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skupščine sr Slovenije in Ljubljana, 29.10.198; 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE Letnik XI, štev. 3! 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cen^r 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
6. novembra 1985 

Dnevni red seje Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je raz- 
širjen z obravnavo osnutka družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986—1990. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala še: 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o urejanju' 
naselij in drugih posegov v prostor s predlogom zakona 

Zbor združenega dela pa bo obravnaval še: 
- osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ciljih 
in nalogah skupine emisijske in denarne politike ter skupnih 
temeljev kreditne politike v letu 1985 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
27. novembra 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
27. novembra 1985. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 
- predlog za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije; 
- osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (nadaljevanje obravnave); 
- osnutek resolucije o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986 do 1990 v letu 1986; 
- osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1986 s spremljajo- 
čimi akti; 
- osnutek zakona o nepravdnem postopku. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti; 
- predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 z osnutkom 
zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področjih družbenih dejav- 
nosti z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o ureditvi obveznosti obračuna- 
vanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 
in 1987 z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1985; 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 
o javnem obveščanju (ESA-339) ^A 

PREDLOG PROGRAMA 
dejavnosti za uresničevanje zakona o javnem obveščanju ' str. 17 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1985 
(ESA-785) s*-22 

PREDLOG ZAKONA 
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 (ESA-768) ^ 24 

PREDLOG ZAKONA 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane 
v letu 1986 (ESA-770) str. 25 



- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1986 z osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela pa bo obravnaval tudi: 
- predlog ža izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu- 

jejo z izgubo; 
- osnutek zakona o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 15. 10. 1985 

- Kdaj uskladitev osebnih dohodkov 
delavcev v vzgoji in izobraževanju z 
delavci v združenem delu? 

Skupina delegatov prosvet- 
no kulturnega področja za de- 
legiranje delegata v Zbor 
združenega dela, ki združuje 
delegate iz občin: Črnomelj, 
Metlika, Trebnje, Novo mesto, 
Krško, Sevnica in Brežice, s 
sedežem v Novem mestu, se 
je odločila postaviti naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Usmerjeno izobraževanje je 
v sklopu družbenih dejavnosti 
prednostna dejavnost, ven- 
dar kljub temu opažamo, da 
se je družbenoekonomski po- 
ložaj vzgoje in izobraževanja, 
posebno še usmerjenega izo- 
braževanja iz leta v leto slab- 
šal. Na to kaže stalno zmanj- 
ševanje deleža družbenega 
proizvoda v ta namen v zad- 
njih štirih letih, kljub večanju 
obsega in zahtevnosti vzgoj- 
no-izobraževalnih programov 
v usmerjenem izobraževanju. 
V letošnjem letu smo bili sicer 
priče določenim prizadeva- 
njem družbenopolitičnih čini- 
teljev za sanacijo stanja na 
tem področju, vendar meni- 
mo, da dosedanji ukrepi ne 
omogočajo načrtovane uskla- 

ditve osebnih dohodkov de- 
lavcev v vzgoji in izobraževa- 
nju z osebnimi dohodki delav- 
cev v združenem delu enakih 
izobrazbenih stopenj. 

Valorizacija dohodka za 
72% v letu 1985 nasproti lan- 
skemu letu namreč zagotavlja 
vrednotenje najenostavnejših 
del in nalog v vzgoji in izobra- 
ževanju (čistilka) samo s cca 
16.000,00 din čistega osebne- 
ga dohodka namesto vsaj 
21.500,00 din ter del in nalog 
učitelja z visoko izobrazbo s 
cca 50.000,00 din čistega 
osebnega dohodka. 

Neustrezno vrednotenje 
delavcev v vzgoji in izobraže- 
vanju vnaša v vrste teh delav- 
cev nemir in čedalje večjo ne- 
strpnost, kar ima lahko težke 
posledice pri kvaliteti dela in 
zavzetosti delavcev pri vzgoji 
in izobraževanju. 

Zato vprašujemo: 
S kašnimi ukrepi in kdaj je 

predvidena uskladitev OD de- 
lavcev v vzgoji in izobraževa- 
nju z delavci v združenem de- 
lu in kdaj bo Republiška izo- 
braževalna skupnost v povra- 

čilih za izvajanje vzgojno-izo- 
braževalnih storitev najnižje 
ocenjeno delovno mesto 
ovrednotila vsaj z zajamče- 
nim osebnim dohodkom? 
Na vprašanje je odgovoril 
Boštjan Zgonc, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo: 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije je na svoji 
21. seji dne 25. 7. 1985 obrav- 
navala majsko analizo in ob 
upoštevanju stališč Skupščine 
SR Slovenije sprejela sklep, da 
je potrebno že v letu 1985 od- 
praviti vsaj polovico zaostajanj 
osebnih dohodkov delavcev v 
usmerjenem izobraževanju z 
osebnimi dohodki delavcev v 
gospodarstvu. 

Poleg tega je skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Sloveni- 
je sprejela tudi program ukre- 
pov za sanacijo osebnih do- 
hodkov v usmerjenem izobra- 
ževanju, ki zajema tako spre- 
membo pogojev izvajanja 
vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov kot spremembo nekaterih 
standardov in normativov za 
opravljanje vzgojnoizobraže- 
valne dejavnosti ter racionali- 
zacijo šolske mreže. 

Predložene spremembe 
enotnih osnov meril za uskla- 
jevanje vrednosti programov 
vzgojnoizobraževalnih storitev 

na področju usmerjenega izo- 
braževanja upoštevajo zahte- 
vo, da se vloženo delo vrednoti 
na osnovi dogovorjene enote 
enostavnega dela, ki naj bi bila 
opredeljena najmanj v višini 
zajamčenega dohodka. To bi 
pri obstoječem stanju na po- 
dročju usmerjenega izobraže- 
vanja (obstoječi standard 
vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov: obstoječa mreža šol, ob- 
stoječi normativi, veljavni pro- 
grami) zahtevalo približno tret- 
jino več sredstev od doseda- 
njih. Ker materialne možnosti 
združenega dela v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju take 
širitve vrednosti programov na 
področju srednjega usmerje- 
nega izobraževanja ne bodo 
omogočile, bo v povračilih po- 
sebnih izobraževalnih skupno- 
sti in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za izvajanje vzgojno- 
izobraževalnih storitev možno 
zagotoviti sredstva za enoto 
enostavnega dela v višini za- 
jamčenega osebnega dohodka 
le v primeru striktne uresniči- 
tve programov ukrepov za san- 
cijo osebnih dohodkov. S po- 
sameznimi ukrepi bi namreč 
morali postopno približati ozi- 
roma izenačiti število v zgojno- 
izobraževalnih programih nor- 
mativno (fiktivno) izraženih 
potrebnih delavcev s številom 
dejansko zaposlenih delavcev 
v šolstvu, ki pa jih je okoli 20% 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 32 — 1. oktobra 1985 je prišlo pri 

objavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
(ESA-717) zaradi pomanjkljivih korektur v Tiskarni Delo do 
nekaterih napak. V Prilogi Poročevalca te številke je na 1. 
strani v 1. členu v 2. odstavku besedilo nejasno in se ta 
odstavek pravilno glasi: 

»Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste druž- 
benopolitične skupnosti in upravni organi, za katere oprav- 
ljajo delo, z enim ali več samoupravnimi sporazumi urejajo in 
usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem 
dohodka delovnih skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z 
družbenoekonomskim položajem delavcev v delovnih skup- 
nostih. Udeleženca samoupravnega sporazuma sta tudi 
izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti 
in sindikat.« 

V 3. členu predloga zakona pa v novem 135. a členu 
manjka 2. odstavek, ki se glasi: 

Skupno delovno skupnost lahko oblikujejo delavci več ali 
vseh upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti. 

Na 2. strani se prva vrstica 5. člena pravilno glasi: 
... 170. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi... 

Na isti strani se 5. vrstica 6. člena pravilno glasi: 
zaradi nemotenega opravljanja nalog upravnega organa, 

in... 
12. vrstica istega člena pa se pravilno glasi: 
.. .gačno organizacijo in delitvijo dela tako, da s prerazpo- 

reditvijo. .. 
Predzadnja vrstica 6. člena pa se pravilno glasi: 
... posebne družbenopolitične skupnosti in upravni organi 

občine, ki je ... 
V 7. členu predloga zakona se v novem 171. a členu 1. 

vrstica glasi pravilno: 
.. .Delavec - delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti 

se... 
V 9. členu se 7. vrstica glasi pravilno: 
.. .lahko ponudijo tudi dela in naloge v drugem kraju, če se 

zaradi... 
V 10. členu se 4. vrstica glasi pravilno: 
.. .nizacija združenega dela ali druga pravna oseba oziroma 

V 10. členu se 10. vrstica glasi pravilno: 
...2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge 

V 10. členu se 16. vrstica glasi pravilno: 
... ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega od- 

2 poročevalec 



manj. Dejansko zaposleni de- 
lavci v šolstvu pa so tisti, za 
katere je potrebno zagotoviti 
tudi ustrezne osebne dohod- 
ke, ki ne bodo zaostajali za 
osebnimi dohodki zaposlenih 
v gospodarstvu. 

Izvršni svet ocenjuje, da bo v 
letu 1985 mogoče s sredstvi, ki 
jih bodo v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih združili do- 
datno zaradi usklajevanja 
osebnih dohodkov 
(543.000.000,00 din), povečati 
osebne dohodke delavcev v 
srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju za približno 5%. Ures- 
ničevanje programov ukrepov 

za sanacijo teh dohodkov v 
usmerjenem izobraževanju 
lahko v prvi fazi, zlasti ob do- 
slednejšem spoštovanju nor- 
mativov pri vpisu učencev in 
študentov v srednje in visoke 
šole, omogoči od 1. 9. 1985 
dalje še približno 3% poveča- 
nje osebnih dohodkov. Tako bi 
do konca letošnjega leta od- 
pravili okrog polovico zastaja- 
nja izplačanih osebnih dohod- 
kov, ki je na področju srednje- 
ga usmerjenega izobraževanja 
največje. Preostalo zaostaja- 
nje pa naj bi po sklepu skupš- 
čine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije odpravili v letu 1986. 

- Izvajanje zakona o določitvi 
zavarovalnega območja za reko Sočo s 
pritoki 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije je 
na zadnji seji razpravljala o 
izvajanju zakona o določitvi 
zavarovanega območja za re- 
ko Sočo s pritoki in v zvezi s 
tem postavlja naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

5. člen zakona je določil 
Skupščini občine Tolmin, Ob- 
močni vodni skupnosti Soča, 
Zvezi vodnih skupnosti Slo- 
venije in Republiškemu se- 
kretariatu za urbanizem, da 
pripravijo sanacijski program 
za celotno zavarovano ob- 
močje, ter rok za izvršitev po- 
trebnih sanacijskih del in na- 
čin financiranja. Ugotavlja- 
mo, da ta sanacijski program 
ni bil narejen, poleg tega pa 
so v programu OVS Soča za 
obdobje 1986-1990, v zelo 
majhnem obsegu planirana 
sredstva za sanacijo Soče, v 
osnutku plana ZVSS pa ni 
predvidenih nobenih sred- 
stev za sanacijo Soče v ob- 
dobju 1986-1990. 

V zakonu, ki je bil sprejet 
že ieta 1976, je predvideno, 
da se opravijo določene ak- 
tivnosti, s katerimi bi bila za- 
gotovljena ohranitev kvalite- 
te vodotoka Soče z brežina- 
mi. Ugotavljamo, da z izpa- 
dom planskih nalog, še za 
eno srednjeročno obdobje, s 
katerimi bi pričeli izvajati do- 
ločila zakona, pomeni resno 
ogrožanje naravnega ravno- 
težja samega vodotoka, saj 
so obremenitve komunalnih 
vod (Koritnica, turistični cen- 
ter Bovec, Kobarid) stalno 
večje in je nujno potrebno 
preprečiti nadaljnje onesna- 
ževanje, kar pa družbenopoli- 
tična skupnost občine Tolmin 
sama ne zmore. 

Ob takem posluhu družbe, 
se nam vsiljuje misel o smi- 
selnosti zakona, zato želimo 

odgovor na postavljeno dele- 
gatsko vprašanje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Jože Kavčič, član Izvršnega 
sveta SR Slovenije in predsed- 
nik Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora: 

Z zakonom o določitvi zava- 
rovanega območja za reko So- 
čo s pritoki, se določa zavaro- 
vano območje z reko Sočo s 
pritoki z namenom, da se za- 
varujejo voda in poglavitne 
značilnosti vodnega režima 
ter tako ohranijo biološke last- 
nosti voda in naravno okolje 
na odseku reke Soče od izvira 
Soče oziroma njenih pritokov 
do vtokareke Idrijce pri Mostu 
na Soči. V 2. členu tega zako- 
na je določeno, da zavarovano 
območje zajema strugo ter 
vodna in priobalna zemljišča 
reke Soče in njenih pritokov 
ter, da meje teh priobalnih 
zemljišč predpiše občinska 
skupščina z odlokom. 

Ugotavljamo, da Skupščina 
občine Tolmin ni z odlokom 
predpisala mejo priobalnih 
zemljišč. Takega odloka ni 
predpisala Skupščina občine 
Tolmin tudi po sprejemu zako- 
na o vodah (Uradni list SRS, 
št. 38/81), kjer je v 58. členu 
določeno, da meje priobalnih 
zemljišč in erozijskih območij 
na predlog vodnogospodar- 
ske organizacije za urejanje 
voda predpiše občinska 
skupščina z odlokom. V 54. 
členu Zakona o vodah je po- 
dana tudi podrobnejša defini- 
cija o tem, kaj so vodna in pri- 
obalna zemljišča. Tako ni bil 
podan eden od temeljnih po- 
gojev za sprejem sanacijskega 
programa. 

V 5. členu Zakona o določi- 
tvi zavarovanega območja za 
reko Sočo s pritoki je določe- 
no, da Skupščina občine Tol- 
min, Območna vodna skup- 

nost Soča, Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije in Republiški 
sekretariat za urbanizem pri- 
pravijo do 31. decembra 1976 
sanacijski program za celotno 
zavarovano območje, določijo 
rok za izvršitev potrebnih sa- 
nacijskih del in način financi- 
ranja teh del. Navedeni nosilci 
še niso izdelali sanacijskega 
programa in določili rokov za 
izvršitev potrebnih sanacijskih 
del. Niti niso določili načina 
financiranja teh del. 

Vodnogospodarsko podjetje 
Soča je ob sodelovanju Po- 
djetja za urejanje hudournikov 
v letu 1977 izdelalo strokovne 
osnove in druge tehnične ele- 
mente, potrebne za pripravo 
sanacijskega programa. Te 
strokovne osnove in elementi 
so v večji meri določali ukrepe 
predvsem za tisti del sanacij- 
skega programa, ki zadeva 
vprašanja varstva pred škodlji- 
vim delovanjem voda in varo- 
vanja vodnega režima nas- 
ploh. V manjši meri pa ukrepe, 
ki so potrebni za varovanje ka- 
kovosti voda reke Soče s pri- 
toki. 

Iz zakona o določitvi zavaro- 
vanega območja Soče s prito- 
ki je razvidno, da bi morala bi- 
ti iniciatorja za pripravo sana- 
cijskega programa Skupščina 
občine Tolmin in Republiški 
sekretariat za urbanizem. Ob- 
močna vodna skupnost in 
Zveza vodnih skupnosti Slove- 
nije pa bi morale zagotoviti 
sredstva za izvedbo tistega 
dela sanacijskega programa, 
ki zajema urejanje režima 
voda. 

Samoupravni sporazum o 
temeljih plana Območne vod- 
ne skupnosti Soče in Samou- 
pravni sporazum o temeljih 
plana Zveze vodnih skupno- 
stih Slovenije za obdobje 
1981-1985 sta v veliki meri 
upoštevala interese varovanja 
voda in značilnosti vodnega 
režima Soče in njenih prito- 
kov. Finančna sredstva, pred- 
videna v teh dokumentih, so 
zagotavljala zadostno stopnjo 
vlaganj v vzdrževanje naravnih 
hudournikov in vodotokov ter 
vodnogospodarskih objektov 
in naprav v splošni rabi. Pred- 
videna je bila tudi finančna 
soudeležba pri gradnji komu- 
nalnih čistilnih naprav. Ob re- 
balansu Samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana vod- 
nega gospodarstva v republiki 
Sloveniji v letu 1982 pa je bil 
bistveno zmanjšan tudi pro- 
gram urejanja režima voda na 
zavarovanem območju reke 
Soče in njenih pritokov. 

Ob tem moramo opozoriti 
še na 3. člen Zakona o zavaro- 
vanem območju Soče, ki dolo- 
ča, da je na zavarovanem ob- 
močju prepovedana gradnja 

in rekonstrukcija objektov in 
naprav, ki lahko vplivajo na 
spremembo vodnega režima 
in na kakovost voda reke Soče 
s pritoki. Po sprejemu Zakona 
o zavarovanem območju Soče 
v letu 1976 je bila v občini Tol- 
min zgrajena vrsta objektov in 
naprav, ki vplivajo na kako- 
vost vode na zavarovanem ob- 
močju. Ob gradnji teh objek- 
tov pa niso investitorji zagoto- 
vili izvedbe vseh potrebnih 
ukrepov za odvajanje in čišče- 
nje odpadnih voda, ki so na- 
stale po izgradnji ob uporabi 
novih objektov in naprav. 

Navedeni razlogi so vplivali 
na to, da se je v tem obdobju 
poslabšala kakovost vode re- 
ke Soče, naravni hudourniki 
in vodotoki ter zgrajeni vod- 
nogospodarski objekti in na- 
prave pa se niso vzdrževali v 
zadostnem obsegu. Na erozij- 
skih območjih povodja reke 
Soče niso bili zgrajeni objekti 
in izvedeni drugi posegi, ki bi 
postopno zaustavili napredo- 
vanje erzoijskih procesov in 
zagotovili ravnovesne pogoje 
na plazovitih zemljiščih. 

V predlogih Samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana 
Območne vodne skupnosti 
Soča in Zveze vodnih skupno- 
sti Slovenije za obdobje 
1986-1990 so zajete v progra- 
mih osnovnih vodnogospo- 
darskih dejavnosti naloge in 
obveznosti, ki bodo v veliki 
meri zmanjšale ogrožanje na- 
ravnega ravnotežja vodnega 
režima Soče s pritoki in v večji 
meri kot doslej varovali narav- 
no ravnotežje vodnega režima 
na priobalnih zemljiščih in v 
strugah vodotokov. Tako so 
po oceni vodnega gospodar- 
stva na zavarovanem območju 
predvidena v tem obdobju za- 
dostna finančna sredstva za 
vzdrževanje naravnih vodoto- 
kov, erozijskih območij in vod- 
nogospodarskih objektov in 
naprav v splošni rabi. 

Postopek sprejemanja sred- 
njeročnih planov razvoja vod- 
nega gospodarstva še ni za- 
ključen. Tako ugotavljamo, da 
še niso v celoti usklajeni pred- 
logi Samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih planov Območ- 
ne vodne skupnosti Soče in 
Samoupravni sporazum o te- 
meljih planov Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije za obdob- 
je 1986-1990. 

Neusklajenost ugotavljamo 
zlasti v tistem delu planov, ki 
določajo ukrepe za varstvo ka- 
kovosti voda. V predlogih Sa- 
moupravnega sporazuma o te- 
meljih plana Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije je na ce- 
lotnem vodnem območju reke 
Soče predvidena finančna so- 
udelžeba vodnega gospodar- 
stva le pri gradnji čistilne na- 
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prave za Novo Gorico. V pred- 
logih Samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Ob- 
močne vodne skupnosti Soče 
pa je v obdobju 1986-1990 
predvidena finančna soude- 
ležba tudi pri gradnji čistilnih 
naprav za naselja Bovec, Ko- 
barid, Kanal in dokončanje či- 
stilnih naprav v Idriji in Aj- 
dovščini. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da bi mo- 
rala Samoupravni sporazum o 
temeljih plana Območne vod- 
ne skupnosti in Zveze vodnih 
skupnsoti Slovenije za obdob- 
je 1986-1990 v večji meri 
upoštevati mednarodne ob- 
veznosti, ki izhajajo iz ugoto- 
vitev rednih zasedanj jugoslo- 
vansko-italijanske komisije za 
vodno gospodarstvo, ki deluje 
na podlagi določb Osimskega 
sporazuma in obveznosti, ki 
jih nalaga Zakon o zavarova- 
nem območju Soče s pritoki. 

Zato je potrebno: 
1. da skupščina občine Tol- 

min, Območna vodna skup- 
nost Soča, Zveza vodnih skup- 

nosti Slovenije in Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora pripravijo 
sanacijski program za celotno 
zavarovano območje reke So- 
če s pritoki. Skupščina občine 
Tolmin naj z odlokom predpi- 
še meje priobalnih zemljišč in 
jih označi na karti v merilu 
1:10.000, ki je sestavni del od- 
loka, 

2. da nosilci priprave sana- 
cijskega programa usklade 
rok za izvršitev potrebnih sa- 
nacijskih del na zavarovanem 
območju z usmeritvami pred- 
loga Dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000, 

3. da občina Tolmin, Ob- 
močna vodna skupnsot Soče 
in Zveza vodnih skupnosti v 
svoje plane za obdobje 
1986-1990 vključijo tak obseg 
izvajanja sanacijskega progra- 
ma, da bo: 

- zagotovljeno zadostno 
vzdrževanje naravnih hudour- 
nikov in vodotokov ter zgraje- 
nih vodnogospodarskih objek- 
tov in naprav na zavarovanem 

območju Soče s pritoki, 
- ustavljeno slabšanje ka- 

kovosti vode reke Soče s pri- 
toki na celotnem zavarovanem 
območju, kakovost vode reke 
Soče pod Bovcem in Kobari- 
dom pa bo izboljšana, 

- zaustavljen razvoj erozij- 
skih procesov na najbolj kri- 
tičnih erozijskih območjih na 
povodju Soče pod sotočjem z 
Idrijco. 

4. da Skupščina občine Tol- 
min naloži občinskemu urba- 

nističnemu in vodnogospo- 
darskemu inšpektorju, da pre- 
gledata gradnjo in rekonstruk- 
cijo vseh objektov ter objek- 
tov, ki so bili zgrajeni na zava- 
rovanem območju in izven te- 
ga območja, ki lahko vplivajo 
na spremembo vodnega reži- 
ma ali kakovost vode na zava- 
rovanem območju ter ukrepa- 
jo v skladu z zakonom o vo- 
dah (Uradni list SRS, št. 38/81) 
in zakonom o določitvi zava- 
rovanega območja. 

ZBOR OBČIN - 15. 10. 1985  

- Izvajanje zakona o določitvi 
zavarovalnega območja za reko Sočo s 
pritoki 

Enako vprašanje v zvezi z iz- 
vajanjem zakona o določitvi 
zavarovalnega območja za re- 
ko Sočo s pritoki, ki je bilo 
postavljeno v Zboru združene- 
ga dela je bilo postavljeno tu- 
di v Zboru občin in je nanj po- 

sredoval odgovor Jože Kav- 
čič, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, ki ga objavlja- 
mo v tej številki Poročevalca. 
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/z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Organiziran nastop izvajalcev del v tujini 

• Investicijska dela v tujini izvajajo organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo blaga in storitev, v okviru dejavnosti, za katero so registrirane na 
sodišču 

• Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti o izvrševanju pogodbe urejajo 
udeleženci dela s samoupravnim sporazumom o pridobivanju dohodka na 
podlagi združevanja dela in sredstev in pogodbe o pridobivanju dohodka z 
izvozom storitev 

• Nosilec del je dolžan, da pred sprejetjem del obvesti Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije o nameri izvajanja investicijskih del v tujini 

• Pogodba o izvajanju investicijskih del v tujini se vpiše v poseben register, ki ga 
vodi zvezni upravni organ pristojen za zadeve energetike in industrije 

• Po zaključku del je organizacija združenega dela dolžna devize izkazane kot 
dobiček spraviti v državo oziroma jih prodati v 60 dneh po končanih 
investicijskih delih 

Izvajanje investicijskih del v 
tujini urejata zakon o prometu 
blaga in storitev s tujino in za- 
kon o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. Na 
podlagi pooblastila iz omenje- 
nih dveh zakonov je bila leta 
1976 izdana uredba o izvaja- 
nju investicijskih del v tujini, 
ki je bila že štirikrat zapored 
podaljšana za po eno leto. 

Upoštevajoč pomen izvaja- 
nja teh del v tujini s stališča 
izvozne usmeritve, slabosti v 
dosedanjem načinu urejanja 
tega dela gospodarskih odno- 
sov s tujino, kot tudi potrebo, 
da se ta oblika sodelovanja 
vsestransko uredi je Zvezni iz- 
vršni svet pripravil in poslal v 
obravnavo delegatom v 
Skupščini SFRJ Osnutek za- 
kona o izvajanju investicijskih 
del v tujini (AS 639). Za spre- 
jetje tega zakona je pristojen 
Zbor republik in pokrajin. 

PREDNOST 
INVESTICIJSKIH DEL 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na je poudarjeno, da izvajanje 

del v tujini zavzema pomemb- 
no mesto v jugoslovanskem 
gospodarstvu. To je izvoz z 
najmanjšo uvozno komponen- 
to. Izvajalci del izvažajo za ob- 
jekte, ki jih gradijo v tujini, po- 
leg tekočega dela še znanje, 
opremo, material, po končanih 
delih in po izročitvi zgrajenih 
zmogljivosti v obratovanje pa 
ostanejo pogosto na teh trgih 
v raznih oblikah proizvodnega 
sodelovanja. Prednost investi- 
cijskih del v tujini je v tem, da 
lahko organizacija združenega 
dela, ki dobi posel, s seboj po- 
tegne večje število drugih or- 
ganizacij iz države in jim zago- 
tovi večji izvoz. Na ta način je 
izvajanje investicijskih del v tu- 
jini ekonomsko zanimivo ne le 
zaradi samega »izvajanja«, 
temveč tudi zaradi zajetja več- 
jega dela poslov in dobička za 
domače gospodarstvo pri deli- 
tvi dela s tujimi firmami. 

Na ta način postaja izvajanje 
investicijskih del v tujini vse 
pomembnejši dejavnik pri šir- 
jenju ekonomskega sodelova- 
nja naše države z drugimi dr- 
žavami sveta in v precejšnji 

meri prispeva k enakopravnej- 
šemu vključevanju jugoslovan- 
skega gospodarstva v medna- 
rodno delitev dela, k zboljša- 
nju strukture izvoza in plačilne 
bilance države. 

Za takšno izvozno usmeritev 
dosedanji predpisi niso bili do- 
volj selektivni niti stimulativni, 
med drugim tudi zato, ker so 
se za izvajanje investicijskih 
del v tujini sklepale pogodbe, 
samo izvajanje pa se je izvajalo 
kot zunanjetrgovinski posel 
oziroma kot del blagovnega 
prometa s tujino ali kot del sto- 
ritev, ki se opravljajo v tujini. 
Enako je bil stimuliran izvoz 
znanja, opreme in »živega de- 
la«, dobiček od poslov pa se je 
prelival z objekta na objekt, 
prav tako kot izgube. 

Dela v tujini so izvajali z ena- 
kimi pravicami organizacije 
združenega dela v državi, po- 
djetja in poslovne enote v tuji- 

ni, nastop v tujini je bil prema- 
lo organiziran z obilo medse- 
bojne konkurence. Tudi zdru- 
ževanje dela in sredstev za iz- 
vajanje del v tujini je bilo do- 
slej izjema, razmerja med or- 
ganizacijami združenega dela 
v zvezi z graditvijo objektov v 
tujini pa so se urejala s komer- 
cialnimi pogodbami. 

Tudi družbeni nadzor in 
družbena kontrola nista bila 
dovolj učinkovita, manjkajo pa 
tudi podatki o tem, kolikšen je 
celoten letni bruto in neto do- 
biček od del v tujini in koliko 
teh sredstev je prenesenih v 
države. Z omenjenim zakonom 
in uredbo ni opredeljena druž- 
benoekonomska vsebina inve- 
sticijskih del v tujini, pa tudi ne 
bistvene sestavine pogodbe, ki 
jih sklepajo organizacije z na- 
ročnikom investicijskih del. 

Vse to so razlogi, ki so vodili 
predlagatelja, da zakonsko po- 

OSNUTEK ZAKONA O IZVAJANJU INVESTICIJSKIH 
DEL V TUJINI - AS 639 

poročevalec 5 



drobneje uredi ta del gospo- 
darskih odnosov s tujino, toli- 
ko prej, ker jugoslovanske or- 
ganizacije združenega dela 
opravljajo investicijska dela v 
tujini že več kot 30 let. Dela se 
opravljajo tako rekoč v vseh 
delih sveta, okrog tri četrtine 
skupnih del pa v državah v raz- 
voju. Tako je bilo leta 1984 
sklenjenih 435 pogodb, vred- 
nost katerih je znašala okrog 3 
milijarde dolarjev. Ocenjeno 
je, da je znašal lani skupni de- 
vizni priliv na tej podlagi okrog 
800 milijonov dolarjev. Pri iz- 
vajanju del v tujini je bilo v 
zadnjih nekaj letih angažirano 
povprečno letno okrog 35.000 
naših delavcev. 

SPECIFIČNI IZVOZ 
STORITEV 

Osnutek zakona ureja pogo- 
je pod katerimi OZD lahko iz- 
vajajo investicijska dela v tuji- 
ni, pa tudi način na katerega 
jih izvajajo. Poleg izvoza stori- 
tev za tujega naročnika, ki za- 
jema opravljanje storitev, pre- 
nos znanja in izkušenj ter od- 
stopitev materialnih pravic do 
tehnologije, lahko organizaci- 
je združenega dela zaradi izva- 
janja investicijskih del v tujini 
izvažajo opremo in material 
pod pogoji iz zveznega zakona 
o prometu blaga in storitev s 
tujino, če s tem zakonom ni 
drugače urejeno (2. člen). 

Iz tega izhaja, da je izvajanje 
investicijskih del v tujini speci- 
fični izvoz storitev, zaradi če- 
sar se, kot je v obrazložitvi po- 
udarjeno, to gradivo ureja s 
posebnim zakonom, ne pa z 
zakonom o prometu blaga in 
storitev s tujino. 

»Investicijska dela v tujini iz- 
vajajo organizacije združene- 
ga dela v okviru dejavnosti, za 
katero so vpisane v sodni regi- 
ster, v skladu s tem zakonom 
in predpisi, ki se uporabljajo v 
državi, v kateri se ta dela izva- 
jajo (3. člen). 

Organizacije združenega de- 
la, ki izvajajo investicijska dela 
v tujini, pod pogoji in na način, 
ki je predpisan s tem zakonom, 
imajo pravico do olajšav, od- 
visno od pomena dela za jugo- 
slovansko gospodarstvo. Le-te 
so prav tako dolžne, da med 
seboj dobro sodelujejo na tu- 
jem trgu zaradi pridobivanja in 
opravljanja takšnih del. 

»Določbe tega zakona se ne 
nanašajo na investicijska dela 
v tujini, ki jih izvaja podjetje, ki 
ga je OZD ustanovila v tujini v 
skladu z zveznim zakonom, ki 
ureja opravljanje gospodar- 
skih dejavnosti v tujini. 

Poslovna enota, ki jo je or- 
ganizacija združenega dela 
ustanovila v tujini v skladu z 
zveznim zakonom, ki ureja 

opravljanje gospodarskih de- 
javnosti v tujini, ne sme izvajati 
investicijskih del v tujini.« (11. 
člen). 

V osnutku zakona je predlo- 
žena alternativa, da se ta do- 
ločba črta, če se v zakon o 
opravljanju gospodarskih de- 
javnosti v tujini vnese določbo, 
da podjetja, ki jih je OZD usta- 
novila v tujini, kot tudi poslov- 
ne enote OZD, ki izvajajo inve- 
sticijska dela v tujini, ne poslu- 
jejo po določbah tega zakona. 

UDELEŽENCI PRI 
IZVAJANJU 
INVESTICIJSKIH DEL 

Po osnutku zakona so ude- 
leženci pri izvajanju investicij- 
skih del v tujini: kooperant, tuji 
kooperant in proizvajalec. No- 
silka posla po tem zakonu je 
OZD, ki je s tujo osebo sklenila 
pogodbo o izvajanju investicij- 
skih del in se po tem zakonu 
šteje za izvoznico. To pogodbo 
s tujo osebo lahko sklenejo 
skupaj dve ali več organizacij 
združenega dela kot nosilke 
posla. 

Sicer pa je nosilka posla lah- 
ko organizacija združenega 
dela, delovna organizacija, se- 
stavljena organizacija združe- 
nega dela, organizacija zdru- 
ženega dela, ki opravlja pro- 
met blaga in storitev s tujino 
ali poslovna skupnost. Le-ta 
mora biti vpisana v sodni regi- 
ster za izvajanje investicijskih 
del v tujini in registrirana za 
opravljanje zunanjetrgovin- 
skih dejavnosti. 

Nosilec posla lahko izvaja 
investicijska dela v tujini sam 
ali z drugimi organizacijami 
združenega dela (kooperant) 
ali tujo firmo (tuji kooperant). 
Kooperant lahko del posla iz 
pogodbe poveri podizvajalcu, 
to pa je po tem zakonu organi- 
zacija združenega dela, ki se 
ukvarja s proizvodnjo blaga in 
opravljanjem storitev. 

»Medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti pri iz- 
vrševanju pogodbe o izvajanju 
investicijskih del v tujini ureja- 
jo udeleženci posla (nosilka 
posla s kooperantom in ko- 
operant s podizvajalcem) s sa- 
moupravnim sporazumom ali 
pogodbo o pridobivanju do- 
hodka z deležem v skupno 
ustvarjenem dohodku na pod- 
lagi združevanja dela in sred- 
stev ali s pogodbo o pridobiva- 
nju dohodka z izvozom stori- 
tev« (22. člen). 

Ko je govor o pridobivanju 
dohodka z združevanjem dela 
in sredstev je v osnutku zako- 
na točneje določeno, da so 
udeleženci posla, ki so združili 
delo in sredstva za izvajanje 
investicijskih del v tujini ena- 
kopravni pri delitvi rezultatov 

poslovanja v sorazmerju z nji- 
hovim prispevkom pri ustvarja- 
nju skupaj ustvarjenega do- 
hodka, za vsak pogodbeni ob- 
jekt posebej. Medsebojna raz- 
merja udeležencev posla, ki iz- 
vajajo investicijska dela v tujini 
z združevanjem dela in sred- 
stev, temeljijo pri pridobivanju 
dohodka na deležu v skupnem 
dohodku, ustvarjenem s plačili 
za opravljanje dela med njiho- 
vim izvajanjem in po konča- 
nem obračunu dela na pogod- 
benem objektu, v skladu z os- 
novami in merili, določenimi s 
samoupravnim sporazumom. 

Glede pridobivanja dohodka 
z izvozom storitev je predvide- 
no, da kooperant, ki sklene po- 
godbo z nosilko posla o izvozu 
storitev, pridobi z izvršitvijo 
dela del na pogodbenem inve- 
sticijskem objektu v tujini do- 
hodek iz celotnega prihodka, 
ki ga ustvari s storitvami za 
nosilko posla. 

Če organizacija združenega 
dela sklene pogodbo, da v 
skupnem nastopu s tujo osebo 
izvaja investicijska dela na ob- 
jektu v tujini mora s posebno 
pogodbo določiti medsebojne 
obveznosti glede vrste obsega 
in vrednosti del, medsebojno 
odgovornost za izvršitev del 
ter način plačevanja. 

ORGANIZIRAN 
NASTOP V TUJINI 

Investicijska dela v tujini, v 
eni državi ali skupini držav lah- 
ko organizacije združenega 
dela izvajajo če prej sklenejo 
samoupravni sporazum o or- 
ganiziranem nastopu v tujini in 
pod pogojem, da so tehnično- 
tehnološko, organizacijsko in 
kadrovsko usposobljeni za iz- 
vajanje določenih vrst del, da v 
zadnjih treh letih niso bile kaz- 
novane zaradi nelojalne kon- 
kurence in da so v prejšnjem 
obdobju uporabljale družbeni 
dogovor o skupnih osnovah in 
merilih za usklajevanje oseb- 
nih dohodkov in drugih oseb- 
nih prejemkov delavcev, ki se 
pošiljajo na delo v tujino. 

Organizacija združenega de- 
la, ki namerava izvajati investi- 
cijska dela v tujini mora pred- 
ložiti prijavo namena izvajanja 
del Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije najpozneje 30 dni po 
razpisu licitacije oziroma naj- 
pozneje 15 dni pred zapadlost- 
jo roka za predložitev ponud- 
be. V 10 dneh od dneva izteka 
teh rokov je Gospodarska 
zbornica Jugoslavije dolžna iz- 
dati potrdilo, da so izpolnjeni 
pogoji za udeležbo na licitaciji. 

Gospodarska zbornica opra- 
vi na podlagi predloženih pri- 
jav postopek sporazumevanja 
med organizacijami, ki so zain- 
teresirane za udeležbo na lici- 

taciji, potrdilo pa lahko izda 
eni, dvema ali več organizaci- 
jam, če se bodo sporazumele, 
da na licitaciji predložijo skup- 
no ponudbo (konzorcij). Go- 
spodarska zbornica lahko gle- 
de na pomen posla za jugoslo- 
vansko gospodarstvo in rezul- 
tate poslovanja organizacij 
združenega dela izda potrdilo 
dvema ali več organizacijam 
za samostojno udeležbo na li- 
citaciji, če vsebujejo njihove 
ponudbe različne tehnično- 
tehnološke rešitve oziroma če 
so se prekvalificirale za ude- 
ležbo na licitaciji. Za posle, ka- 
terih vrednost ne presega 10 
milijonov dinarjev, se posto- 
pek pred zbornico ne izvede, 
vendar se pri izvrševanju 
spremljajo tudi take pogodbe 
kot izvajanja investicijskih del 
v tujini. 

Verjeti je, je poudarjeno v 
obrazložitvi, da bo postopek v 
Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije - do pridobitve potrdila - 
zagotovil organiziran nastop 
izvajalcev del v tujini na samo- 
upravnih temeljih. Dopušča pa 
se možnost, da se sporazum o 
tem doseže naknadno, zato je 
v osnutku zakona predvideno, 
da se glede vloženih prijav iz- 
vede postopek pred arbitražo v 
Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije. 

Organizacija združenega de- 
la je dolžna v roku 30 dni od 
dneva podpisa pogodbe posla- 
ti pogodbo o izvajanju investi- 
cijskih del v tujini zveznemu 
upravnemu organu, ki je pri- 
stojen za energetiko in indu- 
strijo. Le-ta se vpiše v poseben 
register in zato mora organiza- 
cija združenega dela poslati 
posebno dokumentacijo in po- 
datke. S sklepom o vpisu po- 
godbe v register se dokazuje, 
da je organizacija združenega 
dela sklenila s tujo osebo po- 
godbo o izvajanju investicij- 
skih del v tujini. To je po- 
membno zaradi ugodnosti, ki 
jih imajo organizacije združe- 
nega dela za opravljanje del v 
primerjavi z drugimi posli in 
pogodbami. 

OBVEZNOSTI 
UDELEŽENK V POSLU 

V obrazložitvi osnutka zako- 
na so posebej podčrtane ob- 
veznosti udeleženk v poslu. 
Odgovorne so predvsem za 
dokončanje in kakovost del, za 
poslovanje enote, za plačilo 
opravljenih del, za izplačilo 
akontacij na račun udeležbe v 
skupnem prihodku ali skup- 
nem dohodku po končnem 
obračunu del. 

Prav tako so odgovorne za 
izvršitev sporazuma o skupnih 
osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje pravic delav- 
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cev na delu v tujini, tretjim ose- 
bam (tujim) za izplačilo oprav- 
ljenih del in odgovorne so, da 
po periodičnem obračunu in 
koncu del sestavijo obračun 
del in ga pošljejo banki, poo- 
blaščeni za posle s tujino. 

Dela v tujini se po potrebi 
izvajajo prek enote za izvajanje 
investicijskih del v tujini, ki ni 
pravni subjekt, ampak je del 
OZD, ki jo je organizirala. Po- 
trebno opremo in material za 
izvajanje teh del v tujini orga- 
nizacija združenega dela ku- 
puje v državi in izjemoma v tu- 
jini, če je izvajanje investicij- 
skih del pogojeno z vgraditvijo 
tuje opreme in materiala in ga 
ni mogoče kupiti v državi v 
ustrezni kakovosti in rokih ter 
po približno enakih cenah. 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko predvideno, da organizacija 
združenga dela, ki izvaja inve- 
sticijska dela v tujini sme pro- 
izvajalna sredstva, ki jih je 
uporabljala uvoziti v državo 
prosto, ob plačilu carine in 
uvoznih davščin neamortizira- 
nega dela sredstev za delo in 
rezervnih delov, ki jih uvaža, v 
skladu s carinskimi predpisi. 

Prav tako je predlog, da lah- 
ko udeleženka v poslu, zaradi 

izkoriščanja prostih zmogljivo- 
sti v tujini in neodvisno od del, 
ki jih izvaja po sklenjeni po- 
godbi o opravljanju del manj- 
šega obsega. Pod tem je mo- 
goče razumeti dela, katerih 
skupna vrednost lahko znaša 
do 20 odstotkov vrednosti del, 
ki jih je organizacija združene- 
ga dela prijavila banki kot 
obračun opravljenih del. 

FINANČNO 
POSLOVANJE 

V delu osnutka zakona, ki se 
nanaša na finančno poslova- 
nje na podlagi izvajanja inve- 
sticijskih del v tujini je predvi- 
deno, da organizacija združe- 
nega dela, ki izvaja investicij- 
ska dela v tujini, lahko med 
njihovim trajanjem uporablja 
za tekoče poslovanje devize, ki 
izvirajo iz predujmov, prejetih 
na podlagi pogodbe, sklenjene 
s tujimi osebami, iz zneskov, ki 
jih dobijo plačane med deli od 
tujih oseb in iz zagotovljenih 
kreditov. 

Udeleženec v poslu plačuje 
investicijska dela v tujini v de- 
vizah, v obračunski valuti. V 
vsakem primeru je treba posel 
izvajanja prijaviti pooblaščeni 

banki za posle s tujino. Prav 
tako je organizacija združene- 
ga dela dolžna, da tej banki 
pošlje tudi obračun opravlje- 
nih del za vsako sklenjeno po- 
godbo, za vsako koledarsko le- 
to in po končnih delih. 

Prav tako je predvidena tudi 
možnost najemanja kreditov v 
tujini za potrebe izvajanja inve- 
sticijskih del v skladu z zvez- 
nim zakonom, ki ureja kreditne 
odnose s tujino in pod pogo- 
jem, da znesek kredita ne pre- 
sega vrednosti poslov, določe- 
nih s pogodbo o njihovem iz- 
vajanju, da se krediti uporabijo 
samo za te namene in da se 
odplačujejo iz sredstev zaslu- 
ženih z izvajanjem inveticijskih 
del v tujini. 

Organizacija združenega de- 
la, ki izvaja ta dela v tujini lah- 
ko devize obrži na računu pri 
tuji banki, pod pogoji, ki jih 
predpisuje zvezni zakon, ki 
ureja devizno poslovanje, ven- 
dar je dolžna, da po končanih 
delih devize, izkazane kot do- 
biček, spravi v državo, oziroma 
da devize na računu pri poo- 
blaščeni banki proda v 60 
dneh po končanih investicij- 
skih delih. 

Ko je govor o izkoriščanju 
deviz v državi, osnutek zakona 
točneje določa, da je OZD, ki 
izvaja investicijska dela tujini 
dolžna, da spravi v državo de- 
vize v dinarski protivrednosti 
stroškov, plačanih v državi 
(kupljeno blago in opravljene 
storitve, izplačani osebni do- 
hodki, prispevki od osebnih 
dohodkov idr) v 60 dneh po 
izvršenem plačilu. Predlagana 
je izjema, da se devize ne spra- 
vijo v državo, če so stroški pla- 
čani z dinarji, ki so bili ustvar- 
jeni z izterjavo terjatev z uvo- 
zom blaga. 

Prav tako je tudi predlog, da 
zakonitost izvajanja investicij- 
skih del v tujini upravno nad- 
zoruje zvezni upravni organ, 
pristojen za energetiko in in- 
dustrijo, zvezni upravni organ, 
pristojen za devizno kontrolo, 
Narodna banka Jugoslavije in 
Služba družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije. 

V kazenskih določbah so 
predvidene denarne kazni od 
100.000 do 10 milijonov dinar- 
jev za gospodarski prestopek 
in do 1,000.000 dinarjev za pre- 
kršek, ki ga je napravila orga- 
nizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba. 

ANALIZE IN OCENE 

Načrtovana je podvojitev deviznega priliva 

od turizma ♦   

• Po planu naj bi se od leta 1986 do 1990 tuji turistični promet povečeval za 
okrog 6 odstotkov letno, tako da bi se število nočitev tujih turistov od 50 
milijonov, kolikor jih je bilo leta 1985, v prihodnjih petih letih povečalo na 67 
milijonov, medtem ko bi se število nočitev domačih gostov povečalo od 56 na 
62 milijonov 

• Razširitev materialne podlage v turizmu je pogojena z graditvijo 135.000 ležišč 
v družbenem sektorju in 100.000 ležišč v zasebnem 

• Zaposlili naj bi okoli 90.000 novih delavcev v družbenem sektorju, okoli 10.000 v 
zasebnem in okoli 100.000 ljudi v drugih dejavnostih, ki naj spodbujajo 
dinamičen turističen razvoj 

V skladu s sklepom Zbora 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, da je treba ob sprejema- 
nju srednjeročnega plana ce- 
lovito preučiti strategijo razvo- 
ja turističnega gospodarstva, 
so Zvezni, sekretariat za tržišče 
in splošne gospodarske zade- 
ve, Zvezni zavod za družbeno 
planiranje, Splošno združenje 
turističnega gospodarstva in 
Turistična zveza Jugoslavije 
pripravili posebno gradivo o 
tej problematiki. 

V njem so ocenjene možno- 

sti razvoja turizma Jugoslavije 
v prihodnjem srednjeročnem 
planskem obdobju. Izhodišče 
so ocena dosedanjega razvoja 
te gospodarske panoge, napo- 
vedi razvoja mednarodnega 
turističnega povpraševanja in 
možnosti razvoja na podlagi 
opredelitev Dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizaci- 
je. Predlagani so tudi ukrepi za 
nadaljnje spodbujanje turistič- 
nega razvoja. 

Čeprav je bil v zadnjih treh 
srednjeročnih planih turizem 

uvrščen med razvojne priorite- 
te, začrtani cilji in naloge niso 
bili zadovoljivo realizirani, ta- 
ko da je prihajalo v posamez- 
nih obdobjih do oscilacij v nje- 
govem razvoju. 

V obdobju od leta 1981 do 

1985 je bila načrtovana 7 od- 
stotna stopnja rasti tujega turi- 
stičnega prometa in 5 odstot- 
na stopnja rasti domačega. Če 
upoštevamo napovedi za leto 
1985, bo povprečna letna stop- 
nja rasti tujega turističnega 

MOŽNOSTI IN OKVIRI RAZVOJA TURISTIČNEGA 
GOSPODARSTVA V RPIHODNJEM SREDNJEROČ- 
NEM PLANU, NA PODLAGI OPREDELITEV DOLGO- 
ROČNEGA PROGRAMA EKONOMSKE STABILIZA- 
CIJE 
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prome^v.tem. petletnem ob- 
dobju znašalg. 6.2 odstotka, 
načrtovana pa-je bila 11 od- 

' stotna stopnja. Povprečna let- 
na stopnja rasti domačega tu- 
rističnega prometa pa bo pred- 
vidoma dosegla 2,2 odstotka, 
namesto načrtovanih petih. 

Niso bila uresničena niti dru- 
ga predvidevanja. Povprečna 
letna stopnja rasti deviznega 
priliva od turizma je bila plani- 
rana z 12,5 odstotki, dosežena 
pa bo le 3 odstotna rast. Oce- 
njeno je, da bo delež Jugosla- 
vije v deviznem prilivu Evrope 
od mednarodnega turizma leta 
1985 znašal 1,6 odstotka. Po 
projekciji ekonomskih odno- 
sov Jugoslavije s tujino bi mo- 
ral delež deviznega priliva od 
turizma letos doseči okoli 8 
odstotkov celotnega zneska iz- 
voza blaga in storitev. 

Sicer pa turizem v celotnem 
družbenem proizvodu Jugo- 
slavije sodeluje z okoli 3 od- 
stotki in zaposluje približno 8 
odstotkov delavcev v družbe- 
nem sektorju gospodarstva, 
od tega okoli 70 odstotkov 
žensk. Lani je bilo v družbe- 
nem sektorju gostinstva in tu- 
rizma zaposlenih okoli 300.000 
delavcev, v zasebnem pa 
30.000. Kvalifikacijska struktu- 
ra zaposlenih, posebej vodil- 
nih delavcev, ni ustrezna, saj 
jih ima visoko strokovno izo- 
brazbo le 2 odstotka. 

Na koncu tekočega planske- 
ga obdobja, omenja gradivo, 
bo imela Jugoslavija 1,278.000 
ležišč. Zelo neugodna^pa je 
struktura namestitvenih'zinog- 
Ijivosti, saj je delež osnovnih 
namestitvenih zmogljivosti le 
okoli 26 odstoten. Komple- 
mentarne namestitvene zmog- 
ljivosti zajemajo 74 odstotni 
delež, od tega kampi okoli 28 
odstoten in zasebne sobe oko- 
li 30 odstoten. V dopolnilnih 
namestitvenih zmogljivostih je 
realiziranih okoli 53 odstotkov 
nočitev domačih in tujih turi- 
stov. Taka struktura zmogljivo- 
sti je posebej neugodna, če jih 
primerjamo z zmogljivostmi 

nam konkurenčnih turističnih 
držav. To je namreč tudi vzrok 
nizke povprečne dnevne pora- 
be tujih turistov v Jugoslaviji, 
saj je v komplementarni name- 
stitvi dosežena tudi nižja dnev- 
na poraba tujih turistov. 

Od celotnih namestitvenih 
zmogljivosti jih je 75 odstotkov 
na Jadranu, 25 pa v kontinen- 
talnem delu države, kar opo- 
zarja tudi na neustrezno valori- 
zacijo turističnih virov, s kate- 
rimi razpolaga Jaugoslavija. 
Od skupnega turističnega pro- 
meta, je na Jadranu usatvarje- 
nih 68 odstotkov, pri čemer 
nočitve tujih turistov znašajo 
okoli 87 odstotkov. 

Po napovedih bo letos 
ustvarjenih 1,3 milijarde dolar- 
jev registriranega deviznega 
priliva (več kot 90 odstotkov na 
konvertibilnem območju), ozi- 
roma okoli 2 milijardi dolarjev 
skupaj ocenjene porabe tujih 
turistov. V tekočem srednje- 
ročnem planskem obdobju naj 
bi registrirani devizni priliv iz 
turizma znašal 5,5 milijarde 
dolarjev. Kot velik neto devizni 
izvoznik turizem za svoje po- 
trebe uporabi le 10 odstotkov 
realizacije. Vse druge devize 
precej prispevajo k gospodar- 
skemu razvoju države, tako da 
turizem gotovo pozitivno vpli- 
va na stabilizacijo gospodar- 
skih gibanj. 

Vendar pa v Jugoslaviji ni- 
mamo ustrezne metodologije 
za spremljanje in ugotavljanje 
deviznega priliva od turizma, 
tako š plačilno-bilančnega, de- 
vizno-bilančnega vidika kot 
glede ugotavljanja in spremlja- 
nja devizne realizacije OZD tu- 
rističnega gospodarstva. To v 
veliki meri ne otežkoča le ugo- 
tavljanje dejanskega prispevka 
turizma k družbenoekonom- 
skemu razvoju države, temveč 
otežkoča tudi ustrezno obrav- 
navo turizma pri spodbujeval- 
nih izvoznih ukrepih. Zaradi te- 
ga tudi prihaja do različnih 
ocen višine porabe. 

MOŽNOSTI IN CILJI 
NADALJNJEGA 
RAZVOJA TURIZMA 

Med dosedanjim razvojem 
se je turizem potrdil kot zelo 
vitalna dejavnost, pomembna 
za razvoj vsega gospodarstva. 
Ob upoštevanju že zagotovlje- 
ne materialne podlage, zapo- 
slenosti, še premalo izkorišče- 
nih naravnih bogastev itd., 
vstopa Jugoslavija v prihodnje 
plansko obdobje kot relativno 
razvita turistična država, ki ima 
svoje mesto in vlogo na med- 
narodnem turističnem trgu. 

Temeljni cilj razvoja turizma 
je dinamičen razvoj, ki naj bi 
do leta 1990 omogočil podvoji- 
tev deviznega prihodka. Ena 
temeljnih družbenoekonom- 
skih predpostavk za uresniči- 
tev tega cilja je krepitev samo- 
upravne organiziranosti in do- 
hodkovne povezanosti delov- 
nih organizacij znotraj turistič- 
nega gospodarstva z drugimi 
OZD, in sicer na trajnih podla- 
gah. Po drugi strani pa je treba 
razširiti materialne osnove tu- 
rizma in okrepiti konkurenčno- 
sposobnost turistične ponud- 
be Jugoslavije na mednarod- 
nem turističnem tržišču. 

Kar zadeva razvojno dinami- 
ko, je mogoče realno pričako- 
vati, da bo letna stopnja rasti 
tujega turističnega prometa 
dosegla 6 odstotkov, tako da 
se bo število nočitev tujih turi- 
stov s 50 milijonov v letu 1985, 
leta 1990 povečalo na 67 mili- 
jonov. 

Predvideno je nadalje, da se 
bo število nočitev domačih tu- 
ristov povečalo s 56 milijonov 
v letu 1985 na okoli 62 milijo- 
nov v letu 1990, tako da bo 
povprečna letna rast v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju 
znašala najmanj 2 odstotka. 
Od leta 1986 do 1990 naj bi 
zgradili 235.000 ležišč v druž- 
benem in zasebnem sektorju 
(135.000 v družbenem in okoli 
100.000 v zasebnem). 

Potrebna sredstva za investi- 
cije v družbenem sektorju bo- 

do znašala okoli 330 milijard 
dinarjev (po ocenah iz leta 
1985), v zasebnem pa okoli 100 
milijard dinarjev. Tako so tudi 
razčlenjeni razvojni programi 
te panoge na posameznih po- 
dročjih. 

SPODBUJEVALNI 
UKREPI 

V primerjavi z drugimi dejav- 
nostmi ustvarja turizem naj- 
večje neto devizne učinke, v 
celotnem prilivu od izvoza bla- 
ga in storitev pa sodeluje z 
okoli 10 odstotki, čeprav pokri- 
va okoli 30 odstotkov deficita 
trgovinske bilance. Od skup- 
nega prihodka deviz turizem 
za sebe porabi le okoli 10 od- 
stotkov. Zaradi tega tej gospo- 
darski dejavnosti niso potreb- 
ne toliko devizne kot dinarske 
stimulacije. Vendar pa je v tu- 
rizmu precej neugodna aku- 
mulacijska in reprodukcijska 
sposobnost. Zaradi tega so 
možnosti za razširitev njegove 
materialne podlage precej 
skromne. 

Poleg tega integralni kon- 
cept razvoja te gospodarske 
panoge, ki bolj kot kdajkoli do- 
slej vključuje komplementarne 
dejavnosti v nudenje turistič- 
nih storitev, omogoča zaposli- 
tev novih 90.000 delavcev v 
družbenem sektorju, okoli 
10.000 v zasebnem, in približ- 
no 100.000 ljudi v drugih de- 
javnostih, ki naj spodbudijo di- 
namičen turistični razvoj. 

Realizacija začrtanih razvoj- 
nih ciljev turizma v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju zahte- 
va, poleg aktivnosti OZD za po- 
večanje kvalitativnih dejavni- 
kov gospodarjenja, tudi spre- 
jetje ustreznih gospodarsko si- 
stemskih rešitev in ukrepov te- 
koče in razvojne ekonomske 
politike, da bi se razširili mate- 
rialni temelji, okrepila konku- 
renčna, akumulacijska in re- 
produkcijska sposobnost in 
zagotovili pogoji za trdno in 
trajno povezovanje turizma z 
drugim gospodarstvom. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Zagotoviti je treba pogoje za dosledno 

izvajanje zakona o družbeni kontroli cen 

• Vsebinsko družbene kontrole cen nismo začeli pravočasno izvajati 
• V obdobju od marca do septembra 1985 je 90 odstotkov delovnih organizacij 

samostojno sprejemalo sklepe o cenah, 6 odstotkov cen je bilo oblikovanih z 
dogovorom med proizvajalci in porabniki, 4 odstotke cen pa je oblikovanih na 
podlagi samoupravnih sporazumov 

• Med 10.483 OZD in prodajnimi mesti, kjer je bila opravljena kontrola jih 407 ni 
vrnilo cen na predpisano raven. Zaradi tega je bilo med drugim vloženih 246 
prijav za gospodarske prestopke in 263 za začetek postopka za prekršek 



POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SISTEMU 
DRUŽBENE KONTROLE CEN 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Poročilo o iz- 
vajanju Zakona o sistemu 
družbene kontrole cen. 

Dokument, ki po tematiki so- 
di v pristojnost Zbora republik 
in pokrajin, opisuje nekatere 
značilne gospodarske pojave 
in razmere, v katerih smo zače- 
li izvajati Zakon. V gradivu so 
tudi podatki o pripravah na iz- 
vajanje Zakona in našteti ukre- 
pi ekonomske politike, ki pri- 
spevajo k njegovemu izva- 
janju. 

Sestavni del poročila so tudi 
poročila inšpekcijskih organov 
in Informacija o gibanjih cen v 
obdobju od januarja do avgu- 
sta 1985. 

Zakon je bil sprejet 27. no- 
vembra 1984, veljati pa je začel 
1. januarja letos, medtem ko se 
izvaja od 1. marca 1985. 

POSLABŠANI POGOJI 
GOSPODARJENJA 

Visoka rast cen na začetku 
leta 1985, ki je vse do avgusta 
kazala težnje njenega upočas- 
njevanja, je bila pogojena z de- 
lovanjem več dolgoročnih de- 
javnikov in nakopičenimi proti- 
slovji iz predhodnega obdobja. 
Gre predvsem za številne teko- 
če in razvojne motnje v repro- 
dukciji in druge oblike materi- 
alnih debalans ter deficitov v 
proizvodnji in menjavi. Del po- 
rabe se je pokrival s finančnimi 
viri, s katerimi se kreira denar 
in povpraševanje, in sicer ne- 
odvisno od ustvarjenega do- 
hodka in nad razpoložljivimi 
blagovnimi skladi. Še so raz- 
širjeni pojavi neporavnavanja 
dospelih obveznosti, premajh- 
na je kontrola izdajanja menic 
med OZD, ki nimajo za podla- 
ge prometa blaga in storitev, 
avaliranja menic v okviru dolo- 
čenih limitov in uporaba dru- 
gih nepokritih virov financira- 
nja reprodukcijskih tokov. 
Praksa, da se izgube ne pokri- 
vajo v predpisanih rokih in da 
se zavlačuje postopek likvida- 
cije oziroma stečaja, posebej 
dolgoletnih »izgubašev«, ki ni- 
majo ekonomskih razvojnih 
perspektiv, se nadaljuje. Taki 
pogoji so omogočali, da se v 
večji meri absorbira ponudba 
in naraščanje cen preseže re- 
alna ekonomska merila. 

Mimo tega je naraščanje po- 
rabe, posebej tistega dela, ki ni 
bil pokrit z realno ustvarjenimi 
vrednostmi, omogočilo reali- 
zacijo pritiskov na rast cen, ki 
so po svoji vsebini dejansko 
posledica uvozne odvisnosti 
našega gospodarstva in pre- 

majhne izvozne usmeritve, ne- 
smotrne porabe tujih sredstev, 
nizke reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva, kakor tudi 
nesmotrne porabe družbenih 
sredstev. Poleg tega je k po- 
speševanju inflacije na začet- 
ku leta prispevalo tudi določe- 
no število konjunkturnih oziro- 
ma kratkoročnih vplivov. 
Predvsem je poraba prebival- 
stva še naprej večja od njego- 
vih tekočih prejemkov, saj ima- 
jo vse večji pomen v virih pri- 
hodkov tečajne razlike, obresti 
na hranilne vloge, prihodki od 
premoženja in drugi. 

Z uveljavitvijo Zakona o si- 
stemu družbene kontrole cen 
je prišlo do evidentiranja tako 
imenovanih sivih cen, povečal 
pa se je tudi vpliv psihološke- 
ga dejavnika zaradi neupravi- 
čenega pričakovanja nove za- 
mrznitve cen. Hkrati so bile iz- 
peljane spremembe v davčni 
politiki, poudarjene pa so bile 
tudi zahteve gospodarstva za 
hitro izravnavanje številnih ce- 
novnih disparitet. Vpliv na rast 
cen v minulih mesecih letos 
ima tudi težnja po povečeva- 
nju cen komunalnih in drugih 
storitev. 

Tekočo ekonomsko politiko 
v preteklih osmih mesecih oz- 
načujejo gibanja, ki odstopajo 
od nalog, določenih v razvojni 
resoluciji za leto 1985. Raz- 
merja med ponudbo in povpra- 
ševanjem, čeprav so globalno 
uravnotežena, opozarjajo na 
stagnacijo rasti ponudbe in 
počasnejše upadanje povpra- 
ševanja. Ta neugodna gibanja 
v proizvodnji, izvozu in porabi 
so pripeljala tudi do spre- 
memb v mesečnemu upočas- 
njevanju rasti cen, ki je bilo 
praktično prekinjeno julija in 
avgusta. 

Kljub določenim pozitivnim 
spremembam in preobratom v 
gospodarski dejavnosti, so bili 
materialni pogoji, ob začetku 
izvajanja Zakona zelo težki, saj 
združeno delo ni bilo prilago- 
jeno uvajanju realnih ekonom- 
skih kategorij, da bi lahko z 
iskanjem notranjih rezerv vsaj 
delno obvladalo stroškovne 
pritiske. Prav tako niso bile ce- 
lovite niti vse sistemske spre- 
membe, ki naj bi zagotovile, da 
bi bili rezultati vsakega gospo- 
darskega subjekta v največji 
meri odvisni od njegovega de- 
la in objektivnega delovanja 
tržnih zakonitosti. 

Zakon sicer določa subjekte 
in nosilce družbene kontrole 
cen in v temelju določa njihove 
pravice in obveznosti. Za 
opravljanje družbene kontrole 

cen so v okviru pravic in dolž- 
nosti federacije, čeprav z za- 
mudo, oblikovani instituci- 
onalni pogoji za izvajanje Za- 
kona, saj so bili sprejeti vsi 
podzakonski akti, ustanovljen 
pa je bil tudi Zvezni zavod za 
cene. Vse republike in pokraji- 
ni so sprejele svoje zakone o 
cenah in ustanovile svoje or- 
gane za cene. Večina organi- 
zacij združenega dela je prav 
tako sprejela samoupravne 
splošne akte o oblikovanju in 
družbeni kontroli cen, medtem 
ko je Gospodarska zbornica 
Jugoslavije določila postopek 
preučevanja in usklajevanja 
razmerij in ravni cen izdelkov 
in storitev oziroma aktivnosti 
na tem področju. 

Za realizacijo vloge organizi- 
ranih potrošnikov pri izvajanju 
družbene kontrole cen ir> za- 
gotavljanju pogojev za njihovo 
aktivno vlogo na tržišču, je ZIS 
dat pobudo za sklenitev Druž- 
benega dogovora o organizira- 
nju in uresničevanju pravic in 
dolžnosti potrošnikov in upo- 
rabnikov storitev. 

URESNIČEVANJE 
DRUŽBENE KONTROLE 
CEN. 

Poročilo nadalje poudarja, 
da se kljub institucionalnim 
pogojem in sprejetim predpi- 
som družbenopolitičnih skup- 
nosti, vsebinsko uresničevanje 
družbene kontrole cen ni pra- 
vočasno začela. 

Zelo zapleteno vprašanje v 
sistemu družbene kontrole 
cen je obveznost družbenopo- 
litičnih skupnosti, da so njiho- 
ve dejavnosti namenjene 
predvsem prilagajanju nepo- 
srednega urejanja cen pogo- 
jem, v katerih bodo OZD samo- 
stojno oblikovale cene svojih 
izdelkov. 

Poročilo prav tako ugotavlja, 
da se je Zakon začel izvajati 
vzporedno z izvajanjem dela 
ukrepov, ki so bili uveljavljeni v 
začetku leta 1985, usmerjeni 
pa k realnemu vrednotenju po- 
sameznih proizvodnih dejavni- 
kov. V objektivnih materialnih 
pogojih skrajno skromne aku- 
mulacije, omejene uporabe tu- 
jih sredstev in v celoti preveč 
napetih materiaino-finančnih 
bilanc, so nujne spremembe v 
pogojih gospodarjenja in spre- 
membe instrumentarija in me- 
hanizmov gospodarskega si- 
stema, povzročile rast inflaci- 
je, kar je bilo mogoče pričako- 
vati v začetnem obdobju prila- 
gajanja gospodarstva novim, 
zahtevnejšim pogojem gospo- 
darjenja. 

Do rasti cen je prišlo tudi 
zaradi tega, ker niso bili dovolj 
učinkoviti ukrepi za razbreme- 
njevanje gospodarstva, saj ni- 

so omogočili dovolj velikega 
povečanja dohodka za organi- 
zacijo združenega dela, ki bi 
se jim kompenziralo uvajanje 
realnih ekonomskih kategorij. 
Premajhna je bila aktivnost za 
izboljšanje gospodarjenja v 
OZD, pa tudi ukrepi ekonom- 
ske politike niso dovolj vzpod- 
bujali in podpirali akcij za raz- 
bremenjevanje gospodarstva. 

Organizacije združenega de- 
la nadalje cene svojih izdelkov 
in storitev oblikujejo samostoj- 
no, ne pa v medsebojni odvis- 
nosti, povezanosti in odgovor- 
nosti z drugimi OZD, kakor je 
zakonsko predpisano. To po- 
meni, da se v združenem delu 
ni široko začel proces spora- 
zumnega reševanja ekonom- 
skih razmerij, pri katerih gre 
tudi za vprašanje cen, vendar v 
skladu z ekonomskimi merili in 
zakoni trga (gospodorski sub- 
jekti se sporazumevajo o kako- 
vosti izdelkov, količini, dinami- 
ki dobave, načinu financiranja, 
ne pa tudi o cenah). 

Po zakonskih določbah bi 
morale gospodarske zbornice 
več prispevati k določanju 
standardov in normativov stro- 
škov živega in minulega dela v 
združenem delu, kakor tudi k 
usklajevanju ravni in razmerij 
cen med OZD. V minulem ob- 
dobju izvajanja Zakona ti pro- 
cesi niso dobili širših in priča- 
kovanih razsežnosti, kar pose- 
bej velja za določanje standar- 
dov in normativov. Poskusi us- 
klajevanja cen, do katerih je 
prišlo, niso dali pomembnejših 
rezultatov glede umirjanja ra- 
sti cen in inflacije. 

Za organiziranje potrošni- 
kov, v primerjavi z drugimi 
subjekti pri izvajanju družbene 
kontrole cen, ni niti formalnih 
pravnih predpostavk, da bi po- 
stali aktivni subjekti na trgu, 
kar je gotovo v interesu nepo- 
sredne porabe delovnih ljudi 
in občanov. 
AKTIVNOSTI V 
REPUBLIKAH IN 
POKRAJINAH TER OZD 

Čeprav so bili v republikah 
in pokrajinah ustanovljeni or- 
gani za cene, razmejena pa je 
bila tudi pristojnost pri oprav- 
ljanju družbenega nadzora 
cen, so aktivnosti na tem po- 
dročju precej neizenačene. 
Najpogosteje gre za dejavnosti 
izvršnih svetov pri spremljanju 
in analiziranju gibanja cen in 
položaja na tržišču, kakor tudi 
za sodelovanje z občinskimi in 
mestnimi organi. 

Republike in pokrajini, razen 
SAP Vojvodine, s svojimi zako- 
ni niso predvidele oblikovanja 
sveta v upravnem organu, pri- 
stojnega za cene, ki bi skrbel 
za sodelovanje in usklajevanje 
pobud, predlogov in stališč ter 
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zagotavljal sodelovanje z orga- 
nizacijami združenega dela, go- 
spodarskimi zbornicami, sa- 
moupravnimi interesnimi 
skupnostmi in družbenopoli- 
tičnimi organizacijami. 

Glede možnosti sprožitve 
postopka v gospodarskih 
zbornicah republik oziroma 
pokrajin, ki bi ga sprožile OZD 
in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti zaradi pre- 
učevanja ravni oziroma razme- 
rij cen med izdelki in storitva- 
mi, ki so pomembne za repu- 
bliko oziroma pokrajino, so v 
svojih zakonih to možnost 
predpisale SR BiH, SR Make- 
donija, SR Črna gora, SAP Voj- 
vodina in SAP Kosovo, med- 
tem ko zakona SR Srbije in SR 
Slovenije nimata takih določb. 

Glede oblikovanja cen v 
OZD je položaj precej različen. 
Najpogosteje se cene oblikuje- 
jo na ta način, da se iz letnega 
proizvodno-finančnega plana 
uporabijo posamezne sestavi- 
ne (stopja akumulacije, plan- 
ska vrednost materiala, norma 
ur), potem pa se na podlagi 
normativov in teh sestavin v 
strokovni službi oblikujejo ma- 
terialna podlaga za kalkulacijo 
cen vsakega izdelka. 

Splošna ocena je, da so v 
temeljnih organizacijah združ- 
nega dela formalnopravno 
sprejeti zakonsko predvideni 
akti za oblikovanje cen, ki do- 
ločajo organe in postopek za 
oblikovanje cen. Niso pa raz- 
členjena merila in standardi 
stroškov tekočega in minulega 
dela, s čimer ni možnosti za 
objektivno vrednotenje realnih 
dejavnikov proizvodnje kot bi- 
stvene izhodiščne materialne 
predpostavke pri oblikovanju 
cen posameznih izdelkov. To 
pomeni, da se ni razvil sistem 
oblikovanja cen, ki ustreza si- 
stemu združenega dela, saj se 
v praksi cene oblikujejo po 
povsem posamičnih ocenah 
OZD, tako da ni skoraj nobene- 
ga vpliva subjektov, ki so pove- 
zani v procese dela in repro- 
dukcije. 

V nekaj primerih je bila spro- 
žena pobuda za sklenitev sa- 
moupravnih sporazumov med 
OZD, vendar se je medtem do- 
ber del cen povečal s sklepi 
organov upravljanja. Razen z 
nekaterimi sporazumi, se je 
gospodarstvo skoraj v celoti 
usmerilo k popolnoma samo- 
stojnemu oblikovanju cen, ki 
jih določajo izključno s sklepi 
svojih organov upravljanja. Na 
podlagi poročil Zveznemu za- 
vodu za cene je mogoče za 

obdobje od marca do septem- 
bra letos sklepati, da je 90 od- 
stotkov delovnih organizacij 
samostojno sprejemalo sklepe 
o cenah, 6 odstotkov organiza- 
cij je te odločitve sprejemalo z 
dogovorom med proizvajalci 
in potrošniki, le 4 odstotke de- 
lovnih organizacij pa je pove- 
čevalo cene s samoupravnimi 
sporazumno deležu v skupni 
delitvi celotnega prihodka. 

NEPOSREDEN 
NADZOR CEN 

Pristojni organi spremljajo 
in analizirajo gibanje cen, ka- 
kor tudi stanje in razmerje na 
trgu. Tako je za nekatere proiz- 
vode in storitve, katerih cene 
so se povečale za več kot 50 
odstotkov, ZIS priporočil nji- 
hovo preučitev in uskaljevanje 
v okviru Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije, in sicer za 70 
skupin izdelkov. 

Po objavi Odloka o vrnitvi 
cen na določeno raven, je trž- 
na inšpekcija opravila 10.483 
pregledov v OZD in na prodaj- 
nih mestih. Med vsemi temi or- 
ganizacijami, jih 407 ni vrnilo 
cene na predpisano raven. 
Proti organizacijam, ki so krši- 
le Odlok, je bilo vloženih 110 
obvestil poslovnim bankam, ki 
kreditirajo obravnavane orga- 
nizacije, da bi jim zavrnile na- 
daljnje kreditiranje in zahteva- 
le vrnitev izkoriščenega dela 
kredita. 

Zaradi gospodarskih pre- 
stopkov je bilo prijavljenih 264 
organizacij, za 263 je bilo vlo- 
ženih zahtev za sprožitev po- 
stopka za prekrške, medtem 
ko je 222 organizacij dobilo 
sklep, da morajo brez odlaša- 
nja izvajati določbe tega pred- 
pisa. Večina organizacij, proti 
katerim so bili sprejeti inšpek- 
cijski ukrepi, je vrnila cene na 
predpisano raven. 

Vzporedno z vračanjem cen 
pa so.se pospešeno sklepali 
sporazumi o cenah med proiz- 
vajalci in kupci, ki te izdelke 
uporabljajo za nadaljnjo repro- 
dukcijo. Cene po sporazumih 
so bile pogosto določene tudi 
nad ravnjio cen, ki so veljale 
pred sprejetjem Odloka, kar je 
posledica monopolnega polo- 
žaja številnih proizvajalcev. 

Cene izdelkov in storitev, ki 
sodijo v pristojnost ZIS, so se v 
prvih osmih mesecih povpreč- 
no povečale za okoli 29 odstot- 
kov, cene izdelkov, za katere 
daje soglasje Zvezni zavod za 
cene pa za 41 odstotkov. Cene, 
za katere velja režim obvezne- 

ga sporazumevanja OZD, so se 
povečale za več kot 71 odstot- 
kov, medtem ko so cene dru- 
gih izdelkov in storitev, ki se 
oblikujejo po tržnih pogojih, 
narasle za 56 odstotkov. 

Taka gibanja pri oblikovanju 
cen opozarjajo na odpiranje 
novih disparitet med cenami, 
še posebej na tistih reproduk- 
cijskih področjih, ki so trajnej- 
šega in vitalnejšega pomena 
za razvoj gospodarstva v celo- 
ti. V primarni delitvi posebej 
zaostaja kmetijska proizvod- 
nja, kar lahko povzroči nadalj- 
nje upočasnjevanje rasti na 
tem področju. 

PREDLOGI 
DEJAVNOSTI 
IN UKREPOV 

Ob uppštevanju neugodnih 
gibanj cen in ob težavah pri 
izvajanju Zakona o sistemu 
družbene kontrole cen, Zvezni 
izvršni svet sodi, da morajo vsi 
nosilci duržbenega nadzora 
cen kritično oceniti svojo vlo- 
go in obveznosti v sistemu 
družbene kontrole cen. Na tej 
podlagi morajo z dodatnimi 
dejavnostmi zagotoviti pogoje 
za okrepljeno delovanje vseh 
subjektov. 

Za premagovanje sedanjega 
položaja na področju cen, mo- 
rajo predvsem pristojni zvezni 
organi nadalje dajati pobude 
za sprejem ukrepov, ki omogo- 
čajo ustrezne pogoje za obli- 
kovanje cen. Posebej je treba 
zagotoviti pogoje, ki bi spod- 
bujali rast proizvodnje kot pri- 
marnega dejavnika uravnote- 
ženja blagovno denarnih od- 
nosov. Prav tako je nujno treba 
nadalje urejati finančne tokove 
v državi in eliminirati vse in- 
strumente v ukrepih ekonom- 
ske politike, ki na kakršenkoli 
način omogočajo nepokrito 
porabo (neporavnane obvez- 
nosti, menice brez kritja z raz- 
položljivimi sredstvi itd.). 

Nujno je treba predložiti tudi 
ustrezne spremembe Zakona o 
družbeni kontroli cen, da bodo 
natančno opredeljeni ukrepi 
za' nadaljnje preprečevanje 
monopolističnih pojavov na 
trgu. 

Če so za to zakonsko predpi- 
sani pogoji, je treba občasno 
uporabljati tudi ukrepe nepo- 
sredne kontrole cen. 

V OZD in njihovih asociaci- 
jah je nujno treba podrobneje 
analizirati prakso, po kateri se 
cene oblikujejo samostojno, 
ne pa v razmerjih medsebojne 
odvisnosti, povezanosti in od- 

govornosti OZD, med katerimi 
obstaja neposredna poveza- 
nost in interes v reprodukciji. 
Posebej se morajo pri reševa- 
nju teh težav angažirati druž- 
benopolitične organizacije, ki 
morajo z analiziranjem prakse 
ugotoviti razloge, kakor tudi 
odgovornost posameznih or- 
ganov v OZD za počasno uve- 
ljavljanje procesov oblikovanja 
cen v razmerjih medsebojne 
odvisnosti v reprodukciji, in si- 
cer na podlagi skupnih intere- 
sov v proizvodnji in prometu. 
Prav tako je treba sprožiti po- 
budo v OZD, posebej v odno- 
sih medsebojne povezanosti 
OZD v reprodukciji, da bi se 
določili standardi in normativi 
porabe posameznih dejavni- 
kov proizvodnje kot izhodišč- 
ne predpostavke pri oblikov- 
naju cen. 

Nujno je treba nadalje, v 
skladu z Zakonom, v zborni- 
cah organizirati skupno izdela- 
vo normativov in standardov 
stroškov tekočega in minulega 
dela za posamezne vrste proiz- 
vodnje, kakor tudi ekonomske 
osnove za družbeno racional- 
no vrednotenje dejavnikov 
pVoizvodnje. Izhajajoč iz teh 
podlag, kakor tudi iz ocen 
možnosti prodaje na trgu, mo- 
rajo pristojni organi odločati o 
oblikovanju cen. 

Nujno je treba tudi intenzivi- 
rati procese usklajevanja ravni 
in razmerij v cenah, če je po- 
trebno pa tudi njihovo preuče- 
vanje v skladu s 17. členom 
Zakona. Ob analiziranju dose- 
danje prakse, ki kaže, da de- 
javnost zborničnih organov ni 
bila zadostna, je treba tudi po- 
spešiti organizacijske spre- 
membe v zbornicah in sploš- 
nih združenjih. 

Nadalje je treba zagotoviti 
institucionalne pogoje za delo- 
vanje potrošnikov kot subjek- 
tov na trgu in pri družbeni kon- 
troli cen. Pospešiti je treba de- 
javnosti za sklenitev družbene- 
ga dogovora o organiziranju in 
uresničevanju pravic in dolž- 
nosti uporabnikov storitev. 

Poleg pospešene aktivnosti 
pristojnih organov pri zaokro- 
žanju ukrepov ekonomske po- 
litike, ki bi zagotavljali zakon- 
sko predpisane pogoje, ZIS so- 
di, da morajo inšpekcijski in 
pravosodni organi nujno okre- 
piti svojo dejavnost. Hkrati pa 
morajo banke hitreje in učin- 
koviteje omejevati nadaljnje 
kreditiranje in zahtevati vrača- 
nje izkoriščenega dela kredi- 
tov tistih OZD, ki kršijo predpi- 
se o cenah. 

10 poročevalec 



STALIŠČA IN SKLEPI 

Sprejeti vsi ekonomski in drugi ukrepi za 

uresničevanje enotnega jugoslovanskega 

trga  

• Dosledno izvrševanje zakonov in drugih predpisov, z njihovimi potrebnimi 
spremembami, v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, bo prispevalo k vzpostavitvi enotnega jugoslovanskega trga 

V eni prejšnjih številk Glasila 
Skupščine SFRJ je bila objav- 
ljena študija »Ključna vpraša- 
nja delovanja enotnega jugo- 
slovanskega trga« in ocena ter 
stališča ZIS o tej problematiki. 
Ob tej priložnosti je Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ na seji 18. oktobra 1984 
sprejel naslednje sklepe: 

1. Vzroke za kršenje enotne- 
ga jugoslovanskega trga je tre- 
ba odpravljati z razvojen soci- 
alističnih, samoupravnih druž- 
benoekonomskih in družbeno- 
političnih odnosov, s spremi- 
njanjem obnašanja političnih 
in gospodarskih subjektov pri 
oblikovanju in uresničevanju 
politike v organizacijah zdru- 
ženega dela in družbenopoli- 
tičnih skupnostih, kot tudi z 
ukrepi ekonomske politike, ki 
bodo usmerjeni na delovanje 
ekonomske prisile zaradi raci- 
onalnega obnašanja gospo- 
darskih subjektov. 

2. Nujno je treba sprejeti 
ukrepe za krepitev materialne- 
ga položaja združenega dela, 
razvijanja samoupravnih od- 
nosov, izenačevanja pogojev 
gospodarjenja in odpravljanja 
neskladij v ponudbi in povpra- 
ševanju, večjo uveljavitev eko- 
nomskih zakonitosti pri go- 
spodarjenju in pri določanju 
razvojne politike, kot tudi pri 
odločanju o vodenju poslovne 
politike. 

Zaradi tega je treba čim prej 
sprejeti zvezne zakone, predv- 
sem s področja ekonomskih 
odnosov s tujino (devizni si- 

stem, kreditni odnosi s tujino, 
promet blaga in storitev s tuji- 
no), na področju bančnega si- 
stema idr., v ovkiru kritične 
analize političnega sistema pa 
preučiti in spremeniti določe- 
ne rešitve v političnem siste- 
mu, ki so prispevale k zapira- 
nju trga. 

3. Nujno je treba čim prej 
določiti srednjeročni plan raz- 
voja države in v okviru tega 
posebej skupno strategijo 
družbenoekonomskega razvo- 
ja energetike, surovinske baze, 
prometa, kmetijstva, kot tudi 
konsistenten in učinkovit si- 
stem usmerjanja in koordinira- 
nja gospodarskega razvoja. Z 
razvojno politiko in ekonom- 
skimi ukrepi, usmerjenimi k 
zmanjševanju razlik v stopnji 
razvitosti posameznih družbe- 
nopolitčnih skupnosti in regij, 
bi prispevali k ustvarjanju bolj- 
ših pogojev za delovanje enot- 
nega jugoslovanskega trga. 

4. Enotnega jugoslovanske- 
ga trga ni mogoče vzpostaviti 
če organizacije združenega 
dela po svojem ekonomskem 
položaju ne bodo pravi tržni 
subjekti. 

Zaradi tega je treba vzposta- 
viti ekonomsko racionalen in 
gospodarsko sistemski konsi- 
stentnejši način uporabe druž- 
benih sredstev, predvsem gle- 
de poslovnih stroškov, stopnje 
izkoriščenosti zmogljivosti in 
ravni reprodukcij družbene 
lastnine. 

Organizacije združenega de- 
la ne bi mogle sprejeti takšne- 

ga režima gospodarjenja zara- 
di slabega ekonomskega polo- 
žaja, če ne bodo opravljene 
določene spremembe glede 
radikalnejšega razbremenjeva- 
nja godpodarstva in zmanjša- 
nja odvisnosti organizacij 
združenega dela od družbeno- 
političnih skupnosti. Nujno je 
treba zmanjšati zajemanja iz 
dohodka organizacij združe- 
nega dela, vendar ne samo z 
običajnimi intervencijami v se- 
kundarni delitvi - z zmanjša- 
njem prispevka od davka, am- 
pak predvsem s postopnim 
zmanjševanjem predimenzi- 
onirane mreže institucionalizi- 
ranih obveznosti posameznih 
porabnikov dohodka gospo- 
darstva in s preskusom njiho- 
vih programov, kot tudi z raci- 
onalizacijo porabe, poenosta- 
vitvijo administracije na relaci- 
ji gospodarstvo - družbena 
nadgradnja, z ukinitvijo nepo- 
trebnih posredovanj, sprošča- 
njem številnih evidenc, moder- 
nizacijo in zmanjšanjem admi- 
nistracije in nepotrebne druž- 
bene režije. 

Zbor meni, da je treba ustva- 
riti pogoje in sprejeti ukrepe za 
učinkovitejše izkoriščanje veli- 
kih tehno-ekonomskih siste- 
mov (elektrogospodarstvo, že- 
leznica, PTT), da bi le-ti delo- 
vali kot enotni tehnično-tehno- 

loški sistem zaradi zagotavlja- 
nja ekonomskih optimalnih in 
družbeno racionalnih učinkov 
na ravni vse države. Zato je 
treba v delovanju velikih teh- 
no-ekonomskih sistemov bolj 
konkretno izdelati vsebino in 
značaj planiranja, razširjene 
reprodukcije, cen, samouprav- 
nega in interesnega organizi- 
ranja ter drugo. 

6. Z ustreznimi sistemskimi 
rešitvami in ukrepi ekonomske 
politike je treba zagotoviti po- 
goje za preprečevanje inflacij- 
skih pritiskov, predvsem s fi- 
nančno konsolidacijo in z na- 
daljnjim preprečevanjem 
ustvarjanja fiktivnega dohod- 
ka, z zagotavljanjem odnosov 
v strukturi proizvodnje in pora- 
be, ponudbe in povpraševanja. 

7. Dosledno izvajanje zako- 
nov in drugih predpisov s po- 
trebnimi spremembami bodo v 
skladu z opredelitvami iz dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, kot tudi v 
skladu z ugotovitvami in mož- 
nostmi rešitev iz študije o 
ključnih problemih delovanja 
enotnega jugoslovanskega tr- 
ga, kar pomeni, da izvršni in 
upravni organi odobčin do fe- 
deracije, posebej inšpekcijski 
organi, zagotavljajo obvez- 
nost, ki jo imajo na področju 
izvajanja politike, zakonov in 
drugih predpisov. 

SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČI- 
NE SFRJ OB OBRAVNAVI OCEN IN STALIŠČ ZIS O 
KLJUČNIH VPRAŠANJIH DELOVANJA ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA TRGA 

Nadaljnji napredek delegatskega 

obveščanja  

• Delegatska gfasila morajo postati skrb vseh družbenih dejavnikov, predvsem 
pa Socialistične zveze in Sindikata 

Raziskava učinkov delegat- in to ob obravnavi kritične ana- ških odborov, predsednikov jinskih skupščin in Skupščine 
skih glasil mora biti opravljena lize političnega sistema. To so komisij za informiranje ter SFRJ, ki je bil 4. oktobra v Za- 
v okviru raziskave delovanja poudarili udeleženci enajstega glavnih in odgovornih uredni- grebu. Gostitelja sta bila svet 
delegatskega sistema v celoti sestanka predsednikov uredni- kov glasil republiških in pokra- in redakcija »Delegatskega 



NADALJNJI NAPREDEK DELEGATSKEGA OBVEŠ- 
ČANJA 

vjesnika« Sabora SR Hrvatske. 
Namen sestanka je bil izme- 

njava mnenj o bistvenih vpra- 
šanjih izboljšanja delegatske- 
ga obveščanja, da bi prišli do 
najnovejših spoznanj o obveš- 
čanju delegacij temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij o vprašanjih, o 
katerih se odloča v Skupščini 
SFRJ prek Glasila Skupščine 
SFRJ. Povod za to razpravo je 
bila tudi potreba, da se aktuali- 
zira analiza o tej problematiki, 
ki je bila pripravljena preteklo 
leto in ki jo bo obravnaval Zbor 
republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, kot tudi Sekcija za ob- 
veščanje Zvezne konference 
SZDLJ in Klub delegatov 
Skupščine SFRJ. 

Uvodne besede je imel Ran- 
ko Djurič, sekretar Službe 
Skupščine SFRJ za informira- 
nje in dokumentarno-informa- 
tivne zadeve. Poudaril je, da 
ima obveščanje temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti o vprašanjih, o kate- 
rih bo tekla odločitev v dele- 
gatskih skupščinah, sedaj 
prednost. Ker, kot je poudaril, 
brez polne angažiranosti jav- 
nosti ne morejo biti opravljene 
obsežne naloge, ki jim imajo 
Skupščina SFRJ in skupščine 
republik in pokrajin. V teku je 
tudi razprava o spremembah v 
političnem in gospodarskem 
sistemu, nato na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
in v odnosu do gospodarsko 
manj razvitih področij. Zaradi 
tega, je poudaril Djukič, je tre- 
ba doseči čim boljši stik z dele- 
gatsko osnovo. 

STALIŠČA IN OCENE 
Temeljna ugotovitev udele- 

žencev sestanka je bila, da je 
bilo na področju obveščanja 
delegatske baze precej dose- 
ženega, da pa je treba delegat- 
ska glasila še naprej razvijati, 
to tem prej, ker so dosedanje 
raziskave pokazale, da le-ta 
delegacijam bolj služijo za 
spoznavanje s tistim, o čemer 
se razpravlja in odloča v dele- 
gatskih skupščinah kot pa za 
vključevanje v proces odlo- 
čanja. 

To potrjuje tudi najnovejša 
anketa, ki jo je opravila redak- 
cija »Delegatskega vjesnika« 
Sabora SR Hrvatske junija 
1985 in se je nanašala na vse- 

binsko usmeritev tega glasila, 
s posebnim poudarkom na ob- 
javljanje integralnih besedil. 
Po nepopolnih podatkih, ki so 
jih dobili do konca septembra, 
ker odgovori še prihajajo, je v 
anketi sodelovalo 2576 upo- 
rabnikov in to 130 delegatov, 
2040 odbornikov skupščin ob- 
čin in skupnosti občin ter 403 
ostali bralci. Največje število 
anketiranih je odgovorilo, da 
jim »Delegatski vjesnik«, s tem 
pa tudi Glasilo Skupščine 
SFRJ bolj služi za obveščanje 
o dejavnosti Skupščine SFRJ, 
Sabora SR Hrvatske in republi- 
ških organov kot za izpovedo- 
vanje svojih stališč. 

Večina se je odločila za pov- 
zetke zakonov, dokumentov in 
drugih gradiv, za integralno 
objavljanje osnutkov pa so bili 
samo za njpomembnejše zako- 
ne in dokumente. Obenem so 
predlagali, da naj bodo pozvet- 
ki čim jasnejši in da naj vsebu- 
jejo bistvene elemente za odlo- 
čanje. 

Prav tako je poudarjeno, da 
predstavljajo delegatska glasi- 
la le del delegatskega obveš- 
čanja in da so ostala osamlje- 
na, ker se družbeni sistem in- 
formiranja ni dovolj razvil. Niti 
Služba družbenega knjigovod- 
stva, niti zavodi za statistiko ne 
nudijo delegatom vseh potreb- 
nih podatkov. Indok centri se 
prav tako niso afirmirali, saj je 
bila zamisel, da bi glasila ob- 
javljala povzetke aktov, doku- 
mentov in drugih gradiv, indok 
centri pa bi imeli na razpolago 
(integralna besedila, kar pa ni 
bilo uresničeno. 

Razlog, da so glasila name- 
njena samo za obveščanje de- 
legacij v bazi in ne za zavzema- 
nje stališč, kot to, da se največ 
uporabljajo občinska in repu- 
bliška glasila, je po oceni ude- 
ležencev tega pogovora pred- 
vsem v tem, ker se redakcijam 
teh glasil praviloma pošiljajo 
gradiva neenakomerno in v 
kratkih rokih in ko se osnutki 
aktov objavijo, ni dovolj časa, 
da bi jih delegacije preučile in 
svoja stališča poslale delegat- 
skim skupščinam. Zaradi tega 
prevladuje mnenje, da bi mo- 
ralo biti med izvršnimi sveti in 
skupščinami boljše sodelova- 
nje. Na ta način bi pomagali 
delegatskim glasilom, da iz- 
polnijo svojo funkcijo pravo- 
časnega obveščanja in omo- 

gočanja delegatski bazi, da od 
izdaje nekega akta ali doku- 
menta sodeluje pri predlaga- 
nju rešitev in da tako vpliva na 
odločanje, ne pa da je samo 
seznanjena na koncu procesa. 
Ni niti alternativnih rešitev in 
povratnih informacij. K temu 
prispeva tudi dejstvo, da se v 
nekaterih sredinah glasilo za- 
držuje pri poslovnih struk- 
turah. 

.V velikem številu primerov 
delegatska baza zaradi zaup- 
nosti gradiva ne more biti sez- 
nanjena z zelo pomembnimi 
vprašanji. Zato je bilo ponovno 
poudarjeno, da je treba odloč- 
no zastaviti vprašanje in začeti 
razpravo o stopnji izpolnjeno- 
sti ustavne obveznosti Skupš- 
čine SFRJ in skupščin republik 
in pokrajin, da delegacije v sa- 
moupravni bazi obveščajo v 
procesu odločanja o njih. Gle- 
de na takšno njihovo obvez- 
nost je bilo ponovno poudarje- 
no, da se mora energično pre- 
nehati praksa označevanja vr- 
ste gradiv z raznimi stopnjami 
zaupnosti. Toda z izločanjem 
tistega, kar je zares zaupno, bi 
lahko z ustreznim aneksom 
vsako gradivo morali ali ga 
lahko naredili dostopnega de- 
legatski bazi. 

Skrajšan postopek se pose- 
bej v Skupščini SFRJ zelo po- 
gosto uporablja, kar prav tako 
onemogoča celovito obvešča- 
nje delegatske baze. 

Ko je govor o objavljanju in- 
tegralnih gradiv je bilo predlo- 
ženo, da Uredniški odbor Gla- 
sila Skupščine SFRJ na podla- 
gi programov obeh zborov na 
začetku vsakega leta določi 
katere osnutke zakonov in do- 
kumentov bi bilo treba objaviti 
v celoti, da bi redakcije glasil 
skupščin republik in pokrajin 
pravočasno planirale sredstva. 

Razen tega je bilo predlože- 
no, da bi ob objavljanju neka- 
terih gradiv upoštevali večjo 
selektivnost. Tako je na primer 
prevladovalo mnenje, da ne bi 
bilo treba objavljati poročil o 
delu zveznih organov, ker v 
njih ni govora o vsebinskih 
uresničevanjih njihovih funk- 
cij, ampak so predstavljeni sa- 
mo številčni podatki o konkret- 
ni aktivnosti. Na sestanku je 
bilo tudi dosti besed o pomanj- 
kanju skrbi družbenopolitičnih 
organizacij za glasila. Ker je 
vprašanje učinka glasil v tesni 
zvezi z razvitostjo delegatske- 
ga sistema, bi morale le-te pri- 
spevati k boljšim pogojem za 
delo delegacij v bazi. Toda 
ugotovljeno je bilo, da skupno 
glasilo republiških in pokrajin- 

skih skupščin in Skupščine 
SFRJ tudi po desetih letih 
izhajanja ni postalo skrb vseh 
družbenih dejavnikov, predv- 
sem pa Socialistične zveze in 
Sindikata in ni bilo sprejeto 
kot sredstvo komuniciranja z 
delegatsko bazo, kar je ne- 
sprejemljivo, to tem prej, ker 
gre za politično vprašanje, ki 
ga redakcije same ne morejo 
rešiti. 

PREDLOGI UKREPOV 
V razpravi so bili dani na- 

slednji predlogi: 
1. Sekcija za informiranje in 

javno mnenje Zvezne konfe- 
rence SZDLJ, kot tudi sekcije 
republiških in pokrajinskih 
konferenc morajo širše in bolj 
vsestransko obravnavati vpra- 
šanja delegatskega obvešča- 
nja in v tem okviru vlogo, nalo- 
ge in učinke Glasila Skupščine 
SFRJ oziroma glasil republi- 
ških in pokrajinskih skupščin. 

Te sekcije bi morale predlo- 
žiti izdajateljskim svetom ča- 
sopisov, da uporabljajo osnut- 
ke zakonov in drugih gradiv iz 
delegatskih glasil kar bi pri- 
spevalo k boljšemu obvešča- 
nju širše delegatske baze. 

2. Uredniški odbori Glasila 
Skupščine SFRJ in glasil repu- 
bliških in pokrajinskih skupš- 
čin bi morali obravnavati vpra- 
šanja uporabe Družbenega do- 
govora o izdajanju skupnega 
glasila in to s stališča vsebine 
in obsega Glasila Skupščine 
SFRJ zaradi nadaljnjega izpo- 
polnjevanja delegatskega ob- 
veščanja. To vprašanje bi mo- 
ralo biti obravnavano posebej 
s stališča objavljanja integral- 
nih besedil, saj je zdaj prostor 
omejen na 45 tipkanih strani 
besedila. 

Ponovno pa je treba ugoto- 
viti, da se dogovor kljub teža- 
vam uporablja in da je primer 
uspešnega sodelovanja repu- 1 

bliških in pokrajinskih 
skupščin. 

3. Pred novimi volitvami 
morajo redakcije glasil analizi- 
rati dosedanje izkušnje v ob- 
veščanju delegacij v samou- 
pravni bazi, da bi se nadaljeva- 
la kontinuiteta oziroma, da bi 
se delegati naslednjega sklica 
seznanili z rezultati in proble- 
mi delovanja delegatskega ob- 
veščanja. 

4. V klubih delegatov 
Skupščine SFRJ ter republi- 
ških in pokrajinskih skupščin 
je treba opraviti razpravo o 
učinkih delegatskih glasil, kar 
bi prispevalo k razvoju te obli- 
ke obveščanja. 
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Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 Uredniški odbor glasila Skupščine 
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovic, Huso Radončic, Irena Uszodi Boris Stefanovski, 
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telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845- 
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Ljubljana, 29.10.1985 

PREDLOG ZAKONA 

o javnem obveščanju (ESA-339) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 24. 
10. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo tudi Program dejavnosti za uresni- 
čevanje zakona o javnem obveščanju in Osnove za pri- 
pravo samoupravnih in drugih splošnih aktov in aktov o 
ustanovitvi, ki ju je pripravil Republiški komite za informi- 
ranje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Ižvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podalgi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za informiranje, 

- Slobodan RAKOČEVIČ, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za informiranje, 

- Primož ŽAGAR, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje. 

I. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Z javnim obveščanjem v SR Sloveniji kot sestavnim delom 

sistema socialističnega samoupravljanja in sistema javnega 
obveščanja v SFR Jugoslaviji se uresničujeta svoboda obveš- 
čanja in pravica do obveščenosti delavcev, delovnih ljudi in 
občanov o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihovo življe- 
nje in delo, za uresničevanje njihovega samoupravnega polo- 
žaja, za izvrševanje oblasti in upravljanje drugih družbenih 
zadev, o dogodkih doma in po svetu ter o drugih vprašanjih, ki 
so pomembna za družbeno skupnost. 

2. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani v temeljnih in drugih orga- 

nizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, družbenopolitič- 
nih skupnostih in njihovih organih, družbenopolitičnih orga- 
nizacijah in drugih družbenih organizacijah (v nadaljnjem 
besedilu: organizacije, organi in skupnosti) ter društvih dolo- 
čajo način, vrsto in vsebino javnega obveščanja, ki služi 
zadovoljevanju njihovih potreb ter zagotavljajo materialne, 
kadrovske in druge pogoje za smotrno organizirano javno 
obveščanje, v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi. 

3. člen 
Javna glasila v skaldu s svojimi programskimi zasnovami 

zagotavljajo demokratično izražanje za javnost pomembnih 
mnenj in predlogov delavcev, delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti, izražajo samou- 
pravne interese z objavljanjem resničnih in celovitih informa- 
cij z vseh področij družbenega življenja in dela, prispevajo k 
političnemu, kulturnemu in družbenemu osveščanju ter izo- 
braževanju delovnih ljudi in občanov, širijo spoznanja o 
družbi in svetu ter vplivajo na oblikovanje družbene zavesti in 

družbenega vedenja in s tem ustvarjajo pogoje za kvalitet- 
nejše samoupravno in delegatsko odločanje in razvoj sistema 
socialističnega samoupravljanja. 

4. člen 
V SZDL si delovni ljudje in občani ustvarjajo pogoje ter 

opredeljujejo odgovornost za uresničevanje svobode obveš- 
čanja in pravice do obveščenosti, razvijajo in zagotavljajo 
stalno obveščanje, obravnavajo stanje na področju javnega 
obveščanja, položaj in vlogo sredstev javnega obveščanja in 
novinarjev, oblikujejo in uresničujejo pravila socialističnega 
obnašanja vseh subjektov javnega obveščanja ter uveljavljajo 
njihovo družbeno odgovornost. 

5. člen 
Zbiranje, urejanje, obdelovanje in širjenje informacij v tisku 

(časopisna dejavnost), po radiu in televiziji (radijska in televi- 
zijska dejavnost), v programih časopisnih agencij (časopisno- 
agencijska dejavnost), v dokumentarno informativnih filmih 
(filmsko-inforamtivna dejavnost) in v drugih sredstvih javnega 
obveščanja so dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Družbeni vpliv na dejavnosti javnega obveščanja uresniču- 
jejo delovni ljudje in občani neposredno, v SZDL, s soodloča- 
njem v organih upravljanja v časopisnih, radijskih in televizij- 
skih organizacijah, v časopisnih in programskih svetih in na 
druge načine, določene z zakonom. 

6. člen 
Družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organi- 

zacije v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi ustvarjajo 
materialne in druge pogoje za razvoj javnega obveščanja, za 
ustrezno razširjenost in splošno dostopnost sredstev javnega 
obveščanja, dajejo pobude za racionalno, organizirano in 
usklajeno delovanje sredstev javnega obveščanja ter spodbu- 
jajo družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje 
na področju javnega obveščanja. 
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7. člen 
Organizacije, organi in skupnosti v okviru svojih pravic in 

dolžnosti organizirajo javno obveščanje na območju, kjer 
živijo poieg pripadnikov slovenskega naroda tudi pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti, v skladu z ustav- 
nimi pravicami pripadnikov obeh narodnosti do obveščanja in 
obveščenosti. 

SR Slovenija skrbi za razvoj narodnostnega tiska, radijskih, 
televizijskih programov in drugih sredstev javnega obvešča- 
nja italijanske in madžarske narodnosti ter v ta namen zago- 
tavlja pogoje in sredstva tger drugo potrebno pomoč. 

Z zakonom, statutom občine in s samoupravnimi akti OZD 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti se določa 
način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske 
narodnosti na področju javnega obveščanja na območju, kjer 
živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi pripadniki 
italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

8. člen 
Organizacije, organi in skupnosti določajo oblike in načine 

za uresničevanje pravic in interesov delovnih ljudi iz SR 
Slovenije na začasnem delu v tujini na področju javnega 
obveščanja ter skrbijo za obveščanje izseljencev. 

Javna glasila morajo posvečati posebno in trajno skrb 
obveščanju o življenju italijanske in madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji ter o življenju in delu slovenske narodnostne 
skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. 

9. člen 
Organizacije, organi in skupnosti ter društva morajo zago- 

tavljati javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih 
in resničnih informacij o vprašanjih s svojega področja, ki 
imajo pomen za delovne ljudi in občane, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter društvg in dajati na zahtevo delovnih 
ljudi in občanov informacije o takšnih vprašanjih. 

Subjekti iz prejšnjega odstavka zagotavljajo javnost svojega 
dela prek sredstev javnega obveščanja zlasti s tem, da: 

- omogočajo predstavnikom sredstev javnega obveščanja 
navzočnost na sejah in sestankih, 

- dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja gra- 
diva za svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem 
delu, 

- sodelujejo na tiskovnih konferencah s predstavniki sred- 
stev javnega obveščanja, 

- zagotavljajo, v skladu s svojimi možnostmi, organizacij- 
ske, materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno oprav- 
ljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede 
obveščanja javnosti o njihovem delu. 

Dajanje podatkov in informacij o vprašanjih iz 1. odstavka 
tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim 
aktom d6ločeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna 
tajnost ali če bi bila njihova objava v nasprotju z družbenimi 
interesi, ki jih določata ustava in zakon. 

Organi, organizacije, skupnosti in društva morajo s sploš- 
nim aktom določiti način zagotavljanja javnosti dela in način 
dajanja informacij za javnost. 

Novinar ali drug predstavnik sredstva javnega obveščanja, 
ki je dobil informacijo od odgovorne osebe organa, organiza- 
cije, skupnosti ali društva, ni odgovoren, če je vsebinsko 
točno objavil informacijo v sredstvih javnega obveščanja in 
pri tem ni imel razloga dvomiti o njeni resničnosti. 

10. člen 
Cenzura informacij se lahko uvede samo v neposredni vojni 

nevarnosti, v vojni ali v izrednih razmerah. 

11. člen 
Novinar je delavec, ki se poklicno ukvarja z obveščanjem 

javnosti. Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene 
informacije in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o kate- 
rih poroča. Novinarje pri svojem delu odgovoren za uresniče- 
vanje programske zasnove in uredniške politike javnega gla- 
sila. 

Novinarji imajo pravico in dolžnost, da se izpopolnjujejo s 
stalnim dopolnjevanjem svojega strokovnega in družbenopo- 
litičnega znanja ter sistematičnim razširjanjem svojih strokov- 
nih sposobnosti. 

S samoupravnimi splošnimi akti časopisne, radijske, televi- 
zijske ali druge organizacije, organa ali skupnosti delavci 
podrobneje urejajo oblike in načine uresničevanja pravic in 
dolžnosti iz prejšnjega odstavka. 

12. člen 
Novinarji in druge osebe, ki sodelujejo v javnem obvešča- 

nju, morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati načela 
novinarske etike, utrjevati socialistično samoupravno druž-= 
beno ureditev ter varovati človekovo dostojanstvo in splošne 
družbene interese. 

13. člen 
Če organi, organizacije in skupnosti ter društva nočejo dati 

informacij, jih pokrijejo ali dajo neresnične, nepravočasne ali 
nepopolne informacije, lahko ustanovitelji, organi upravlja- 
nja, sveti ter drugi organi uresničevanja družbenega interesa 
v javnih glasilih, glavni in odgovorni uredniki, uredniki in 
novinarji kot tudi drugi zainteresirani subjekti dajo pobudo za 
obravnavanje takšnega ravnanja pri organu SZDL. 

14. člen 
Če javno glasilo ne objavi informacije, ki je pomembna za 

javnost ali jo namenoma spremeni ali napačno interpretira ali 
prenese ali spremeni njeno vsebino, lahko dajo organi, orga- 
nizacije in skupnosti, delovni ljudje in občani ter drugi zainte- 
resirani subjekti pobudo za obravnavanje takega ravnanja pri 
časopisnem oziroma programskem svetu. 

II. poglavje: ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI JAVNEGA OBVEŠČANJA 

1. Ustanavljanje in prenehanje časopisnih, 
radijskih in televizijskih organizacij 

15. člen 
Časopisne, radijske in televizijske organizacije so organiza- 

cije združenega dela, ki opravljajo časopisno oziroma radij- 
sko ali televizijsko dejavnost kot glavno dejavnost. 

16. člen 
Časopisno, radijsko ali televizijsko delovno organizacijo 

lahko ustanovijo organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti, krajevne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge družbene 
pravne osebe, če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom. 

17. člen 
Časopisna, radijska ali televizijska delovna organizacija se 

lahko ustanovi, če so zagotovljeni materialni, kadrovski in 
drugi pogoji, potrebni za ustanovitev in začetek dela časo- 
pisne, radijske ali televizijske delovne organizacije. 

Radijska ali televizijska delovna organizacija se lahko usta- 
novi, če so poleg pogojev iz 1. odstavka tega člena izpolnjeni 
tehnični normativi za obratovanje radijske ali televizijske 
organizacije, določeni s predpisi, ki urejajo sistem zvez. 

18. člen 
Elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti ustanovi- 

tve časopisne, radijske ali televizijske delovne organizacije 
mora obsegati zlasti oceno in podatke o tem, ali te dejavnosti 
ni mogoče opravljati v obstoječih časopisnih, radijskih ali 
televizijskih organizacijah; kako bo časopisna, radijska ali 
televizijska delovna organizacija zadovoljevala potrebe po 
časopisni, radijski ali televizijski dejavnosti na določenem 
območju ali področju; ali so te potrebe trajnejše in tolikšne, 
da je zaradni njih utemeljeno ustanoviti časopisno, radijsko 
ali televizijsko delovno organizacijo in tudi podatke in oceno 
o materialnih in kadrovskih pogojih, potrebnih za ustanovitev 
in delo časopisne, radijske ali televizijske delovne organiza- 
cije. 

Preden sprejme elaborat iz prejšnjega odstavka, mora usta- 
novitelj dobiti mnenje o upravičenosti ustanovitve od izvrš- 
nega sveta skupščine občine, v kateri bo sedež časopisne, 
radijske ali televizijske delovne organizacije. 
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19. člen 
Akt o ustanovitvi obsega poleg splošnih podatkov, ki jih 

določa zakon, še naslov ustanovitelja časopisne, radijske ali 
televizijske organizacije, temeljne cilje in naloge, ki jih bo 
organizacija uresničevala s svojo dejavnostjo, zvrst in število 
časopisov oziroma radijskih ali televizijskih programov, ki jih 
namerava izdajati oziroma oddajati ter določbe o medseboj- 
nih razmerjih ustanovitelja in časopisne, radijske ali televizij- 
ske delovne organizacije. 

Z aktom o ustanovitvi se po predhodni razpravi v SZDL 
določijo organi, organizacije, skupnosti in uporabniki, ki dele- 
girajo delegate v organ upravljanja ter njihovo število. 

20. člen 
Če namerava časopisna, radijska ali televizijska organiza- 

cija izdajati tudi časopise, revije in druge periodične publika- 
cije (v nadaljnjem besedilu: časopisi) oziroma oddajati radij- 
ske ali televizijske programe, za katere ni predvideno izdaja- 
nje oziroma oddajanje v aktu o ustanovitvi, je potrebno 
soglasje ustanovitelja časopisne, radijske ali televizijske 
delovne organizacije. 

21. člen 
Časopisne, radijske ali televizijske organizacije lahko 

opravljajo tudi druge dejavnosti, če to prispeva k boljšemu 
izkoriščanju njihovih tehnično-tehnoloških zmogljivosti, smo- 
trnejšemu opravljanju glavne dejavnosti in če ni v nasprotju z 
aktom o ustanovitvi organizacije ter plani in programi dela in 
razvoja časopisne, radijske ali televizijske organizacije in če je 
to določeno s statutom organizacije. 

22. člen 
Delavci, ki opravljajo v časopisni, radijski ali televizijski 

delovni organizaciji strokovna dela, ki so skupnega pomena 
za uspešno opravljanje časopisne oziroma radijske ali televi- 
zijske dejavnosti, organizirajo TOZD oziroma delovno skup- 
nost pod pogoji in na način, ki jih določa zakon. Za taka dela 
skupnega pomena se po tem zakonu štejejo dela v zvezi s 
tiskanjem časopisov in izgradnjo, razvojem in vzdrževanjem 
radijskih ali televizijskih objektov, naprav in opreme. 

23. člen 
K statutu časopisne, radijske ali televizijske organizacije 

daje soglasje ustanovitelj. 

24. člen 
Če organizacija združenega dela, ki opravlja časopisno, 

radijsko ali televizijsko dejavnost kot glavno dejavnost, ne 
izpolnjuje več v zakonu predpisanih pogojev ali če ni pogojev, 
da bi še naprej opravljala svojo dejavnost lahko njen organ 
upravljanja ter ustanovitelj delovne organizacije, po predhod- 
nem mnenju izvršnega sveta skupščine občine družbenopoli- 
tične skupnosti, v kateri je sedež delovne organizacije, začne 
postopek za njeno prenehanje. 

2. Upravljanje časopisnih, radijskih in 
televizijskih organizacij 

25. člen 
Organ upravljanja časopisne, radijske ali televizijske orga- 

nizacije je delavski svet oziroma njemu po položaju in funkciji 
ustrezen organ upravljanja (skupščina itd.), ki ga sestavljajo: 
delegati delavcev in delegati ustanovitelja časopisne, radijske 
ali televizijske organizacije, ustanoviteljev časopisov oziroma 
radijskih ali televizijskih programov, ki jih izdaja oz. oddaja ta 
organizacija, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij in uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: dele- 
gati družbene skupnosti). Delegate delavcev volijo in odpokli- 
čejo ti neposredno, delegate družbene skupnosti pa ustanovi- 
telj, organi pristojne družbenopolitične skupnosti in družbe- 
nopolitične organizacije ter uporabniki. 

Organ upravljanja je sestavljen po načelu ločenih skupin 
delegatov delavcev oziroma vseh delavcev, če šteje časopisna 
oziroma radijska ali televizijska organizacija manj kot 30 
delavcev ter delegatov družbene skupnosti. 

26. člen 
Delegati družbene skupnosti v organu upravljanja časo- 

pisne oziroma radijske ali televizijske organizacije soodlo- 
čajo: 

- o predlogu samoupravnega sporazuma o združitvi v 
delovno organizacijo oziroma sestavljeno organizacijo zdru- 
ženega dela, 

- o predlogu statuta, 
- o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa in ured- 

nikov pri časopisih oziroma programih, ki jih izdaja časopisna 
organizacija oziroma oddaja radijska ali televizijska organiza- 
cija, 

- o programskih usmeritvah in uresničevanju programskih 
zasnov časopisov oziroma radijskih ali televizijskih progra- 
mov, o skladnosti uredniške politike s cilji in nalogami, ki 
izhajajo iz programskih zasnov ter o ukrepih za njihovo izva- 
janje. 

- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in poslo- 
vanja, 

- o razširitvi tehničnih in prostorskih zmogljivosti, 
- o temeljnih vprašanjih razvojne politike časopisne ozi- 

roma radijske ali televizijske organizacije, 
- o cenah in naročnini, 
- o statusnih spremembah, 
- o predlogih skupnih temeljev planov, 
- o finančnem načrtu, periodičnih obračunih in zaključ- 

nem računu, 
- o drugih vprašanjih, določenih z zakonom. 

27. člen 
Odločitve v organu upravljanja o zadevah iz 26. člena tega 

zakona so sprejete, če jih v enakem besedilu sprejme večina 
vseh delegatov delavcev in večina vseh delegatov družbene 
skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede 
postopek usklajevanja, določen s statutom. 

28. člen 
Za organizacije združenega dela, ki poleg svoje glavne 

dejavnosti opravljajo časopisno dejavnost kot stransko dejav- 
nost, se za sestavo organa upravljanja in njegovo odločanje v 
primerih, ko gre za vprašanja v zvezi zapravljanjem časopisne 
dejavnosti primerno uporabljajo določbe 25. do 27. člena tega 
zakona. 

29. člen 
Časopisna, radijska ali televizijska organizacija ima indivi- 

dualni ali kolegijski poslovodni organ. 
Individualni poslovodni organ oziroma predsednika in 

člane kolegijskega poslovodnega organa imenuje in razrešuje 
organ upravljanja časopisne oziroma radijske ali televizijske 
organizacije na predlog ustanovitelja. 

Individualni poslovodni organ oziroma predsednik ter člani 
kolegijskega poslovodnega organa so lahko hkrati glavni in 
odgovorni urednik ali urednik časopisa oziroma programa, ki 
ga izdaja časopisna organizacija oziroma oddaja radijska ali 
televizijska organizacija, v skladu z aktom o ustanovitvi ozi- 
roma statutom časopisne, radijske ali televizijske organiza- 
cije. 

30. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na ustanovitev, prene- 

hanje in upravljanje časopisne, radijske ali televizijske organi- 
zacije se primerno uporabljajo tudi za ustanovitev, preneha- 
nje in upravljanje filmsko-informativne organizacije in časo- 
pisne agencije. 

3. Časopisni in programski sveti 

31. člen 
Časopis oziroma radijski ali televizijski program ima časo- 

pisni oziroma programski svet (v nadaljnjem besedilu: svet), s 
katerim se zagotavlja družbeni vpliv na programsko zasnovo 
in uredniško politiko. 

Ustanovitelj časopisa oziroma radijskega ali televizijskega 
programa oblikuje svet in po predhodnem dogovoru z zainte- 
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resiranimi organi, organizacijami in skupnostmi določi nje- 
govo sestavo. 

Če je ustanovitelj in izdajatelj časopisa skupina občanov, 
imenuje svet skupščina občine, na območju katere je sedež 
izdajatelja časopisa. 

Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov na pred- 
log ustanovitelja. 

32. člen 
Če se časopis izdaja oziroma program oddaja za posa- 

mezna območja, morajo biti v svetu tudi delegati zainteresira- 
nih organizacij, organov in občanov s teh območij; na območ- 
jih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega naroda tudi 
pripadniki italijanske ali madžarske narodnosti; morajo biti v 
svetu tudi pripadniki teh narodnosti." 

V organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, ki 
za obveščanje svojih delavcev ustanovijo časopise oziroma 
interne radijske ali televizijske programe, lahko funkcijo sveta 
opravlja samoupravni organ, določen s samoupravnim aktom 
te organizacije. 

Glavni in odgovorni urednik ter uredniki imajo pravico in 
dolžnost sodelovati pri delu sveta. 

Z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma programa se lahko 
določi, da se pri časopisu oziroma programu za uresničevanje 
posebnega družbenega interesa in zagotavljanje družbenega 
vpliva oblikujejo tudi druga telesa. 

33. člen 
Svet: 
- ocenjuje uresničevanje programske zasnove in uredni- 

ške.politike ter daje predloge za izboljšanje vsebine časopisa 
oziroma programa, 

- obravnava delovne programe in načrte časopisa oziroma 
radijskega ali televizijskega programa, 

- obravnava in sprejema stališča v zvezi s posameznimi 
objavljenimi informacijami, 

- odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objavo 
informacije, mnenja oziroma odgovora, 

- obravnava predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in 
gledalcev, 

- obravnava pobude, mnenja in predloge novinarjev in 
urednikov, ki se nanašajo na urejanje časopisa oziroma pri- 
pravljanje in oddajanje programov, 

- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa 
pri uresničevanju programske zasnove časopisa oziroma pro- 
grama, 

- obravnava ekonomski in materialni položaj časopisa ozi- 
roma programa oziroma organizacije, ki izdaja časopis ali 
oddaja program, 

- daje mnenje k imenovanju ter o delu glavnega in odgo- 
vornega urednika kot tudi o delu urednikov in novinarjev, 

- spremlja izvajanje kadrovske politike in po potrebi, naj- 
manj pa enkrat letno, pisno obvešča ustanovitelja o uresniče- 
vanju programske zasnove in uredniške politike časopisa 
oziroma programa ter o svojem delu in problemih pri uresni- 
čevanju svojih nalog, pravic in dolžnosti, 

- obravnava druga vprašanja, določena z zakonom, aktom 
o ustanovitvi ali s samoupravnim splošnim aktom časopisne, 
radijske ali televizijske organizacije. 

O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema svet stališča ter 
daje mnenja, pobude in priporočila ustanovitelju časopisa 
oziroma programa in organu upravljanja časopisne ali druge 
organizacije, ki izdaja časopis oziroma radijske ali televizijske 
organizacije. Ustanovitelj in organ upravljanja obravnavata 
stališča, mnenja, pobude in priporočila sveta ter ga obveščata 
o svojih odločitvah. 

Glavni in odgovorni urednik, uredniki in novinarji morajo 
izvajati sklepe in stališča sveta, ki se nanašajo na uresničeva- 
nje programske zasnove ter uredniške politike. 

4. Družbenoekonomski odnosi in planiranje 

34. člen 
Delavci v časopisni, radijski in televizijski organizaciji prido- 

bivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarjajo: 
- s prodajo časopisov ter drugih proizvodov in storitev, 

- z radijsko in televizijsko naročnino, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku in na pod- 

lagi združevanja dela in sredstev, 
- s svobodno menjavo dela, 
- z ekonomsko-propagandnimi storitvami in objavljanjem 

drugih plačanih obvestil, 
- s kompenzacijami, dotacijami ali na drugi podlagi, dolo- 

čeni z zakonom ali samoupravnim sporazumom oziroma 
pogodbo v skladu z zakonom. 

35. člen 
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na skupnem 

planiranju potreb in interesov po časopisni oziroma radijski 
ali televizijski dejavnosti ter na ustvarjanju in razporejanju 
dohodka v skladu z obveznostmi, ki so jih na podlagi samou- 
pravnega sporazuma prevzeli udeleženci v svobodni menjavi 
dela. 

Medsebojni odnosi v svobodni menjavi dela se uresničujejo 
s skupnimi temelji planov, s samoupravnimi sporazumi oz. 
družbenimi dogovori, neposredno ali po samoupravnih inte- 
resnih skupnostih družbenih dejavnosti oziroma v njihovem 

Časopisna, radijska in televizijska organizacija sprejema 
letne in srednjeročne plane in programe razvoja časopisne, 
radijske ali televizijske dejavnosti, v skladirz aktom o ustano- 
vitvi časopisne, radijske ali televizijske organizacije ter z 
usmeritvami in obveznostmi, ki jih vsebuje plan razvoja druž- 
benopolitične skupnosti. 

37. člen 
Časopisne, radijske in televizijske organizacije sodelujejo 

pri usklajevanju planov in programov dela in razvoja ter s 
pogodbami ali samoupravnimi sporazumi usklajujejo druge 
zadeve skupnega pomena, združujejo delo in sredstva za 
skupno opravljanje nalog na področju časopisne, radijske ali 
televizijske dejavnosti, zlasti glede: pripravljanja skupnih pro- 
gramov in izdaj, skupnega nabavljanja opreme, skupnega 
izkoriščanja kapacitet, skupne uporabe in razvoja distribucij- 
ske in dopisniške mreže, zagotavljanja enotne tehnologije, 
enotnega nastopanja na tujem trgu ipd. 

5. Glavni in odgovorni uredniki ter uredniki 

38. člen 
Časopis oziroma radijski ali televizijski program ima glav- 

nega in odgovornega urednika. 
Glavni in odgovorni urednik je ob pogojih, ki jih določa 

zakon, odgovoren za vse, kar je objavljeno v časopisu ozi- 
roma v radijskem ali televizijskem programu, razen v primeru, 
če je informacija objavljena na zahtevo organa, organizacije 
ali skupnosti iz 28. člena zakona o temeljih sistema javnega 
obveščanja (Ur. list SFRJ, št. 39/85). 

Z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma radijskega ali tele- 
vizijskega programa se lahko določi, da se dela in naloge 
glavnega in odgovornega urednika opravljajo ločeno. 

Časopis oziroma radijski ali televizijski program ima lahko 
tudi več odgovornih urednikov. V takem primeru so odgo- 
vorni uredniki odgovorni za vse, kar je objavljeno v posamez- 
nih izdajah ali v posameznih radijskih ali televizijskih progra- 
mih, za katere so odgovorni. 

39. člen 
Z glavnega in odgovornega urednika je lahko imenovan 

jugoslovanski državljan, ki ni bil obsojen za kaznivo dejanje 
zoper temelje socialistične samoupravne ureditve in varnosti 
SFRJ, zoper samoupravljanje ter zoper družbeno lastnino. 

Prepoved imenovanja iz prejšnjega odstavka traja pet let od 
dneva prestane, odpuščene ali zastarane kazni. 

Izjemoma je lahko postavljen za glavnega in odgovornega 
urednika časopisa oziroma programa tudi nekdo, ki ni jugo- 
slovanski državljan, če dobi za to dovoljenje republiškega 
upravnega organa, ki je pristojen za informiranje. 

40. člen 
Individualni poslovodni organ oziroma član kolektivnega 

poslovodnega organa ne more biti glavni in odgovorni ured- 
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nik časopisa, ki ga izdajajo organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti za obveščanje svojih delavcev. 

41. člen 
Glavni in odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje 

uredniške politike v skladu s programsko zasnovo, zagotavlja 
smotrno organizacijo dela, vodi, usklajuje in razporeja delo 
urednikov, novinarjev in drugih članov uredništva ter skrbi za 
zagotavljanje kadrov, potrebnih za uresničevanje programske 
zasnove časopisa oziroma radijskega ali televizijskega pro- 
grama. 

Naloge glavnega in odgovornega urednika se podrobneje 
določijo s samoupravnim splošnim aktom časopisne oziroma 
radijske ali televizijske organizacije in aktom o ustanovitvi 
časopisa oziroma radijskega ali televizijskega programa. 

42. člen 
Glavni in odgovorni urednik je za uresničevanje program- 

ske zasnove odgovoren ustanovitelju časopisa oziroma radij- 
skega ali televizijskega programa, organu upravjjanja časo- 
pisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis oziroma radij- 
ske ali televizijske organizacije ter svetu. 

43. člen 
Glavnega in odgovornega urednika časopisa oziroma pro- 

grama imenuje in razrešuje ustanovitelj časopisa oziroma 
programa po prejšnjem mnenju organa upravljanja časopisne 
ali druge organizacije, ki izdaja časopis oziroma radijske ali 
televizijske organizacije in sveta. 

O sestavi uredništva časopisa oziroma programa se odloča 
na predlog glavnega in odgovornega urednika v skladu s 
samoupravnimi splošnimi akti časopisne ali druge organiza- 
cije, ki izdaja časopis oziroma radijske ali televizijske organi- 
zacije in aktom o ustanovitvi časopisa oziroma programa. 

Urednike imenuje in razrešuje organ upravljanja na predlog 
glavnega in odgovornega urednika. 

Kadar ustanovitelj časopisa sam izdaja časopis, imenuje in 
razrešuje glavnega in odgovornega urednika ter urednike 
časopisa ustanovitelj po prejšnjem mnenju sveta. 

Glavni in odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za 
dobo štirih let, če ni z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma 
programa drugače določeno ter so lahko ponovno imenovani. 
Določbe o glavnih in odgovornih urednikih in urednikih se 
smiselno uporabljajo tudi za programe časopisnih agencij, če 
zakon ne določa drugače. 

6. Ekonomsko-propagandna sporočila 

44. člen 
Ekonomsko-propagandna sporočila po tem zakonu so 

informacije, katerih namen je s propagiranjem proizvodov in 
storitev, poslovanja in proizvajalca prek sredstev javnega 
obveščanja pridobivati potrošnike za nakup proizvoda ozi- 
roma uporabe storitev, pridobivati poslovne partnerje ter 
ustvarjati v javnosti dobro ime naročnika ekonomsko-propa- 
gandnega sporočila. 

45. člen 
Ekonomsko-propagandna sporočila morajo biti jasna. Pri- 

kazovati morajo resnično vrednost in uporabnost izdelkov ali 
storitev ter resnične podatke o poslovanju fizične ali pravne 
osebe - naročnika ekonomsko-propagandnega sporočila. 

Ekonomsko-propagandna sporočila morajo temeljiti na 
etičnih načelih in vrednotah, ki izhajajo iz temeljev in načel 
samoupravne socialistične družbene ureditve. 

46. člen 
Za vsebino ekonomsko-propagandnega sporočila in resnič- 

nost navedb oziroma podatkov je odgovoren naročnik eko- 
nomsko-propagandnega sporočila. 

Glavni in odgovorni urednik javnega glasila je odgovoren za 
skladnost ekonomsko-propagandnega sporočila s program- 
sko zasnovo in uredniško politiko ter za spoštovanje etičnih 
načel in vrednot, ki izhajajo iz temeljev in načel samoupravne 
socialistične družbene ureditve. 

47. člen 
Če se izkaže, da občanom storitev ali izdelek nista dostopna 

pod objavljenimi pogoji, mora naročnik sporočilo umakniti in 
pojasniti razloge za umik sporočila. 

Ce se izkaže, da naročnik v sredstvih javnega obveščanja 
navaja netočne ali neresnične podatke o svojem poslovanju, 
sredstvo javnega obveščanja obvestilo umakne. 

Nelojalna reklama ima za posledico odgovornost po za- 
konu. 

48. člen 
V sredstvih javnega obveščanja se lahko objavljajo eko- 

nomsko-propagandna sporočila samo v jeziku sredstva jav- 
nega obveščanja. 

Obseg ekonomsko-propagandnih sporočil določi ustanovi- 
telj v aktu o ustanovitvi časopisa oziroma programa v okviru 
programske zasnove časopisa oziroma programa. 

III. poglavje: POSEBNE DOLOČBE 
ZA POSAMEZNE VRSTE SREDSTEV 
JAVNEGA OBVEŠČANJA 

1. Tisk 49. člen 

Časopise lahko ustanavljajo organizacije združenega dela, 
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, krajevne skup- 
nosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične organi- 
zacije in druge družbene organizacije, društva in druge 
civilne pravne osebe ter občani. 

50. člen 
Ustanovitelj časopisa lahko sam izdaja časopis ali pa poveri 

izdajanje časopisa časopisni organizaciji ali drugi organizaciji 
združenega dela. 

Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med ustanovi- 
teljem in izdajateljem časopisa se uredijo s samoupravnim, 
sporazumom. 

51. člen 
Ustanovitelj časopisa sprejme akt o ustanovitvi časopisa. Z 

aktom o ustanovitvi časopisa se določijo predvsem: ime in 
zvrst časopisa, glavni cilji in naloge časopisa, programska 
zasnova časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdaja- 
nja in naslov časopisa, jezik, v katerem bo izhajal, sestava 
časopisnega sveta, viri in način financiranja ter naloge glav- 
nega in odgovornega urednika. 

Kadar je ustanovitelj časopisa skupina občanov, mora akt o 
ustanovitvi obsegati še: sedež skupine občanov, osebne 
podatke o osebah, ki sestavljajo skupino, pravice, dolžnosti in 
odgovornosti skupine občanov kot ustanoviteljice časopisa, 
zastopanje, vire finančnih in materialnih sredstev skupine 
občanov, opravljanje nadzora nad temi sredstvi, prenehanje 
delovanja skupine ter način zagotavljanja javnosti dela. 

52. člen 
Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in 

druge pogoje za začetek izdajanja časopisa. 
Če odločitev ustanovitelja časopisa ali drugega pristojnega 

organa spremeni programsko zasnovo časopisa, čas izdaja- 
nja, ceno ali kako drugače bistveno vpliva na materialni polo- 
žaj časopisa, mora ustanovitelj ali drug pristojni organ zago- 
toviti pogoje za redno izdajanje časopisa. 

53. člen 
Ustanovitelj časopisa mora vložiti zahtevo za vpis v register 

časopisa pri republiškem upravnem organu, ki je pristojen za 
informiranje. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. akt o ustanovitvi časopisa, 
2. sklep o ustanovitvi sveta, 
3. sklep o imenovanju glavnega oziroma odgovornega 

urednika, 
4. mnenje pristojnega organa SZDL o pobudi za ustanovitev 

časopisa 
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OZD in delovne skupnosti, ki ustanovijo časopis za obveš- 
čanje svojih delavcev, priložijo zahtevi za vpis v register 
podatke o imenu časopisa in kraju izdajanja časopisa. 

Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, je dol- 
žan izdati odločbo o vpisu časopisa v register časopisov v 15 
dneh po prejemu zahteve za vpis, če ugotovi, da so izpolnjeni 
z zakonom predpisani pogoji za vpis v register časopisov. 

Časopis lahko začne izhajati na podlagi odločbe o vpisu v 
register. 

54. člen 
Če republiški upravni organ, ki je pristojen za informiranje, 

ugotovi, da je zahteva iz prejšnjega člena tega zakona 
pomanjkljiva ali da ni v skladu z zakonom, opozori na to 
ustanovitelja časopisa najpozneje v 15 dneh po prejemu zah- 
teve ter mu določi rok, v katerem mora zahtevo dopolniti 
oziroma uskladiti z zakonom. Ta rok ne sme biti krajši kot 15 
dnj in ne daljši kot tri mesece. 

če ustanovitelj časopisa po poteku roka iz prejšnjega 
odstavka ne dopolni oziroma uskladi zahteve z zakonom, 
republiški upravni organ, ki je pristojen za informiranje, 
zavrne vpis v register časopisov. 

Proti odločbi, s katero se zavrne vpis v register časopisov, 
ni pritožbe. 

55. člen 
Če se med izdajanjem časopisa spremenijo podatki za vpis 

v register, mora ustanovitelj naznaniti vsako tako spremembo 
najkasneje v osmih dneh pred njeno uveljavitvijo republi- 
škemu upravnemu organu, ki je pristojen za informiranje. 

Ce časopis preneha izhajati, mora ustanovitelj najpozneje v 
15 dneh po prenehanju izdajanja časopisa o tem obvestiti 
republiški upravni organ, ki je pristojen za informiranje. 

58. člen 
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni naziv 

oziroma ime in naslov izdajatelja in tiskarne ter kraj in datum 
natiska oziroma razmnožitve (impresum). 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka morata biti na vsa- 
kem izvodu časopisa navedena tudi ime in priimek glavnega 
in odgovornega urednika. Če ima časopis več odgovornih 
urednikov, mora biti na vsakem izvodu navedeno, za katero 
izdajo oziroma za katero rubriko je odgovoren posamezni 
odgovorni urednik. 

Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, lahko 
dovoli tiskanje brez impresuma, kadar se časopis tiska za 
tujega naročnika in je namenjen razširjanju v tujini. 

57. člen 
Tiskar oziroma izdajatelj, če časopis ni bil natisnjen ali 

razmnožen v tiskarni, mora po tri prve izvode vsake izdaje 
časopisa takoj po natisu oziroma razmnožitvi poslati pristoj- 
nemu temeljnemu javnemu tožilstvu. 

58. člen 
Ni dovoljeno izdajati časopisa, če naj bi bila finančna ali 

druga materialna sredstva za izdajanje zagotovljena iz tujih 
(inozemskih) virov, ne glede na to, ali so ti viri v državi ali 
tujini. 

Ne šteje se, da je izdajanje časopisov financirano iz tujih 
virov, če se dobivajo finančna sredstva iz tujih virov kot 
naročnina ali kot plačilo za objavljanje ekonomsko-propa- 
gandnih sporočil v okviru običajnih zneskov; če se finančna 
in materialna sredstva dobijo iz tujih virov za potrebe informi- 
ranja pripadnikov italijanske ali madžarske narodnosti, če 
časopis izdaja Organizacija združenih narodov ali če se izdaja 
na podlagi sporazuma, sklenjenega med mednarodnimi orga- 
nizacijami ali tujimi ustanovami in organizacijami SFRJ, ali če 
se izdajajo s soglasjem republiškega organa, ki je pristojen za 
informiranje. 

59. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na časopise, veljajo 

tudi za druge vrste tiska. 

60. člen 
Določbe 31. do 34. člena, 41. do 43. člena, drugega 

odstavka 52. člena ter 2. in 4. točke 2. odstavka 53. člena ne 
veljajo za tisk, ki ga izdajajo verske skupnosti. 

2. Radijski in televizijski programi 

61. člen 
Radijske in televizijske programe ustvarjajo in oddajajo v 

SR Sloveniji RTV Ljubljana ter druge radijske in televizijske 
organizacije, ustanovljene in organizirane v skladu z za- 
konom. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije in s 
skupnimi temelji planov se opredelijo razvojne usmeritve in 
materialni pogoji razvoja radiodifuznega sistema v SR Slove- 
niji. 

62. člen 
Za ustanovitev in registracijo radijskega oziroma televizij- 

skega programa se smiselno uporabijo določbe 1. odstavka 
52. člena ter 53. do 55. člena tega zakona. 

63. člen 
Ni dovoljeno oddajati programov, če naj bi bila finančna ali 

druga materialna sredstva za oddajanje programov zagotov- 
ljena iz tujih (inozemskih) virov, ne glede na to, ali so ti viri v 
državi ali v tujini. 

Ne šteje se, da je oddajanje programov financirano iz tujih 
virov, če se dobivajo finančna sredstva iz tujih virov kot 
plačilo za objavljanje ekonomsko propagandnih sporočil v 
okviru običajnih zneskov ali v primeru, da se finančna in 
materialna sredstva dobijo iz tujih virov za potrebe informira- 
nja pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti. 

Za financiranje radijskega in televizijskega programa iz 
tujih virov se ne šteje oddajanje filmov ter drugih videograf- 
skih sredstev in fonografskih sredstev, ki jih radijske in televi- 
zijske organizacije dobijo z izmenjavo ali koprodukcijo pro- 
gramov s tujimi organizacijami. 

64. člen 
RTV Ljubljana ustvarja in oddaja radijske in televizijske 

programe, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
v SR Sloveniji, za slovensko narodnostno skupnost v zamej- 
stvu, delavce na začasnem delu v tujini, izseljence ter za 
italijansko in madžarsko narodnost v SR Sloveniji. 

Pri ustvarjanju programov iz prejšnjega odstavka sodelu- 
jejo tudi druge radijske in televizijske organizacije v SR Slove- 
niji. Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in oddajanju teh 
programov se urejajo med RTV Ljubljana in drugimi radij- 
skimi in televizijskimi organizacijami s samoupravnimi spora- 
zumi. 

65. člen 
RTV Ljubljana opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in vzdrže- 

vanjem radijskih in televizijskih objektov, naprav in opreme, ki 
so namenjeni za prenos in oddajanje radijskih in televizijskih 
programov ter usklajujejo razvoj tehnične baze vseh radijskih 
in televizijskih organizacij na območju republike v skladu z 
zakonom. 

Pogoji ter način za opravljanje in financiranje zadev iz 
prejšnjega odstavka se urejajo z družbenimi dogovori in 
samoupravnimi sporazumi, ki jih sklepajo RTV Ljubljana, 
družbenopolitične skupnosti in druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti. 

66. člen 
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik (v nadaljnjem 

besedilu: imetnik), ju mora prijaviti RTV Ljubljana najpozneje 
v 30 dneh od dneva pridobitve. 

imetnik radijskega in televizijskega sprejemnika na 
območju SR Slovenije, ki lahko sprejema program RTV Ljub- 
ljana ali druge radijske ali televizijske organizacije v SFRJ, 
mora plačevati radijsko in televizijsko naročnino RTV Ljub- 
ljana. Višino radijske in televizijske naročnine določa organ 
upravljanja RTV Ljubljana. Sredstva, pridobljena z radijsko in 
televizijsko naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje in odda- 
janje radijskih in televizijskih programov iz prvega odstavka 
64. člena tega zakona. 
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67. člen 
RTV Ljubljana določi način prijavljanja in odjavljanja radij- 

skih in televizijskih sprejemnikov in način vodenja evidence 
ter pogoje in način plačevanja radijske in televizijske naroč- 
nine za te sprejemnike. 

3. Dokumentarno-informativni film in programi 
časopisnih agencij 

68. člen 
Za dokumentarno-informativni film po tem zakonu se šte- 

jejo filmi in videotrakovi, ki obsegajo informacije o posamez- 
nem dogodku, osebnosti, predmetu, pojavu ali dejavnosti v 
državi ali tujini in so namenjeni obveščanju javnosti. 

Dokumentarno-informativne filme lahko predvajajo in raz- 
širjajo filmsko-informativne, kulturne in televizijske organiza- 
cije združenega dela. 

69. člen 
Vsi dokumentarno-informativni filmi, ki so v prometu, 

morajo biti označeni s številko, datumom, z imenom avtorja 
oziroma druge odgovorne osebe ali kako drugače, da jih je 
mogoče razlikovati. Ta označba mora biti na začetku film- 
skega traku. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zagotavljanje druž- 
benega vpliva na programsko zasnovo in uredniško politiko 
časopisa oziroma radijskega in televizijskega programa, se 
primerno uporabljajo tudi glede dokumentarno-informativni h 
filmov in programov časopisnih agencij, če zakon ne določa 
drugače. 

4. Druga sredstva javnega obveščanja 

70. člen 
Druga sredstva javnega obveščanja po tem zakonu so bil- 

teni, uradna glasila družbenopolitičnih skupnosti, letaki, pla- 
kati, transparenti, razglednice, diapozitivi in fotografije v javni 
uporabi, fonografska in videografska sredstva ter druge 
oblike objavljanja informacij za javnost s prenosom zapisa, 
glasu ali slike. 

Sredstva javnega obveščanja po tem zakonu niso tiskam ali 
kako drugače razmnoženi izvodi, ki so namenjeni izključno 
kot uradno gradivo za notranje delo organov samoupravnih 
organizacij in skupnosti, družbeno-političnih skupnosti ter 
društev, obrazci, ceniki, navodila za uporabo aparatov in 
zdravil, računovodske in druge podobne knjige, vozovnice, 
vabila in podobno, če imajo vsebino, ki je v navadi pri takšnih 
stvareh. 

Za radijski in televizijski program po tem zakonu se ne 
štejejo obvestila, posredovana prek internih radijskih in televi- 
zijskih sistemov v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, ki so namenjena obveščanju njihovih delavcev in 
poslovnemu komuniciranju oziromna so sestavni del izobra- 
ževalnega procesa. 

71. člen 
Določbe 56., 57. in 58. člena tega zakona se primerno 

uporabljajo tudi za druga tiskana sredstva javnega obvešča- 
nja, če z zakonom ni drugače določeno. 

IV. poglavje: OBJAVA INFORMACIJ, MNENJ, 
ODGOVOROV IN POPRAVKOV 

72. člen 
Delovni ljudje in občani, organizacije, organi in skupnosti 

ter društva in druge civilne pravne osebe imajo pravico v 
javnih glasilih izražati in objavljati svoja mnenja, informacije 
ter odgovore na objavljene informacije. 

73. člen «r 
Javna glasila zagotavljajo delovnim ljudem in občanom 

obveščenost o dogodkih v domovini in po svetu, ki so 
pomembni za njihovo življenje in delo in o vprašanjih, 
pomembnih za skupnost ter morajo v skladu s tem objavljati 

za javnost pomembna mnenja in informacije delovnih ljudi in 
občanov, organizacij, organov in skupnosti ter odgovore na 
objavljene informacije s katerimi se bistveno dopolnijo dej- 
stva in podatki iz objavljene informacije. 

Javna glasila pri objavi mnenj, informacij in odgovorov iz 
prvega odstavka tega člena upoštevajo pomen, ki ga ima 
informacija, mnenje oziroma odgovor za javnost oziroma 
obveščenost občanov, njihovo življenje in delo ali za druž- 
beno skupnost, programsko zasnovo in uredniško politiko ter 
vrsto, obseg, materialne in druge možnosti javnega glasila. 

74. člen 
O objavi informacije, mnenja in odgovora iz prejšnjega 

člena tega zakona odloča glavni in odgovorni urednik. 
Glavni in odgovorni urednik zavrne objavo informacije, 

mnenja ali odgovora, če oceni, da: 
- ne izpolnjuje pogojev za objavo iz prejšnjega člena, 
- zaradi objave v drugem javnem glasilu objava ni več 

potrebna, 
- bi objava lahko povzročila prepoved razširjanja javnega 

glasila, kazensko ali odškodninsko odgovornost glavnega in 
odgovornega urednika, 

- je žaljiva ali v nasprotju s kodeksom novinarske etike. 

75. člen 
Če glavni in odgovorni urednik zavrne zahtevo za objavo 

informacije, mnenja ali odgovora, mora o svoji odločitvi obve- 
stiti avtorja najpozneje v 30 dneh od prejema informacije, 
mnenja ali odgovora ter navesti in obrazložiti razloge, zaradi 
katerih ga ne bo objavil. 

Če glavni in odgovorni urednik ne zavrne objave, mora 
informacijo, mnenje oziroma odgovor objaviti najpozneje v 30 
dneh od prejema informacije, mnenja oziroma odgovora ozi- 
roma v prvi naslednji številki časopisa. 

76. člen 
Če glavni in odgovorni urednik zavrne objavo, ima prizadeti 

pravico ugovora svetu v 30 dneh od dneva prejema informa- 
cije o zavrnitvi objave. O ugovoru mora svet odločiti v 30 dneh 
od prejema ugovora in o tem obvestiti tistega, ki je vložil 
ugovor. 

Če svet oceni, da je glavni in odgovorni urednik odločil v 
skladu s 74. členom tega zakona, zavrne ugovor: v nasprot- 
nem primeru zahtevku ugodi in naloži glavnemu in odgovor- 
nemu uredniku objavo informacije, mnenja oziroma odgo- 
vora. Šteje se, da je ugovor zavrnjen, če o njem ni bilo 
odločeno v predpisanem roku. 

77. člen 
Če svet potrdi odločitev glavnega in odgovornega urednika, 

lahko prizadeti vloži zahtevo za varstvo svoje pravice iz 72. 
člena pri sodišču, ki je pristojno za upravne spore, najpozneje 
v 30 dneh od dneva prejema obvestila o zavrnitvi objave. 
Zahtevi mora biti priloženo obvestilo o zavrnitvi objave infor- 
macije, mnenja oziroma odgovora. 

V zahtevi iz prejšnjega odstavka sodišča presoja zakonitost 
odločitve pritožbenega organa, s katero je bila objava zavr- 
njena. 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se v sporih za 
objavo informacije, mnenja ali odgovora uporabljajo določbe 
zakona o upravnih sporih. 

78. člen 
Delovni ljudje in občani, organizacije, organi, skupnosti ter 

društva in druge civilne pravne osebe imajo pravico zahtevati 
od glavnega in odgovornega urednika javnega glasila, da 
objavi popravek objavljene informacije (v nadaljnjem bese- 
dilu: popravek), s katero je prizadeta njihova pravica ali in- 
teres. 

79. člen 
Tisti, ki zahteva popravek, mora v popravku navesti infor- 

macijo, na katero se popravek nanaša, ter številko in stran 
časopisa oziroma oddajo, v kateri je bila informacija objav- 
ljena. 

Popravek se mora opirati samo na dejstva in okoliščine, s 
katerimi se spodbijajo navedbe v objavljeni informaciji. 
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Kdor daje popravek, ga mora podpisati. 

80. člen 
Glavni in odgovorni urednik javnega glasila mora objaviti 

popravek, razen: 
1. če se popravek ne nanaša na informacijo, zaradi katere 

se zahteva njegova objava oziroma če popravek ne vsebuje 
dejanskih podatkov v zvezi z navedbami iz objavljene informa- 
cije, 

2. če bi povzročila objava popravka zaradi njegove vsebine 
prepoved razširjanja javnega glasila ali zakonsko odgovor- 
nost glavnega in odgovornega urednika, 

3. če se popravek nanaša na navedbe iz objavljene infor- 
macije, katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomoč- 
nim aktom pristojnega organa, 

4. če popravka ni podpisala pooblaščena oseba, kadar gre 
za organ, organizacijo ali skupnost, 

5. če je popravek napisan žaljivo, 
6. če je popravek nesorazmerno daljši od informacije, v 

kateri so navedbe, zaradi katerih se zahteva popravek ozi- 
roma od dela informacije, na katerega se neposredno nanaša, 

7. če je bil popravek zahtevan po preteku 30 dni od dneva 
objave informacije oziroma od dneva, ko je zainteresirana 
oseba zvedela za objavo informacije, če iz objektivnih razlo- 
gov v tem roku ni mogla zvedeti za njeno objavo, 

8. če je bil zahtevan nov popravek z enako vsebino kot 
prejšnji popravek in če spor pred sodiščem zaradi objave 
prejšnjega popravka iste informacije še ni pravnomočno 
končan, 

9. če je bil že objavljen popravek iste informacije, ki ga je 
zahtevala kakšna pooblaščena oseba. 

81. člen 
Popravek se mora objaviti brez sprememb ali dopolnitev v 

enakem delu javnega glasila, pod enakim naslovom in na 
enak način kot informacija, na katero se nanaša in sicer v prvi, 
najpozneje pa v drugi naslednji številki oziroma oddaji jav- 
nega glasila po prejemu popravka. 

Ce so informacijo, za katero je bil dan popravek, objavila 
oziroma oddajala tudi druga javna glasila morajo ta javna 
glasila v svoji prvi, najpozneje pa v drugi naslednji številki 
oziroma oddaji po objavi informacije objaviti tudi njen po- 
pravek. 

82. člen 
Ce glavni in odgovorni urednik zavrne objavo popravka ali 

ga ne objavi na način in v roku iz prejšnjega člena, ima tisti, ki 
zahteva popravek, pravico vložiti pri temeljnem sodišču, na 
katerega območju je sedež oziroma kraj izdajanja javnega 
glasila, ki je objavilo informacijo, na katero se nanaša popra- 
vek, tožbo zoper glavnega in odgovornega urednika za objavo 
popravka. 

Tožbi morata biti priložena prepis objavljene informacije in 
popravka. 

Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka 
za objavo popravka oziroma od dneva, ko je bil popravek 
objavljen na način, ki ni v skladu z 81. členom tega zakona. 

83. člen 
V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za glavno 

obravnavo v osmih dneh od vložitve tožbe pri sodišču. 
V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne 

zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo. 
Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika, 

toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da se bo 
štelo, da je tožnik umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok, v 
vabilu tožencu pa, da bo sodba lahko izdana tudi, če toženec 
ne pride. 

84. člen 
Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na obravna- 

vanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna toženčeva 
dolžnost objaviti popravek. 

V sporih za objavo popravka sodišče zavrne tožbeni zahte- 
vek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica ali interes tistega, na 
katerega se informacija nanaša ali če je podana kakšna druga 
okoliščina, zaradi katere javno glasilo po zakonu ni dolžno 
objaviti popravka. 

85. člen 
Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo 

storjeno z objavo inforamcije, na katero se nanaša popravek, 
se ne prekine postopek o tožbi za objavo popravka. 

86. člen 
če se po vložitvi tožbe pri sodišču spremeni glavni in 

odgovorni urednik javnega glasila, sme tožnik do konca 
glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto prvotno tože- 
nega toži novega glavnega in odgovornega urednika. Za tako 
spremembo tožbe ni potrebna privolitev prvotno toženega 
glavnega in odgovornega urednika in ne privolitev novega 
glavnega in odgovornega urednika, ki naj namesto prejšnjega 
glavnega in odgovornega urednika stopi v pravdo. 

87. člen 
Sodišče mora izdati sodbo takoj po končani glavni obrav- 

navi. 
Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v 

treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana. 

88. člen 
Ce sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo 

tožencu, da mora v javnem glasilu objaviti popravek v roku in 
na način kot je določen v prvem in drugem odstavku 81. člena 
tega zakona. 

89. člen 
Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v 

treh dneh od vročitve sodbe pritožbo na višje sodišče. 
Pritožba se ne vroči nasprotni stranki na odgovor. 
Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stop- 

nje z vsemi spisi sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, 
ko je bila vložena. 

Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh dneh 
od dneva, ko prejme pritožbo in spise. 

Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija 

90. člen 
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo 

objavo popravka, pošlje sodišče takoj tudi javnemu glasilu. 

91. člen 
če se pravnomočni sodbi, s katero se nalaga javnemu 

glasilu objava popravka, spremeni njegov glavni in odgovorni 
urednik, preide v sodbi ugotovljena dolžnost objave odgovora 
na novega glavnega in odgovornega urednika. 

92. člen 
Ce ni s tem zakonom drugače določeno, se uporabljajo v 

sporih za objavo popravka smiselno določbe zakona o pravd- 
nem postopku. 

93. člen 
Radijska in televizijska organizacija mora hraniti zapise 

svojih oddaj osem dni po objavi ter jih na pisno zahtevo 
zainteresiranih upravičencev dati na vpogled, da lahko uvelja- 
vijo z zakonom določene pravice in interese. 

Če kdo od zainteresiranih upravičencev v roku iz prejšnjega 
odstavka napove, da bo zahteval popravek, mora radijska ali 
televizijska organizacija hraniti zapis (trak), za katerega se 
zahteva popravek, 30 dni> od objave informacije oziroma 
dokler ni končan postopek za objavo popravka-. 

94. člen 
Objava popravka se lahko zahteva tudi glede inforamcij, 

objavljenih z drugimi tiskanimi stvarmi ali sredstvi iz prvega 
odstavka 70. člena tega zakona ter glede informacij, objavlje- 
nih v časopisih, ki so nehali izhajati. 

Glede pravice do popravka in postopka za njeno uveljavitev 
se v primerih iz prejšnjega odstavka primerno uporabljajo 
določbe tega zakona o pravici do popravka in o postopku za 
njeno uveljavitev pri javnih glasilih (78. do 92. člen tega 
zakona). 
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95. člen 
Glede načina objave popravka v primeru iz prejšnjega člena 

ima tisti, ki da popravek, pravico zahtevati od izdajatelja 
tiskane stvari oziroma od ustanovitelja ali izdajatelja časo- 
pisa, ki je nehal izhajati, ali od izdajatelja drugih sredstev 
javnega obveščanja iz tega zakona, da na svoje stroške 
poskrbi za objavo popravka o določenem dnevnem časopisu. 

96. člen 
Glede pravice do popravka in postopka za uveljavitev te 

pravice pri dokumentarno-inforamtivnih filmih se primerno 
uporabljajo določbe tega zakona o pravici do popravka in o 
postopku za njeno uveljavitev (78. do 92. člen tega zakona). 

" 97. člen 
Glede načina popravka ima tisti, ki daje popravek, pravico 

zahtevati od avtorja dokumentarno-informativnega filma ozi- 
roma odgovorne osebe organizacije, organa, skupnosti ali 
društva, ki je film posnel, da na stroške organizacije, organa, 
skupnosti ali društva poskrbi za objavo njegovega popravka v 
določenem dnevnem listu ali radijski ali televizijski oddaji. 

Poleg pravice iz prejšnjega odstavka ima tisti, ki daje popra- 
vek, tudi pravico zahtevati, da se izrežejo deli dokumentarno- 
informativnega filma. 

V. poglavje: PREPREČEVANJE ZLORABE 
SVOBODE OBVEŠČANJA 

98. člen 
Objavljanje in razširjanje informacij se sme omejiti samo 

zato, da se prepreči zloraba svobode obveščanja in sicer v 
primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Objavljanje informacij, ki škodujejo časti, dobremu imenu 
ali pravicam občanov ali družbeni skupnosti, pomeni zlorabo 
svobode obveščanja in ima za posledico odgovornost po 
zakonu. 

99. člen 
Prepovedano je objavljati in razširjati: 
1. informcije, s katerimi se sramoti SFRJ, SR Slovenijo, 

druge republike ali pokrajine, njihove najvišje organe ali pred- 
stavnike teh organov, 

2. informacije, s katerimi se izvršuje ali spodbuja h kaznivim 
dejanjem, ki se preganjajo po uradni dožnosti, 

3. dokumene ali podatke, ki so z zakonom, drugim predpi- 
som ali samoupravnim splošnim aktom določeni kot državna, 
vojaška, uradna ali poslovna tajnost, 

4. neresnične informacije, ki povzročajo ali bi lahko povzro- 
čile hujše nerazpoloženje ali hujše vznemirjenje občanov ali 
ki hujše ogrožajo ali bi lahko hujše ogrozile javni red in mir, 

5. informacije, ki hudo žalijo javno moralo, 
6. dokumente ali podatke, s katerimi se kršijo z ustavo 

zajamčene pravice v kazenskem in drugih postopkih. 

100. člen 
Prepoved razširjanja informacij z vsebino iz prejšnjega 

člena se izreče po postopku, določenem z zakonom o prepo- 
vedi zlorabe svobode tiska in drugih oblik informiranja 
(Uradni list SFRJ, št. 58/76). 

101. člen 
Izrek pravnomočnega sklepa, s katerim je bila izrečena 

prepoved razširjanja tiskane stvari, se objavi v Uradnem listu 
SFRJ in Uradnem listu SRS. 

VI. poglavje: PRISTOJNOST UPRAVNIH 
ORGANOV NA PODROČJU TUJE 
INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI 

102. člen 
Naloge, ki jih na področju tuje informacijske dejavnosti 

določa zakon o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množič- 
nega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugo- 

slaviji (Ur. list SFRJ št. 39-705/74 - v nadaljnjem besedilu: 
zvezni zakon), opravljajo s tem zakonom določeni upravni 
organi. 

103. člen 
Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
a) daje organizacijam združenega dela dovoljenje za vnaša- 

nje tujega tiska v SFR Jugoslavijo (7. člen zveznega zakona), 
b) daje organizacijam združenega dela dovoljenje za razšir- 

janje tujih tiskanih stvari (9. člen zveznega zakona), 
c) izdaja odločbe o prepovedi vnašanja, razširjanja in jav- 

nega predvajanja tujih diapozititov, fonogramov, videogra- 
mov in drugih podobnih sredstev, vnašanja in razširjanja tujih 
filmov za zasebno predvajanje ter vnašanja, razširjanja in 
javnega uporabljanja značk in drugih predmetov tujega izvora 
(22. in 59. člen zveznega zakona). 

Dovoljenje iz točk a) in b) prejšnjega odstavka se daje za 
dobo dveh let in se lahko po poteku te dobe obnovi. 

104. člen 
Republiški komite za informiranje: 
a) izdaja dovoljenja tujim pravnim in fizičnim osebam za 

snemanje televizijskih, dokumentarnih in drugih informativ- 
nih filmov na območju Socialistične republike Slovenije (16. 
člen zveznega zakona), 

b) izdaja dovoljenja tujim informacijskim ustanovam za 
javno predvajanje filmov in drugih video zapisov ter za organi- 
ziranje informativnih razstav, predavanj in podobnih dejavno- 
sti zunaj svojih prostorov (55. člen zveznega zakona), 

c) izdaja dovoljenja organizacijam združenega dela in dru- 
gim organizacijam za posredovanje dejavnosti tujih informa- 
cijskih ustanov (55. člen zveznega zakona), 

d) izdaja dovoljenja tiskarju za razmnoževanje tuje tiskane 
stvari in lahko zahteva, da mu pošlje na vpogled izvod raz- 
množene tuje tiskane stvari (12. člen zveznega zakona), 

e) sprejema sezname z navedbo števila vnešenih izvodov 
tujih tiskanih stvari, ki so namenjene za čitalnico oziroma 
knjižnico tuje informacijske ustanove (51. člen zveznega za- 
kona), 

f) sprejema od tiskarja izvod biltena, ki ga izdaja tuja infor- 
macijska ustanova (53. člen zveznega zakona), 

g) izdaja odločbe o prepovedi tujih filmov in drugega vizual- 
nega oziroma avditivnega materiala po televiziji oziroma radiu 
(21. člen zveznega zakona). 

105. člen 
Za notranje zadeve pristojen občinski upravni organ: 
a) izdaja odločbe o odvzemu tuje tiskane stvari (14. in 61. 

člen zveznega zakona), 
b) izdaja odločbe o odvzemu drugega materiala, sredstev in 

predmetov tujega izvora (23. in 61. člen zveznega zakona), 
c) sprejema prijave tujih tiskanih stvari, ki so namenjene za 

kulturne, znanstvene, gospodarske, športne in podobne prire- 
ditve ter lahko zahteva, da se mu pošlje na vpogled izvod 
takšne tuje tiskane stvari (10. člen zveznega zakona). 

106. člen 
Republiški komite za kulturo: 
a) sprejema sporočila o tujih, v Socialistično republiko 

Slovenijo vnešenih filmih, ki jih morajo pošiljati delovne orga- 
nizacije za promet s filmi oz. delovne organizacije za proiz- 
vodnjo filmov, ki tak film izdelajo skupno s tujim producen- 
tom, ter lahko zahteva, da se ji ti filmi pošljejo v pregled (17. 
člen zveznega zakona). V sporočilu je treba navesti izvirni 
naslov filma, producenta in distributerja, dolžino filma v 
metrih ter širino filmskega traku, 

b) izdaja odločbe o prepovedi vnašanja, prometa in javnega 
predvajanja tujih filmov (19. in 59. člen zveznega zakona), če 
bi bilo s tem storjeno katero izmed dejanj iz 13. člena zvez- 
nega zakona in izdaja odločbe o odvzemu kopij takih tujih 
filmov brez odškodnine (20. in 61. člen zveznega zakona). 

VII. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 

107. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za prekr- 

šek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba: 

priloga poročevalca 
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2. če s splošnim aktom ne določi načina zagotavljanja 
javnosti dela in načina dajanja informacij za javnost ,(četrti 
odstavek.,9. člena), 

3. če brez soglasja ustanovitelja izda časopis ali oddaja 
radijski ali televizijski program, katerega izdajanje oziroma 
oddajanje ni predvideno v aktu o ustanovitvi časopisne ozi- 
roma radijske in televizijske delovne organizacije (20. člen), 

4. če ne imenuje glavnega in odgovornega urednika časo- 
pisa oziroma radijskega in televizijskega programa (38. člen), 

5. če imenuje za glavnega in odgovornega urednika časo- 
pisa, ki ga izdajajo OZD in delovne skupnosti za obveščanje 
svojih delavcev, individualni poslovodni organ ali člana, kole- 
gijskega poslovodnega organa (40. člen), 

6. če imenuje za glavnega in odgovornega urednika osebo, 
ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 39. člena, 

7. če izda časopis, ne da bi prej vložila zahtevo za vpis v 
register časopisov s prilogami pri republiškem upravnem 
organu, pristojnem za informiranje (53. člen) oziroma če v 
osmih dneh ne naznani spremembe podatkov iz 55. člena, 

8. če izda časopis oziroma drugo tiskano stvar brez kate- 
rega od podatkov iz 56. člena ali če da v promet dokumen- 
tarno informativni film brez označbe po 69. členu. 

9. če ne objavi ekonomsko propagandnega sporočila v 
jeziku sredstva javnega obveščanja (prvi odstavek 48. člena), 

10. če izdaja časopis ali oddaja radijske in televizijske pro- 
grame, za katere izdajanje ozrioma oddajanje so finančna 
sredstva zagotovljena iz tujih virov (58. in 63. člen), 

11. če uniči zapis obvestila pred pretekom osmih oziroma 
30 dni (93. člen), 

12. če ne pošlje pristojnemu javnemu tožilstvu določenega 
števila izvodov časopisa (57. člen) oziroma drugih tiskanih 
sredstev javnega obveščanja (71. člen), 

13. če ne imenuje poslovodnega organa, glavnega in odgo- 
vornega urednika ter urednikov in drugih članov uredništva v 
skladu z določbami 2. odstavka 29. oziroma 43, člena, 

14. če ne prijavi radijskega ali televizijskega sprejemnika v 
30 dneh od dneva pridobitve sprejemnika (66 člen). 

Za prekršek iz tega člena se z denarno kaznijo najmanj 
5.000 din kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združe- 
nega dela ali druge pravne osebe. 

108. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za pre- 

kršek: 
1. glavni in odgovorni urednik, ki v nasprotju s 74. in 75. 

členom ne objavi informacije, mnenja ali odgovora na objav- 
ljeno informacijo, 

2. glavni in odgovorni urednik, če se ne ravna po sodbi, s 
katero mu je sodišče naložilo objavo popravka (88. člen), 

3. kdor ne prijavi radijskega ali televizijskega sprejemnika v 
30 dneh od dneva pridobitve sprejemnika (66. člen). 

109. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 din se kaznuje za prekr- 

šek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejav- 

nosti tiska stvar, če takoj po natisu oziroma razmnožitvi ne 
pošlje pristojnemu javnemu tožilcu treh prvih izvodov vsake 
izdaje tiskanih stvari iz 1. odstavka 70. člena. 

VIII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

110. člen 
1. Ustanovitelji časopisov ter radijskih in televizijskih pro- 

gramov morajo akte o ustanovitvi časopisov uskladiti z določ1 

bami tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 
2. Časopisne, radijske, televizijske in filmsko-informativne 

Organizacije združenega dela ter časopisne agencije morajo'" 
uskladiti svojo organiziranost in delovanje ter samoupravne 
splošne akte z določbami tega zakona v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

111. člen 
Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi ter samou- 

pravne organizacije in skupnosti morajo v enem letu po uve- 
ljavitvi tega zakona s splošnim aktom določiti način zagotav- 
ljanja javnosti dela in način dajanja informacij za javnost. 

112. člen 
RTV Ljubljana mora v treh mesecih po uveljavitvi tega 

zakona s svojim aktom urediti način prijavljanja in odjavljanja 
radijskih in televizijskih sprejemnikov, način vodenja evi- 
dence ter pogoje in način plačevanja RTV naročnine za te 
sprejemnike. 

113. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o 

javnem obveščanju (Uradni list SR Slovenije št. 7/73) in zakon 
o pristojnosti upravnih organov za odločanje in opravljanje 
drugih nalog na področju tuje informacijske dejavnosti 
(Uradni list SR Slovenije št. 2/76). 

Odlok o določitvi radiodifuzne organizacije, ki pobira 
naročnino ter organizacij, organov in fizičnih oseb, katerim ni 
treba plačevati naročnine (Uradni list SR Slovenije št. 45/73) 
in pravilnik o prijavljanju in odjavljanju radijskih in televizij- 
skih sprejemnikov ter o načinu vodenja evidence in pobiranja 
naročnine za te sprejemnike (Uradni list SR Slovenije št. 8/82) 
ostaneta v veljavi, dokler RTV Ljubljana s svojimi akti ne uredi 
vprašanj iz 112. člena oziroma najkasneje tri mesece po 
uveljavitvi tega zakona. 

114. člen 
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki 

tiska knjigo, mora po tri izvode knjige takoj po natisu poslati 
pristojnemu temeljnemu javnemu tožilcu. 

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

SR Slovenije. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. 10. 1984 
sprejela osnutek zakona o javnem obveščanju ter naložila 
Izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona. Pri pripravi 
predloga zakona naj upošteva sklepe in usmeritve zborov ter 
pripombe, mnenja in usmeritve, dane v razpravi v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije, preuči in upošteva pa naj tudi 
druge bistvene priombe, mnenja in stališča, ki so rezultat 
javne razprave o osnutku zakona. V razpravi o osnutku 
zakona so zbori in delovna telesa zborov in Skupščine SRS 
ugotovili, da osnutek upošteva bistvene predloge iz široke 
javne razprave ter podprli temeljne rešitve glede opredelitve 
vloge SZDL v zakonu, vloge ustanovitelja in njegovega vpliva, 
obveznosti in odgovornosti glede na programsko usmeritev, 

podružbljanje, kadrovsko sestavo in na materialno osnovo 
sredstev javnega obveščanja, okrepitve vloge časopisnih in 
programskih svetov kot oblike organiziranega načina uveljav- 
ljanja družbenega vpliva na sredstva javnega obveščanja, 
načelne opredelitve vloge novinarja, imenovanja glavnega in 
odgovornega urednika, konkretizacije obveznosti virov infor- 
miranja za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja ter opredelitve 
pogojev, pod katerimi lahko občani ustanovijo in izdajajo tisk. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemanju osnutka 
zakona tudi sklenili, naj predlagatelj predloži predlog zakona 
zborom Skupščine šele po sprejetju ustreznega zveznega 
zakona. Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja (Ur. list 
SFRJ, št. 39/85) je bil sprejet julija letos in v okviru temeljev 
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sistema javnega obveščanja opredeljuje javno obveščanje kot 
dejavnost posebnega družbenega pomena, temeljne pravice, 
obveznosti in odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti SZDL, na tem področju, 
določa temeljna načela javnega obveščanja, pogoje za usta- 
novitev in izdajanje javnih glasil, opredeljuje temeljne pravice, 
obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev, javnih glasil, glav- 
nega in odgovornega urednika, novinarjev in uredništva ter 
način uresničevanja posebnega družbenega interesa v javnih 
glasilih. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga upošteval zvezni zakon 
o temeljih sistema javnega obveščanja, pri čemer, glede na 
resolucijo o temeljih zakonodajne politike v SR Sloveniji in 
usmeritve zborov Skupščine SRS, predlog zakona ne ponav- 
lja določb iz zveznega zakona, razen tistih, ki so potrebne 
zaradi celovitosti ureditve sistema javnega obveščanja v repu- 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj dosledno upo- 
števal pripombe in predloge, dane v obravnavi osnutka 
zakona v delovnih telesih Skupščine in njenih zborih ter 
usmeritve in stališča Predsedstva RK SZDL k osnutku zakona 
o javnem obveščanju; skrbno je preučil vse pripombe ter 
neposredno ali smiselno upošteval večino pripomb in predlo- 
gov iz večmesečnih razprav, ki so potekale v okviru Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva, Društva novinarjev Slovenije, 
Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, časo- 
pisnih, radijskih in televizijskih organizacij, strokovnih zdru- 
ženj in drugih zainteresiranih organizacijah, organih in skup- 
nostih. V središču pozornosti teh razprav so bila zlasti vpraša- 
nja vloge in položaja Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
pristojnosti, pravic in obveznosti ustanoviteljev javnih glasil, 
načina uresničevanja posebnega družbenega interesa, ime- 
novanja glavnih in odgovornih urednikov, uresničevanja pra- 
vic in svoboščin na področju javnega obveščanja in prepreče- 
vanja zlorabe svobode obveščanja. Za pripravo predloga 
zakona so bile posebej pomembne razprave v okviru SZDL, v 
katerih so bila sprejeta stališča o potrebi po krepitvi vloge in 
odgovornosti ustanoviteljev, zagotovitvi ustreznega položaja 
in odgovornosti glavnega in odgovornega urednika, podrob- 
nejši opredelitvi pogojev za objavo mnenj in informacij obča- 
nov, organov in organizacij, pomembnih za javnost itd. 

Republiški komite za informiranje je pri pripravi besedila 
predloga zakona opravil še dodatne strokovne razprave s 
predstavniki Predsedstva SR Slovenije, Predsedstva CK ZK 
Slovenije in drugimi družbenopolitičnimi organizacijami v 
republiki, Skupščine S.R Slovenije, Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije in Republiškega javnega tožilstva, RTV Ljubljana, 
ČGP Delo in drugih časopisnih oziroma radijskih in televizij- 
skih organizacij, Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve in s posameznimi strokovnjaki; določena vprašanja pa 
je s pravno-sistemskih vidikov obravnaval tudi Republiški 
komite za zakonodajo na svoji seji. _ 

Pri pripravi predloga je skušal predlagatelj čimbolj 
dosledno uveljaviti usmeritev, ki je že v razpravah o osnutku 
zakona dobila vso podporo, t. j. naj zakon celovito uredi vsa 
vprašanja, ki jih je potrebno urediti'z zakonom, obenem pa naj 
omogoči in vzpodbudi nadaljnje urejanje vprašanj in odnosov 
na področju javnega obveščanja po samoupravni poti, v 
skladu s posebnostmi, potrebami ter možnostmi v posamez- 
nem okolju. 

Poglavitni namen zakona je, da se tudi v pravnem pogledu 
zagotovijo pogoji za graditev in delovanje takšnega sistema 
javnega obveščanja, ki bo ustrezal značilnostim in potrebam 
naše družbenopolitične ureditve in obenem aktivno prispeval 
k hitrejšemu in doslednejšemu uresničevanju in razvoju soci- 
alističnih samoupravnih odnosov. V skladu z zveznim zako- 
nom predlog zakona konkretizira oziroma dograjuje vrsto 
vprašanj, ki tako skupaj predstavljajo sistemsko celoto pri 
normativni ureditvi področja javnega obveščanja. 

- V skladu s tem je predlog zakona opredelil obveznosti 
virov informiranja za zagotavljanje pogojev za nemoteno 
delovanje novinarjev in drugih predstavnikov sredstev jav- 
nega obveščanja ter razmejil odgovornost virov informiranja 
in predstavnikov sredstev javnega obveščanja pri posredova- 
nju informacij javnosti; 

- skladno z zveznim zakonom je okrepil vlogo, pravice, 
obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev javnih glasil tako 
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glede programskih usmeritev in kadrovske politike na 
področju javnega obveščanja kakor tudi glede materialnega 
položaja javnih glasil, ob upoštevanju vloge drugih subjektov 
na tem področju. Tako opredeljene pravice in odgovornosti 
vzpostavljajo takšno vlogo in položaj ustanoviteljev, ki ustreza 
vsebini, naravi in pomenu javnega obveščanja v naši družbi; 

- okrepljena je vloga organov upravljanja; ob tem je nujno 
opozoriti na dejstvo, da se s tem zakonom ne ukinjajo delav- 
ski sveti, temveč se le izrecno določajo vprašanja, o katerih v 
organu upravljanja časopisnih, radijskih ali televizijskih orga- 
nizacij poleg delavcev te organizacije soodločajo tudi pred- 
stavniki širše družbene skupnosti. Predlagatelj je dopolnil 
tudi določbe, ki zadevajo časopisne in programske svete kot 
oblike organiziranega družbenega vpliva na javna glasila; 
določneje je opredelil relacije med temi sveti, ustanoviteljem, 
organom upravljanja ter glavnim in odgovornim urednikom, 
uredniki in novinarji ter okrepil vlogo svetov, bolj poudarjena 
pa je tudi odgovornost glavnega in odgovornega urednika za 
vodenje in uresničevanje uredniške politike, v skladu s pro- 
gramsko zasnovo javnega glasila; 

- v skladu z vlogo in položajem socialistične zveze v poli- 
tičnem sistemu socialističnega samoupravljanja ter s 
posebno vlogo, ki jo ima na področju javnega obveščanja, je 
zakon že v temeljnih določbah opredelil socialistično zvezo 
kot mesto izražanja, soočanja in uveljavljanja vseh interesov 
na področju javnega obveščanja in kot najširšega nosilca 
družbene odgovornosti na tem področju; 

- glede na nujnost zagotavljanja večje odprtosti, demokra- 
tičnosti in socialistični samoupravni naravnosti javnih glasil, 
po uveljavljanju kulture argumentiranega in demokratičnega 
dialoga, ki jih moramo s svojim delovanjem zagotavljati novi- 
narji, je predlagatelj v temeljnih določbah opredelil vlogo 
novinarja, samoupravni regulativi pa prepustil podrobnejšo 
ureditev pogojev njihovega dela. Tudi konkretizacija in more- 
bitna razmejitev del in nalog glavnega in odgovornega ured- 
nika, urednikov in novinarjev naj bi bila materija samouprav- 
nih splošnih aktov; 

- upoštevana je tudi zahteva iz razprave, da je treba bolj 
določno opredeliti pogoje v smislu 3. odstavka 167. člena 
ustave SFRJ, zato so spremenjene in dopolnjene določbe, ki 
zadevajo ustanavljanje in izdajanje časopisov skupine ob- 
čanov; ' 

- v skladu s sprejetimi stališči in usmeritvami je predlog 
zakona dogradil tudi vprašanja objave informacij in mnenj 
občanov, organizacij in skupnosti, pomembnih za javnost ter 
preprečevanja zlorabe svobode obveščanja. V skladu s sklepi 
in stališči zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije 
je predlagatelj hkrati z zakonom pripravil tudi program aktiv- 
nosti za izvajanje zakona ter osnove za pripravo samouprav- 
nih splošnih aktov o ustanovitvi oziroma drugih aktov, ki jih 
moramo posamezni subjekti uskladiti oziroma dopolniti in 
spremeniti v skladu z zveznim zakonom in republiškim zako- 
nom o javnem obveščanju. 

III. 
- V primerjavi z osnutkom je ostala nespremenjena 

zgradba zakonskega predloga in število poglavij, izpuščeni so 
vsi členi deklarativne ali pojasnjevalne narave in tisti, ki so 
vsebovani v drugih predpisih. Tako so v primerjavi z osnut- 
kom izpuščeni členi, ki se nanašajo na pobudo za ustanovitev 
časopisa (57. člen osnutka), ker je to urejeno v 31. in 32. členu 
zveznega zakona; črtan je 84. član osnutka (sporočila pristoj- 
nih organov, organizacij in skupnosti, katerih objava je nujna 
in posebnega pomena za občane in organizacije ureja 28. 
člen zveznega zakona); izpuščene pa so tudi nekatere 
določbe, ki jih vsebuje že zakon o družbenem delu. Predlaga- 
telj je upošteval tudi vse pripombe pravno-tehnične in redak- 
cijske narave ter pojmovno uskladil besedilo predloga zakona 
z zveznim zakonom (javna glasila, programska zasnova itd.) 

1. Več členov v poglavu »Temeljne določbe« je dopolnje- 
nih oziroma spremenjenih: , 

- 5. členu je dodan nov odstavek, ki določa, da delovni 
ljudje in občani uresničujejo družbeni vpliv' na dejavnosti 
javnega obveščanja neposredno, v SZDL, s soodločanjem v 
organih upravljanja časopisnih, radijskih ali televizijskih orga- 
nizacij, v časopisnih in programskih svetih in na druge 
načine, določene z zakonom; 

- v 6. členu je posebej poudarjena skrb družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih organov ter družbenopolitičnih organi- 
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zacij za ustrezno razširjenost in dostopnost sredstev javnega 
obveščanja ter njihovo racionalno organiziranost in usklajeno 
delovanje; 

- v predlogu zakona so še podrobneje, v skladu z zveznim 
zakonom in pripombami in sprejetimi usmeritvami, oprede- 
ljene dolžnosti in odgovornosti virov informacij - organov, 
organizacij in skupnosti ter društev do sredstev javnega 
obveščanja, pri čemer je predlagatelj sledil tudi sugestiji, da 
razmeji odgovornost pravnih oseb - virov informacij od odgo- 
vornosti novinarjev pri posredovanju informacij javnosti. 
Potrebno je tudi upoštevati, da je uresničevanje javnosti dela 
ter zagotavljanje odprtosti in dostopnosti podatkov in infor- 
macij različnih družbenih subjektov vsem pod enakimi pogoji 
ustavno načelo, ki je urejeno že z drugimi zakoni (zakon o 
združenem delu, zakon o družbenem sistemu informiranja, 
zakon o temeljih sistema državne uprave), zato zakon o jav- 
nem obveščanju določa le tiste posebne dolžnosti virov infor- 
macij do sredstev javnega obveščanja, ki so utemeljene zaradi 
posebne vloge teh sredstev pri uresničevanju ustavnega 
načela javnosti dela. V 9. členu je določena obveznost virov 
informacij, da dajejo pravočasne, popolne in resnične infor- 
macije o vprašanjih s svojega področja, ki imajo pomen za 
delovne ljudi in občane, samoupravne organizacije in skup- 
nosti ter društva, pa tudi njihova dolžnost, da na zahtevo 
delovnih ljudi in občanov dajejo informacije o teh vprašanjih. 
Vsebinsko nova sta drugi odstavek tega člena, ki podrobneje 
določa obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in njihovih 
organov, samoupravnih organizacij, skupnosti in društev do 
sredstev javnega obveščanja zaradi uresničevanja ustavnega 
načela javnosti njihovega dela, in peti odstavek, ki določa, da 
predstavnik sredstva javnega obveščanja ni odgovoren, če je 
vsebinsko točno objavil informacijo, ki jo je dobil od odgo- 
vorne osebe organa, organizacije, skupnosti ali društva; 

- spremenjen in dopolnjen je 11. člen, ki opredeljuje vlogo 
novinarja. V skladu s stališči Predsedstva RK SZDL in zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije je iz besedila 
izpuščen pojem »družbenopolitične odgovornosti« novinarja, 
ohranja pa njegovo odgovornost za strokovno in vestno 
opravljanje del in nalog v okviru programske zasnove sred- 
stva javnega obveščanja. V ta člen so vnešene tudi nekatere 
rešitve iz 39. člena osnutka glede drugih pravic in dolžnosti 
novinarja, zlasti da stalno dopolnjujejo svoje strokovno in 
družbenopolitično znanje; tako je upoštevana sugestija iz 
razprave, da se določbe o novinarjih strnejo v enem členu; 
- novost je 13. člen, ki pomeni konkretizacijo 18. člena 

zveznega zakona; le-ta namreč predpisuje, da je treba z zako- 
nom določiti organ, ki obravnava pobude zainteresiranih sub- 
jektov glede ravnanja virov informacij v primerih prikrivanja, 
zadrževanja, dajanja netočnih, nepravočasnih ali nepopolnih 
informacij. Po mnenju predlagatelja sodi obravnavanje takš- 
nih zadev v pristojnost SZDL glede na njeno posebno vlogo 
na področju javnega obveščanja. Na ta način je tudi realizi- 
rana pobuda iz razprave, daje v zakon treba vgraditi odgovor- 
nost za neupravičeno preprečevanje dajanja informacij, zlo- 
rabe ipd.; 
- nov je 14. člen, ki v skladu z 20. členom zveznega zakona 
predvideva možnost, da v primeru, če javno glasilo ne objavi 
informacije, ki je pomembna za javnost ali jo namenoma 
spremeni ali napačno interpretira ali prenese ali spremeni 
njeno vsebino, zainteresirani subjekti dajo pobudo organu, 
določenem v republiškem zakonu, da obravnava tako ravna- 
nje javnega glasila. Predlagatelj je ocenil, da obravnavanje 
takšnih vprašanj sodi v pristojnost sveta, torej organa pri 
javnem glasilu, katerega temeljna naloga je prav ocena ures- 
ničevanja dogovorjene programske zasnove in uredniške po- 
litike; 

2. V poglavju »Organizacija in izvajanje dejavnosti javnega 
obveščanja« je spremenjeno podpoglavje Ustanavljanje in 
prenehanje časopisnih, radijskih in televizijskih organizacij. 
Skladno s pripombami zakonodajno-pravne komisije Skupš- 
čine SR Slovenije je zakon izenačil krog možnih ustanovite- 
ljev časopisne in radijske ter televizijske delovne organizacije; 
ustava in zakon o združenem delu namreč ne omejujeta 
družbenih pravnih oseb pri ustanavljanju delovne organiza- 
cije, lahko pa zakon določi, da delovni ljudje in civilne pravne 
osebe ne morejo ustanoviti delovne organizacije za opravlja- 
nje določenih dejavnosti. Takšna rešitev pa seveda ne pomeni 
polne avtonomije družbenih pravnih oseb pri ustanavljanju 

radijske in televizijske organizacije, kajti zakon določa 
pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za opravljanje te dejav- 
nosti. Predpisuje namreč, da se radijska ali televizijska orga- 
nizacija lahko ustanovi le, če so poleg materialnih, kadrovskih 
in drugih pogojev izpolnjeni tehnični normativi za obratova- 
nje, določeni s predpisi, ki urejajo sistem zvez. Elaborat o 
družbeni in ekonomski upravičenosti ustanovitve radijske ali 
televizijske organizacije pa mora obsegati zlasti oceno tega, 
ali te dejavnosti ni mogoče opravljati v obstoječih radijskih ali 
televizijskih organizacijah, kako bo zadovoljevala potrebe po 
radijski ali televizijski dejavnosti na določenem območju ali 
področju ter ali so te potrebe trajnejše in tolikšne, da je zaradi 
njih utemeljeno ustanoviti novo radijsko ali televizijsko 
delovno organizacijo; poleg tega zakon izrecno določa, da se 
programske usmeritve in materialni pogoji razvoja radiodifuz- 
nega sistema v Sloveniji opredelijo s planskimi akti družbeno- 
političnih skupnosti; 
- v 21. členu je bila upoštevana pripomba, naj se z zakonom 
bolj natančno določi, katere dejavnosti lahko opravljajo časo- 
pisne, radijske in televizijske organizacije poleg glavne dejav- 
nosti; 
- 22. člen opredeljuje, katera strokovna dela v časopisni, 
radijski ali televizijski organizaciji so skupnega pomena v 
smislu 403. člena zakona o združenem delu, kar je novost v 
primerjavi z osnutkom; 
- 24. člen skladno s predlogi iz razprave vsebuje določbe o 
prenehanju organizacije združenega dela na področju jav- 
nega obveščanja; 
- 28. člen določa, da se za tiste organizacije združenega dela, 
ki niso časopisne organizacije, opravljajo pa časopisno dejav- 
nost kot stransko dejavnost (v smislu 50. člena tega zakona, 
po katerem lahko ustanovitelj časopisa poveri njegovo izdaja- 
nje drugi organizaciji združenega dela), uporabljajo določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na sestavo, pristojnosti in odloča- 
nje organov upravljanja v časopisnih organizacijah. Na ta 
način bi tudi v teh organizacijah zagotovili uresničevanje 
posebnega družbenega interesa pri odločanju organa uprav- 
ljanja o vprašanjih v zvezi s časopisno dejavnostjo; 
- 29. člen glede imenovanja individualnega poslovodnega 
organa oziroma predsednika in članov kolegijskega poslo- 
vodnega organa določa, da jih imenuje organ upravljanja na 
predlog ustanovitelja, kar pomeni izpeljavo stališča, naj se 
ustrezno opredeli vloga ustanovitelja pri vodenju kadrovske 
politike na področju javnega obveščanja tudi glede poslovod- 
nih organov, glede na to, da jih v skladu z ustavo in zakonom 
ne more imenovati nihče drug kot organ upravljanja. Na ta 
način pa se zagotavlja tudi širši družbeni vpliv na imenovanje 
poslovodnih organov; 
- spremenjeno in dopolnjeno je podpoglavje »Časopisni in 
programski sveti«; upoštevajoč pripombe iz razprave je v 
primerjavi z osnutkom okrepljena vloga teh svetov. Nove so 
določbe, da sveti dajejo mnenje k imenovanju glavnega in 
odgovornega urednika, o njunem delu ter o delu urednikov in 
novinarjev, določbe, ki obvezujejo organ upravljanja in usta- 
novitelja, da obravnavata stališča, mnenja, pobude in priporo- 
čila sveta ter določbe o obveznosti glavnega in odgovornega 
urednika, urednikov in novinarjev, da upoštevajo stališča 
sveta, ki se nanašajo na uresničevanje programske zasnove in 
uredniške politike. Glede na zvezni zakon pa je novost tudi 
določba, da sveti odločajo o ugovorih zoper zavrnitev objave 
informacije, mnenja ali odgovora; 

- v podpoglavju »Glavni in odgovorni urednik ter uredniki« 
je, v skladu z zveznim zakonom, spremenjen 38. člen, ki kot 
pravilo določa, da ima časopis oziroma program glavnega in 
odgovornega urednika (v eni osebi), dopušča pa ločeno 
opravljanje obeh funkcij, kadar je z aktom o ustanovitvi časo- 
pisa oziroma programa tako določeno; 

- prvi odstavek 39. člena navaja, katera kazniva dejanja 
imajo za posledico prepoved opravljanja funkcije glavnega in 
odgovornega urednika, nov drugi odstavek tega člena pa 
predvideva časovno omejitev prepovedi imenovanja na to 
funkcijo in sicer pet let od dneva prestane, odpuščene ali 
zastarane kazni; 

- v 41. členu so, ob upoštevanju zveznega zakona (40. 
člen), bolj jasno opredeljene naloge glavnega in odgovornega 
urednika, njihova konkretizacija in morebitna razmejitev (v 
primeru ločevanja funkcij glavnega in odgovornega urednika) 
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pa je prepuščena samoupravnim splošnim aktom organiza- 
cije in aktu o ustanovitvi časopisa oziroma programa; 

- v razpravi o osnutku je bilo sprejeto stališče Predsedstva 
RK SZDL Slovenije ter sklepi in stališča zborov Skupščine SR 
Slovenije, naj glavnega in odgovornega urednika časopisa 
oziroma programa imenuje ustanovitelj časopisa po poprejš- 
njem mnenju organa upravljanja in sveta; 

- v skladu s sprejeto usmeritvijo zakon ne predpisuje 
sestave uredništva, temveč v 43. členu določa, da se o sestavi 
uredništva časopisa oz. programa odloča na predlog glav- 
nega in odgovornega urednika, v skladu s samoupravnim 
splošnim aktom organizacije in aktom o ustanovitvi časopisa 
oziroma programa. 

3. Glede na pripombe iz razprave je spremenjeno in dopol- 
njeno III. poglavje »Posebne določbe za posamezne vrste 
sredstev javnega obveščanja«. 

Precej pozornosti je bilo v razpravi namenjeno pogojem, 
pod katerimi lahko občani ustanavljajo in izdajajo tisk. 
Temeljne določbe v zvezi s tem vsebuje že zakon o temeljih 
sistema javnega obveščanja, ki določa, da lahko občani usta- 
novijo in izdajajo časopis v skupini najmanj 10 oseb; oseba, 
obsojena na kaznivo dejanje zoper temelje socialistične 
samoupravne ureditve in varnost države, ne more biti član 
takšne skupine, dokler trajajo pravne posledice obsodbe. 
Predlagatelj teh določb ne povzema; dodatno ureja le vsebino 
akta o ustanovitvi časopisa skupine občanov, ki mora poleg 
podatkov, ki jih vsebuje vsak akt o ustanovitvi časopisa, 
obsegati še: sedež skupine občanov, osebne podatke o ose- 
bah, ki sestavljajo skupino, pravice, dolžnosti in odgovornosti 
Skupine občanov kot ustanoviteljice časopisa, zastopanje, 
vire finančnih in materialnih sredstev skupine občanov, 
opravljanje nadzora nad temi sredstvi, prenehanje delovanja 
skupine ter način, zagotavljanja javnosti dela. Teh vprašanj ni 
mogoče urediti vsebinsko enako kot v zakonu o društvih, ker 
bi na ta način posameznike kot izdajatelje posredno izločili; 
to bi bilo v nasprotju s 3. odstavkom 209. člena ustave SR 
Slovenije, ki poleg organizacij predvideva kot možne izdajate- 
lje tiska tudi občane in društva (zvezni zakon izrecno določa, 
da društva lahko izdajajo tisk samo s svojega področja); 

-51. člen dopolnjuje vsebino akta o ustanovitvi časopisa; 
poleg obveznih sestavin iz 33. člena zveznega zakona obsega 
akt še podatke: ime in zvrst časopisa, jezik, v katerem bo 
časopis izdajal, kraj izdajanja časopisa ter naloge glavnega in 
odgovornega urednika; gre za elemente, ki so potrebni za 
ustanovitev in izhajanje časopisa; (pripominjamo, da je črtan 
57. člen osnutka glede na to, da vprašanje pobude za ustano- 
vitev časopisa ter postopke v zvezi z njo ureja zvezni zakon); 

- v 52. členu je jasneje opredeljena obveznost ustanovitelja 
da zagotovi materialne, kadrovske in druge pogoje za začetek 
izdajanja časopisa ter njegovo odgovornost, da zagotovi 
pogoje za redno izdajanje časopisa tudi v primeru, če s svojo 
odločitvijo spremeni zasnovo časopisa, čas izdajanja, ceno ali 
kako drugače bistveno vpliva na materialni položaj časopisa; 

- dopolnjene so določbe, ki določajo postopek za vpis v 
register časopisa (53.-55. člen), pri čemer zakon določa (v 
skladu s 33. členom zveznega zakona), da se javno glasilo ne 
more začeti izdajati oziroma oddajati, dokler ni vpisano v 
register. Kar zadeva časopise, ki jih ustanavljajo OZD in 
delovne skupnosti za obveščanje svojih delavcev, veljajo tudi 
za te časopise določbe zveznega in republiškega zakona, 
razen če ta ne določa drugače: 53. člen kot izjemo predvi- 
deva, da zahtevi za prijavo teh časopisov ni potrebno priložiti 
predpisanih prilog (akta o ustanovitvi časopisa, sklepa o ime- 
novanju sveta in glavnega oz. odgovornega urednika ter mne- 
nje SZDL), temveč le podatke o imenu časopisa in kraju 
izdajanja časopisa. Če OZD izdajajo za obveščanje delavcev 
biltene, pa glede na 9. člen zveznega zakona oziroma 70. člen 
predloga zakona za ta sredstva javnega obveščanja ne veljajo 
obveznosti prijave oziroma registracije. Predlog zakona ne 
vsebuje posebnih določb v zvezi s prenehanjem izdajanja 
oziroma oddajanja javnega glasila, ker to vprašanje ureja 38. 
člen zveznega zakona; predpisuje le obveznost ustanovitelja, 
da najpozneje v 15 dneh po prenehanju izdajanja časopisa 
oziroma oddajanja programa o tem obvesti pristojni republi- 
ški upravni organ; 

- delno spremenjeno in dopolnjeno je podpoglavje »Radij- 
ski in televizijski programi«; 

- v skladu s pripombami iz razprave je drugi odstavek 64. 

člena dopolnjen v tem smislu, da izrecno določa, da pri 
ustvarjanju programov, ki so skupnega pomena za delovne 
ljudi in občane v SR Sloveniji, slovensko narodnostno skup- 
not v zamejstvu, delavce na začasnem delu v tujini, izseljence 
ter italijansko in madžarsko narodnost v Sloveniji, sodelujejo, 
poleg RTV Ljubljana, tudi druge radijske in televizijske orga- 
nizacije v Sloveniji ter jasno opredeljuje tudi namen naroč- 
nine, s tem da določa, da se sredstva, pridobljena z naroč- 
nino, uporabljajo za ustvarjanje in oddajanje teh programov; 

- 69. člen je spremenjen v skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča SR Slovenije z dne 28. 5. 1984, da RTV naročnine 
niso dolžni plačevati tisti imetniki televizijskih sprejemnikov, 
katerim sprejem televizijskega programa kot storitve sploh ni 
omogočen zaradi neobstoječe oziroma pomanjkljive pretvor- 
niške mreže; skladno s tem zakon določa, da morajo plačevati 
radijsko in televizijsko naročnino samo tisti imetniki radijskih 
in televizijskih sprejemnikov na območju SR Slovenije, ki 
lahko sprejemajo program RTV Ljubljana ali druge radijske ali 
televizijske organizacije v SFRJ; 

- Črtan je variantni dodatek 76. člena osnutka, ki je določal 
obveznost organizacije združenega dela, ki prodaja radijske 
in televizijske sprejemnike, da prijavi vsak prodani sprejemnik 
delovni organizaciji RTV Ljubljana. Z vidika enotnosti jugoslo- 
vanskega trga bi bila namreč organizacija združenega dela 
oziroma delovni ljudje v republiki, ki bi sprejela takšen pred- 
pis, v neenakopravnem položaju v primerjavi z organizacijami 
združenega dela oziroma delovnimi ljudmi iz drugih republik 
in pokrajin. Ustava SFRJ (peti odstavek 251. člena) pa izrecno 
proglaša za protiustavne yse akte in dejanja, s katerimi se 
spodkopava enotnost jugoslovanskega trga. Glede na 4. 
točko 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih 
organih ureja temelje obligacijskih razmerij ter pogodbena in 
druga obligacijska razmerja na področju prometa blaga in 
storitev ter temeljna razmerja, s katerimi se zagotavlja enot- 
nost jugoslovanskega trga, predlagatelj meni, da obveznost 
organizacij združenega, ki prodajajo radijske in televizijske 
sprejemnike, glede prijave teh sprejemnikov kaže normirati v 
ustreznem zveznem zakonu; 

- v podpoglavju Dokumentarno-informativni film in pro- 
gramsko časopisnih agencij je spremenjen 68. člen, ki 
določa, da lahko javno predvajajo in razširjajo (dajejo v pro-, 
met) dokumentarno informativne-filme le filmsko-informa- 
tivne, kulturne in televizijske organizacije. Pripominjamo, da 
proizvodnjo, posojanje in javno predvajanje filmov sicer ureja 
zakon o kulturno-umetniških dejavnostih in o posredovanju 
kulturnih vrednot (Ur. list SRS št. 10/84), ki med drugim 
določa, da se civilna pravna oseba, ki ni kulturno društvo, in 
občan ne smeta za plačilo samostojno ukvarjati z javnim 
predvajanjem filmov; 

- črtan je 79. člen osnutka, ki je določal, da mora vsak 
informativno-dokumentarni film imeti odgovornega urednika. 
Po mnenju predlagatelja je takšna določba odveč, sej že 
72. člen predloga zakona predpisuje, da morajo vsi informa- 
tivno-dokumentarni filmi, ki so v prometu, vsebovati tudi ime 
avtorja oziroma druge odgovornš osebe. (Po zakonu o avtor- 
ski pravici, Ur. list SFRJ, št. 19/78, se kot avtor filma štejejo 
pisec scenarija, režiser in glavni snemalec filma.); 
- glede na to, da so po zveznem zakonu tudi programi 
časopisnih agencij jevna glasila, predvideva predlog zakona 
primerno uporabo določb tega zakona tudi za te programe 
(členi 30, 43, 49, 69), če ni z zakonom (npr. z zakonom o 
časopisni'agenciji Tanjug) drugače določeno. 

4. Zelo obsežne in poglobljene so bile razprave o poglavju 
»Objava obvestil, mnenj, odgovorov in popravkov,« ki konkre- 
tizira ustavne določbe o pravicah in svoboščinah človeka in 
občana na področju javnega obveščanja. Predlagatelj je 
skrbno proučil pripombe k predlaganim rešitvam ter upošte- 
val tiste sugestije, ki, skladno z ustavo, zagotavljajo čim bolj 
učinkovito uresničevanje teh pravic v praksi kot tudi njihovo 
sodno varstvo. 

Zvezni zakon opredeljuje med temelji javnega obveščanja 
tudi pravico, da delovni ljudje in občani ter drugi subjekti 
izražajo svoja mnenja v sredstvih javnega obveščanja ter 
pravico do odgovora na objavljeno informacijo, če se z odgo- 
vorom bistveno dopolnijo dejstva in podatki iz objavljene 
informacije. Vendar pa ne opredeljuje načina uveljavljanja 
pravice do objave mnenj ter ne ureja sodnega varstva teh 
pravic, razen za popravek. Glede na 249. člen ustave SR 
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Slovenije, ki določa, da se način uresničevanja posameznih 
svoboščin in pravic lahko predpiše samo z zakonom, kadar je 
z ustavo tako predvideno ali če je za njihovo uresničevanje to 
neogibno, je ta materija sedaj v celoti urejena z zakonom, za 
razliko od dosedanjega zakona, ki je podrobnejšo ureditev 
pogojev, pod katerimi se objavi javni odgovor oziroma sporo- 
čilo, pomembno za javnost ter določitev organa, ki odloča o 
objavi in organa, ki odloča o pritožbi zoper zavrnitev objave, 
prepuščal samoupravnim splošnim aktom organizacij; 

- 72. člen predloga zakona določa, da imajo delovni ljudje 
in občani, organizacije, organi in skupnosti ter društva pra- 
vico v javnih glasilih izražati in objavljati svoja mnenja, infor- 
macije ter odgovore na objavljene informacije, medtem ko 
73. člen opredeljuje dolžnosti javnih glasil, da objavljajo mne- 
nja, informacije ter odgovore, pomembne za javnost. Novost v 
primerjavi z osnutkom je predvsem bolj oprijemljivo oprede- 
ljen pojem »pomena za javnost«, ki ga predlagatelj povezuje s 
pravico, da so delovni ljudje in občani obveščeni o dogodkih v 
domovini in po svetu, ki so pomembni za njihovo življenje in 
delo ter o vprašanjih, pomembnih za skupnost. Poleg pomena 
za javnost predlog zakona opredeljuje tudi druge kriterije, ki 
jih javno glasilo upošteva pri odločanju o objavi informacije, 
mnenja ali odgovora, kot so programska zasnova in uredniška 
politika ter vrsta, obseg, materialne in druge možnosti javnih 
glasil. Odločanje o objavi prepušča zakon glavnemu in odgo- 
vornemu uredniku (če sta funkciji ločeni, je treba s samou- 
pravnim splošnim aktom določiti, da o teh vprašanjih odloča 
odgovorni urednik oziroma določiti enega izmed odgovornih 
urednikov, če ima javno glasilo več odgovornih urednikov). 

V primeru, da je neko mnenje pomembno za javnost, pa se 
zastavlja vprašanje, katero javno glasilo ga mora objaviti. Za 
odločanje o tem so prav gotovo okvir in merilo programska 
zasnova ter uredniška politika javnega glasila, pa tudi vrsta, 
obseg, materialne in druge možnosti sredstva javnega obveš- 
čanja. Kar zadeva kriterij možnosti javnega glasila,je treba 
pojasniti, da gre predvsem za časopisni oziroma programski 
prostor, ki je omejen in s katerim je treba razpolagati odgo- 
vorno, ekonomično in pravično (do vseh občanov na enak 
način), pomembno pa je tudi splošno ekonomsko stanje jav- 
nega glasila, ki terja različne omejitve v uredniški politiki 
(število strani, število ur programa, struktura strani in pro- 
grama). 

Glede na navedeno je predlagatelj dopolnil rešitve iz 
osnutka tako, da je določil, da glavni in odgovorni urednik 
zavrne objavo informacije, mnenja ali odgovora, če oceni, da 
ni pomembno za javnost, da ni v skladu s programsko zas- 
novo ali uredniško politiko, da zaradi objave v drugem javnem 
glasilu ni potrebna ponovna objava, da objave ne dopuščajo 
vrsta, obseg, materialne ali druge možnosti javnega glasila, 
da bi objava lahko povzročila prepoved razširjanja javnega 
glasila, kazensko ali odškodninsko odgovornost glavnega in 
odgovornega urednika, da je mnenje, informacija ali odgovor 
žaljiv ali v nasprotju s kodeksom novninarske etike oziroma, 
da se z odgovorom bistveno ne dopolnjujejo dejstva in 
podatki iz objavljene informacije. 

Zakon posebej zavezuje glavnega in odgovornega ured- 
nika, da navede in obrazloži razloge, zaradi katerih zavrne 
objavo, kar v morebitnem sporu omogoča sodišču presojo 
zakonitosti sprejete odločitve. 

V skadu z zveznim zakonom je predvideno dvostopenjsko 
varstvo pravice do objave informacije, mnenja in odgovora 
znotraj javnega glasila; kadar glavni in odgovorni urednik 
zavrne zahtevo za objavo, ima prizadeti pravico ugovora 
svetu. Ob tem i/elja poudariti, da je namen zakonske opredeli- 
tve vloge in pristojnosti glavnih in odgovornih urednikov in 
svetov ter elementov za presojo pomena posamezne informa- 
cije, mnenja ali odgovora za javnost, da naj bi se v vsebinskem 
pogledu o teh vprašanjih razpravljalo in presojalo predvsem 
znotraj javnega glasila oziroma njegovih organov. 

Dosedanji zakon o javnem obveščanju ne ureja sodnega 
varstva pravice do objave obvestil in mnenj ter ugovora. Ker 
ustava SR Slovenije v četrtem odstavku 249. člena določa, da 
se zagotavlja sodno varstvo svoboščin in pravic, ki so zajam- 
čene z ustavo, je sodna praksa utemeljila to varstvo z določbo 
66. člena zakona o upravnih sporih, ki določa, da o zahtevi za 
varstvo z ustavo zajamčenih pravic in svoboščin odloča 
sodišče, pristojno za upravne spore, če je bila svoboščina ali 

pravica kršena z dokončnim posamičnim aktom, ni pa zago- 
tovljeno drugačno sodno varstvo. 

Glede na pomen teh pravic in dosedanjo prakso pri razsoja- 
nju o sporih v primerih zavrnitve objave informacije, mnenja 
ali odgovora, predlagatelj meni, da je najustreznejša rešitev, 
da sodno varstvo teh pravic zagotavlja Vrhovno sodišče v 
senatu za upravne spore. Sodišče naj bi presojalo zakonitost 
odločitve glavnega in odgovornega urednika, s katero je zavr- 
nil objavo informacije, mnenja ali odgovora. 

-Dopolnjen je 78. člen; nov drugi odstavek prevzema dose- 
danjo ureditev, ki dopušča možnost objave popravka tudi v 
primeru smrti tistega, na katerega se nanaša informacija. 

- 80. člen, ki taksativno našteva primere, v katerih glavni in 
odgovorni urednik ni dolžan objaviti popravka, je dopolnjen v 
skladu z določbami zveznega zakona; 

- 89. člen za razliko od osnutka, v skladu s pripombo 
Vrhovnega sodišča SRS, dopušča možnost revizije zoper 
sodbo sodišča druge stopnje v postopku za objavo popravka. 
Po sedaj veljavnem zakonu o pravdnem postopku je revizija 
izredno pravno sredstvo, ki ima med drugim za posledico, da 
ne zadrži izvršitve pravnomočne sodbe, zoper katero je vlo- 
žena. S tem je seveda odpadel razlog, da bi morebitna vložena 
revizija v teh sporih zavlekla pravnomočnost sodbe in s tem 
morebitno objavo popravka. 
5. S svobodo obveščanja in pravico do obveščenosti so 

tesno povezana tudi vprašanja preprečevanja zlorabe svo- 
bode obveščanja. Ustava izrecno določa, da se z zakonom 
določijo primeri in pogoji, v katerih pomeni ustavi nasprotna 
uporaba svoboščin zlorabo le-teh in se zato njihova uporaba 
omeji aH prepove. 

Skupščina SFRJ je na podlagi pooblastila iz 10. točke 
281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija predpisuje omeji- 
tev ali prepoved uporabe tiska in drugih oblik javnega obveš- 
čanja in komuniciranja, ki so naperjeni proti temeljem z 
ustavo določene socialistične samoupravne demokratične 
ureditve ali ogrožajo neodvisnost države, mir ali enakopravno 
mednarodno sodelovanje, leta 1976 sprejela zakon o prepre- 
čevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik javnega obveš- 
čanja. S tem zakonom se taksativno določajo primeri zlorabe 
svobode obveščanja, ki imajo vsebinsko oporo v citirani 
določbi zvezne ustave. Ti omejitveni oziroma prepovedni 
razlogi iz zveznega zakona veljajo na območju vse države. 
Poleg zveznega zakona pa določa primere zlorabe svobode 
obveščanja tudi republiški zakon, v okviru 249. člena ustave 
SR Slovenije. Ureditev, ki jo glede tega prinaša predlog 
zakona o javnem obveščanju, je skrajno restriktivna, saj se 
omejuje le na tiste primere, ki lahko hudo ogrožajo svobodo 
obveščanja (103. člen predloga zakona). Kljub temu so bile 
posamezne določbe zakona predmet ostrih nasprotovanj in 
polemik. To velja zlasti za 4. točko 99. člena predloga zakona 
(109. člen osnutka zakona), glede katere so se nekateri zavze- 
mali, da se v celoti izpusti ali pa da se namesto »neresničnih« 
prepove razširjanje »lažnih« informacij. Vendar pa ustava 
zagotavlja delovnim ljudem in občanom pravico do resnične 
informacije; neresnična informacija objektivno pomeni 
»ustavi nasprotno uporabo ustavnih pravic in svoboščin«, 
pomeni torej zlorabo, ki ima lahko za posledico omejitev ali 
prepoved. Restriktivnost predlagane rešitve se potrjuje tudi 
tako, da se prepoved razširjanja informacij lahko izreče le v 
primeru takšnih neresničnih informacij, ki imajo ali bi lahko 
imele hujše posledice. 

V 249. členu ustave SR Slovenije je določeno, da zakon 
določa, v katerih primerih in pod katerimi pogoji ima ustavi 
nasprotna uporaba svoboščin za posledico njihovo omejitev. 
V drugem odstavku 195. člena ustave pa je poudarjeno, da 
svoboščine in pravice človeka in občana omejene samo z 
enakimi svoboščinami in pravicami drugih in z interesi soci- 
alistične skupnosti, ki so določeni z ustavo. Sem spada po 
drugem členu ustave tudi varstvo z ustavo določenega reda in 
zagotavljanje javne varnosti. Prepoved na podlagi četrte 
točke 99. člena je možno izreči samo, če gre za ravnanje, ki 
zaradi posledic, ki jih povzroča oziroma, ki bi jih glede na 
konkretne okoliščine lahko povzročilo, nasprotuje ustavno 
določenim interesom socialistične skupnosti. Na tej podlagi 
torej ni mogoče prepovedati objavljanja in širjenja informacij, 
ki so resnične in objektivne. Odločitev o tem, ali obstaja 
razlog za izdajo sklepa o prepovedi, mora temeljiti na objek- 
tivni presoji vsakega konkretnega primera, poleg tega pa 
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mora biti, skladno z določbo zadnjega odstavka 245. člena 
ustave SR Slovenije, prizadetim strankam zagotovljeno sodno 
varstvo njihovih z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic. 

6. V poglavju »Kazenske določbe« se v skladu s pripombo 
zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije v 
.117. in 118. členu osnutka črta ■>.. . ali ne plačuje predpisane 
RTV naročnine«, ker ima neizpolnjevanje te obveznosti civil- 
nopravne posledice, s čimer se želi doseči prvenstveno porav- 
navanje te obveznosti. 

Glede na predvidene spremembe zakona o prekrških je 
predlagatelj določil za prekrške samo spodnjo mejo denarne 
kazni, medtem ko bo zgornjo določil zakon o prekrških. 

IV. 
Pri pripravi predloga zakona predlagatelj ni mogel upošte- 

vati tistih pripomb, mnenj in stališč, ki niso v skladu z zveznim 
zakonom, s temeljnimi usmeritvami, podprtimi ob sprejema- 
nju osnutka in tistih, ki so po vsebini že urejeni v drugih 
predpisih ali pa so predmet urejanja s samoupravnimi ali 
drugimi splošnimi akti. 

1. Predlagatelj je skrbno preučil vse pripombe, sugestije in 
predloge, dane v razpravah v delovnih telesih zborov in 
Skupščine SRS in na sejah zborov: 
- Ni mogel upoštevati predloga, da se tiskanje časopisov 

opredeli kot dejavnost posebnega družbenega pomena. 
V skladu z 51. členom ustave SRS (49. člen ustave SFRJ) se 

lahko, če to zahteva poseben družbeni interes, z zakonom 
oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki 
temelji na zakonu, uredi način uresničevanja tega interesa 
tudi v poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomest- 
ljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih 
organizacij na določenem območju. Kot take so npr. dolo- 
čene nekatere dejavnosti na področju komunale, energetike, 
vodnega gospodarstva, prometa in zvez ipd. Iz tega je raz- 
vidno, da gre predvsem za dejavnosti, v katerih zadovoljeva- 
nja teh potreb ni mogoče prepustiti delovanju tržnih zakonito- 
sti in da je trajno opravljanje teh dejavnosti nujno za zadovo- 
ljevanje potreb določenih uporabnikov. 

Zaradi posledic, ki jih ima opredelitev neke dejavnosti kot 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, je potreben 
restriktiven pristop pri proglašanju takšne dejavnosti. Tiska- 
nje časopisov pa je sicer urejeno v 22. členu predloga zakona, 
v skladu s 403. členom zakona o združenem delu; 

- v razpravi v delovnih telesih in zborih Skupščine SRS je 
bilo sprejeto stališče, naj se preuči možnost, da bi z zakonom 
predpisali kot pogoj za ustanovitev časopisa skupine občanov 
pozitivno mnenje SZDL. Zvezni zakon govori o mnenju SZDL 
glede družbene upravičenosti ustanovitve oziroma izdajanja 
časopisa, ne glede na to kdo je pobudnik, vendar ne oprede- 
ljuje pravne narave tega mnenja, zato bi s takšno določbo v 
republiškem zakonu presegli pooblastila zveznega zakona. 
Poleg tega bi pozitivno mnenje pomenilo pravzaprav soglasje 
SZDL za ustanovitev časopisa ter bi terjalo vrsto dodatnih 
določb v zakonu; soglasje bi morali vezati na nek vsebinski 
razlog, zato bo zakon moral opredeliti vsebinske kriterije za 
izdajo soglasja, predvidevati pa bi moral tudi sodno varstvo in 
rok, v katerem bi SZDL morala dati soglasje. Iz navedenih 
razlogov predlagatelj meni, da ni mogoče predpisati obvez- 
nega pozitivnega mnenja SZDL; 

- predloga o skrajšanju rokov, ki so predvideni za posa- 
mezne odločitve v zvezi z objavo informacij, mnenj in odgovo- 
rov, predlagatelj ni mogel upoštevati; zaradi z zakonom pred- 
pisane obveznosti glavnega in odgovornega urednika, da 
navede in obrazloži razloge za zavrnitev objave in spričo 
velikega števila zahtev občanov, organov, organizacij in skup- 
nosti, bi bilo v praksi težko oz. nemogoče spoštovati krajše 
roke od predvidenih za postopke v zvezi z objavo informacij, 
mnenj in odgovorov; 

- predlagatelj je preučil tudi načelno pripombo skupine 
delegatov skupščine občine Škofja Loka za področje gospo- 
darstva 13. okoliša občin, da so denarne kazni, ki so predpi- 
sane s tem zakonom, obrobnega značaja v primerjavi z druž- 
beno škodo, do katere pride zaradi zapiranja informacij. 
Opredeljevanje primerov nespoštovanja zakona kot prekršek 
namreč ne izključuje ugotavljanja politične odgovornosti 
virov informiranja ali javnih glasil; zakon izrecno ureja vpraša- 
nje zapiranja informacij, dajanja netočnih, nepravočasnih 
informacij itd. v 13. in 14. členu; 

- ob pripombi skupine delegatov skuščine občine Trbovlje 
zaradi delegiranja delegatov v zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, da zakon ne razrešuje ustrezno statusa lokalnih radij- 
skih postaj, je treba poudariti, da zakon ureja temeljna načela 
oz. pogoje za ustanavljanje in delovanje radijskih in televizij- 
skih organizacij, pri čemer ne razlikuje »lokalnih« od »repu- 
bliških« organizacij. Ob tem velja posebej opozoriti na sklepe 
zborov, da podpirajo tista določila zakona, ki narekujejo raci- 
onalnejše, učinkovitejše in smotrnejše ustanavljanje časopis- 
nih, radijskih in televizijskih organizacij in programov, s čimer 
se še bolj uveljavlja odgovornost ustanoviteljev za kakovosten 
vsebinski in materialni razvoj javnih glasil; 

- delovna telesa so naročila predlagatelju, naj prouči, ali naj 
mnenje ustanovitelju o imenovanju glavnega in odgovornega 
urednika daje celotni organ upravljanja (ki vključuje tudi 
delegate širše družbene oziroma radijske ali televizijske orga- 
nizacije v organu upravljanja. Predlagatelj je ocenil kot 
ustrezno predlagano rešitev, da mnenje daje celoten organ, s 
čimer se zagotovi širši družbeni vpliv tudi na imenovanje 
uredniške funkcije; 

- predloga skupine delegatov zbora občin Skupščine 
občine Radovljica, naj bi zakon določil pogoje za opravljanje 
novinarskega poklica, predlagatelj ni mogel upoštevati; v 
razpravah je namreč prevladala usmeritev, naj se ta vprašanja 
načelno uredijo s posebnim družbenim dogovorom, kon- 
kretno pa s samoupravnimi splošnimi akti organizacij, v kate- 
rih so novinarji zaposleni. Tudi vprašanje pogojev dela, orga- 
niziranja delovnega časa, izobraževanja ipd. naj bi organiza- 
cije uredile s svojimi akti, vprašanja članstva v zvezi novinar- 
jev pa opredeljujejo njeni akti; 

- kar zadeva pripombo skupine delegatov zbora občin 
Skupščine občine Radovljica, da ni potrebno, da sta organ 
upravljanja in svet sestavljena podobno (predstavniki druž- 
bene skupnosti v obeh organih), bi posebej pojasnili, da 
zakon omogoča, da delegati družbene skupnosti v organu 
upravljanja lahko hkrati opravljajo tudi funkcijo sveta, če 
ustanovitelj oceni, da je zaradi obsega dejavnosti takšna 
rešitev najbolj ustrezna oziroma racionalna. 

2. Zaradi že navedenih razlogov predlagatelj zakona tudi ni 
mogel upoštevati naslednjih mnenj in predlogov, ki so bili 
prisotni v posameznih razpravah o osnutku zakona in ob 
katerih je predlagatelj že sproti dajal potrebna pojasnila (ta 
pojasnila k posameznim mnenjem in predlogom povzemamo 
v skrajšani obliki v nadaljevanju); 
- v razpravi je bilo zaslediti nerazumevanje pojma »sredstva 

javnega obveščanja«; predlagatelj je mnenja, da je zakon 
glede definiranja tega pojma dovolj jasen in pomeni zgolj 
izpeljavo zveznega zakona, ki vsebuje definicije javnih glasil 
in drugih sredstev javnega obveščanja. Zvezni zakon vsebuje 
temeljna načela, ki veljajo za vsa sredstva javnega obvešča- 
nja, republiški zakon pa ta načela razčlenjuje oz. konkretizira, 
še posebej pa upošteva določene posebnosti posameznih vrst 
medijev (tisk, radijski in televizijski programi, informativno- 
dokumentarni film, druga sredstva javnega obveščanja) ter 
izpeljuje pravne konsekvence za posamezne skupine sredstev 
javnega obveščanja; 

- glede pripombe, da zakon omejuje položaj delovnega 
človeka in občana na »klasične« svoboščine, kaže opozoriti, 
da gre za enostransko poudarjanje pravic posameznika do 
objave mnenja oziroma odgovora na objavljeno informacijo, 
pri čemer se zanemarjajo drugi vidiki uveljavljanja samo- 
upravnega položaja delovnega človeka in občana - v okviru 
SZDL, pri upravljanju organizacij združenega dela na 
področju javnega obveščanja in v drugih procesih podružblja- 
nja tega področja. Delovni človek in občan se kot temeljni 
subjekt javnega obveščanja, se ne pojavlja abstraktno, zgolj 
posamično, temveč kot samoupravno organiziran v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih in v SZDL kot fronti 
samoupravno organiziranih socialističnih sil. Zato tudi zvezni 
in republiški zakon posebej poudarjata SZDL kot mesto, kjer 
delovni ljudje in občani uresničujejo nadzor nad javnostjo 
dela In delovanjem sistema javnega obveščanja; 

- kar zadeva urejanje družbenoekonomskih odnosov na 
področju javnega obveščanja, so v razpravi bila prisotna tudi 
pričakovanja, da bi z zakonom lahko neposredno zagotovili 
boljše materialne pogoje za delo sredstev javnega obvešča- 
nja, zlasti lokalnih sredstev javnega obveščanja. Zakon je 
posebej opredelil vlogo družbenopolitičnih skupnosti in usta- 
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noviteljev pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema in 
sredstev javnega obveščanja ter določil temeljna načela za 
urejanje družbenoekonomskih odnosov na tem področju. V 
tem okviru posebej opredeljuje le radijsko in televizijsko 
naročnino in namen, za katerega se lahko uporabijo sredstva, 
zbrana z naročnino, konkretno določitev virov in načinov 
financiranja posameznih javnih glasil pa prepušča samou- 
pravnim splošnim aktom oziroma dogovorom, v skladu s 
potrebami in materialnimi možnostmi ustanoviteljev in drugih 
zainteresiranih subjektov; 

- glede pripomb, da bi zakon jasneje razmejil »lokalna« od 
»republiških« javnih glasil, posebej urejal mladinski tisk ozi- 
roma da posveča premalo pozornosti tako im. tovarniškim 
glasilom, je treba poudariti, da takšne razmejitve niso uteme- 
ljene; ni namreč sprejemljivo stališče, da bi zakon vnaprej 
opredeljeval vlogo in pomen posameznega javnega glasila za 
ožjo ali širšo družbeno skupnost. Tudi pri teh javnih glasilih 
gre za sestavne in pomembne dele sistema javnega obvešča- 
nja, zato zanje veljajo vsa temeljna načela, opredeljena v 
zveznem zakonu ter v predlogu zakona, ob upoštevanju dolo- 
čene speci fike za časopise, ki jih izdajajo organizacije združe- 
nega dela ali delovne skupnosti za obveščanje svojih delavcev 
(prepoved imenovanja direktorja oziroma predsednika ali čla- 
nov kolegijskega poslovodnega organa za glavnega in odgo- 
vornega urednika časopisa, olajšave pri registraciji časopisa, 
poseben status internih radijskih in T V proaramov); 

- kar zadeva pobudo, naj zakon ne spodbuja izdajanja 
tovarniških glasil je treba ugotoviti, da zakon sam po sebi niti 
ne spodbuja niti ne onemogoča ustanavljanja in izdajanja 
tega tiska; odločitev je odvisna od konkretnih potreb in mož- 
nosti, ob upoštevanju načela racionalnosti in smotrne organi- 
ziranosti področja javnega obveščanja; 

- predloga, da bi ob pravicah italijanske in madžarske 
narodnosti opredelili še pravice Romov, predlagatelj ni upo- 
števal. Zakon izhaja iz splošnega načela o enakopravnosti 
narodov in narodnosti v Jugoslaviji, dodatno pa. glede na 251. 
člen ustave SRS, ureja obveznosti in odgovornosti družbeno- 
političnih skupnosti, javnih glasil in drugih subjektov pri ures- 
ničevanju ustavnih pravic madžarske in italijanske narodnosti 
na področju javnega obveščanja. To pa seveda ne pomeni, da 
zakon pripadnikom drugih narodnosti in etničnih skupin 
omejuje zadovoljevanje njihovih interesov na področju jav- 
nega obveščanja; 
- glede zahteve, naj se s tem zakonom opredelijo »izredne 

razmere«, je treba pojasniti, da to vprašanje ureja zakon o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti - 14. člen (Ur. 
list SRS št. 35/82); 

- pripomba, naj se v 13. členu izpostavi obveznost novinar- 
jev, da upoštevajo »ustavnost in zakonitost«, ne pomeni vse- 
binske izboljšave, saj gre za splošno obvezujočo normo, ki 
obvezuje vse subjekte, ne zgolj novinarjev; 

- kar zadeva pripombe, naj se v zakonu opredeli uredniški 
odbor, obsega določbe o redakciji (uredništvu) zvezni zakon 
(člen 39), zato jih republiški zakon, v skladu z resolucijo o 
temeljih zakonodajne politike, ne povzema; predlog zakona 
določa le, kdo imenuje glavnega in odgovornega urednika in 
urednike, podrobnejše določbe glede sestave uredništev in 
njihovih nalog pa naj bi vsebovali ustrezni samoupravni 
splošni akti; 

- glede predloga, da je z zakonom treba opredeliti medse- 
bojna razmerja med različnimi svetovalnimi telesi pri časopi- 
sih oziroma radijskih in televizijskih programih, predlagatelj 
sodi, da to ni potrebno, temveč je treba dopustiti ureditev teh 
vprašanj glede na konkretne razmere in potrebe posamez- 
nega javnega glasila; 

- k 87. členu osnutka (76. člen predloga zakona) je bila 
dana pripomba, naj se z zakonom določi, da ima pri obravnavi 
ugovora svetu pravico sodelovati avtor zavrnjenega pri- 
spevka; po mnenju predlagatelja takšna določba po vsebini ni 
obvezna sestavina postopka, lahko pa je predmet ureditve s 
samoupravnimi splošnimi akti organizacije; 

- k 97. členu osnutka (86. člen predloga zakona) je bila 
dana pripomba, da ni utemeljenega razloga, da se v tožbah za 
objavo popravka toži novega glavnega in odgovornega ured- 
nika, če se po vložitvi tožbe le-ta spremeni; pripombe predla- 

gatelj ni upošteval glede na to, da se v teh tožbah toži časopis 
oziroma drugo sredstvo javnega obveščanja, cilj pravdnega 
postopka pa je doseči objavo prispevka, ne glede na to, kdo je 
glavni in odgovorni urednik časopisa; 

- kar zadeva predlog, naj bi s tem zakonom prepovedali 
gradnjo naprav za prenos tujih televizijskih programov, pred- 
lagatelj meni, da gre za vprašanje, ki mora biti enotno urejeno 
v vsej državi, torej z ustreznim zveznim zakonom. Tudi sedanji 
zakon o temeljih sistema zvez ne prepoveduje prenosa tujih 
televizijskih programov, predpisuje pa pogoje za povezovanje 
sistema zvez jugoslovanske radiotelevizije s sistemom zvez- 
tuje države; 

- glede predloga, naj bi v zakonu posebej zapisali, da je 
RTV Ljubljana dolžna skrbeti za odpravljanje motenj, predla- 
gatelj meni, da že iz same dikcije 65. člena predloga zakona 
(ki določa, da RTV Ljubljana opravlja naloge v zvezi z vzdrže- 
vanjem radiodifuznih objektov, naprav in opreme, ki so name-' 
njeni za prenos in oddajanje radijskih in TV programov), 
izhaja, da RTV Ljubljana skrbi tudi za nemoteno prenašanje 
teh programov; 

- v zvezi s predlogom, naj se oprosti plačevanje RTV naroč- 
nine za tiste TV sprejemnike, ki se uporabljajo kot računalni- 
ška oprema, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
skupščini RTV Ljubljana, da v skladu s svojimi pristojnostmi 
oprosti plačevanja televizijske naročnine tiste organizacije in 
skupnosti (zlasti vzgojno-izobraževaine organizacije), ki te 
sprejemnike uporabljajo kot računalniško opremo; 

- pripomba, da je treba v zakonu izrecno opredeliti odgo- 
vornost za informacije o občutljivih, »kočljivih« vprašanjih, ni 
sprejemljiva. Zakon temelji na načelu, da morajo javna glasila 
argumentirano, kritično, s polno odgovornostjo poročati o 
vseh vprašanjih, ki so v določenem trenutku pomembna za 
delovne ljudi in občane; od zakona pa ni mogoče pričakovati, 
da bo določal, kako naj konkretno uresničujejo svojo druž- 
beno vlogo; 

- po mnenju predlagatelja v zakonu ni potrebno opredelje- 
vati vloge Društva novinarjev Slovenije, pač pa si je potrebno 
v praksi prizadevati za nadaljnjo krepitev vloge društva kot ■ 
pomembnega dejavnika razvoja sistema in sredstev javnega 
obveščanja; 

- glede pripombe, da razmerje med uredniško in poslo- 
vodno funkcijo ni urejeno, velja omeniti, da zakon (38.-43. 
člen) posebej ureja uredniško funkcijo oziroma temeljne pra- 
vice, odgovornosti in obveznosti glavnega in odgovornega 
urednika ter dopušča možnost združevanja uredniške in 
poslovodne funkcije, glede na dejanske potrebe v posamez- 
nih okojih; pri tem za poslovodne organe veljajo določila 
zakona o združenem delu, podrobnejša opredelitev pristojno- 
sti glavnega in odgovornega urednika pa je materija samou- 
pravnih splošnih aktov; • 

- predlog o večji pristojnosti časopisnih oziroma program- 
skih svetov v primerih, ko je ustanovitelj hkrati tudi izdajatelj 
časopisa, po mnenju predlagatelja ni sprejemljiv, saj bi s tem 
predvideli dve vrsti svetov, z različnimi pristojnostmi in s tem 
zamegljevali njihovo temeljno funkcijo. Vloga svetov je v 
primerjavi z osnutkom okrepljena, ne glede na to, kdo je 
ustanovitelj ali. izdajatelj javnega glasila; 

- kar zadeva predlog, naj bi zakon določil obseg ekonom- 
sko-propagandhih sporočil v sredstvih javnega obveščanja, 
predlagatelj meni, da obsega ne kaže omejevati z zakonom, 
temveč prepustiti ustanovitelju, da z aktom o ustanovitvi jav- 
nega glasila, v okviru njegove programske zasnove, določi 
tudi predviden obseg teh sporočil, zlasti glede na dejstvo, da 
se lahko ustanovi javno glasilo prav z namenom obveščanja 
javnosti o določenih storitvah in proizvodih. 

IV. 
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna 

finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti ter organiza- 
cij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Zakon tudi ne bo povzročil povečanja obsega 
administrativnih del in nalog republiških upravnih organov; 
nekatere določbe zakona v zvezi s postopki registracije časo- 
pisov pa bodo prispevale k zmanjševanju določenih admini- 
strativnih opravil v združenem delu. 

Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE 

PREDLOG PROGRAMA 

dejavnosti za uresničevanje zakona 

o javnem obveščanju 

Pričujoči program dejavnosti za uresničevanje zakona o 
javnem obveščanju daje pregled in oris poglavitnih nalog za 
celovito uresničevanje Zakona o javnem obveščanju z nosilci 
in roki izvedbe. Nekatere od nalog so časovno Vezane na 
zakonske roke v prehodnih določbah oz. jih neposredno in 
izrecno zahtevajo posamezne zakonske rešitve, nekatere pa 
zahtevajo krajši pa tudi daljši časovni razpon in izhajajo iz 
temeljnih dolgoročnejših hotenj in usmeritev zakona o jav- 
nem obveščanju, oz. so v funkciji njegovega uresničevanja. 

Izvrševanje vseh iz zakona izhajajočih nalog bo terjalo med- 
sebojno sodelovanje časopisnih, radijskih, televizijskih in dru- 
gih organizacij javnega obveščanja, aktivnost ustanoviteljev 
in izdajateljev, organov družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
beno-poiitičnih organizacij, zlasti SZDL, ki je po ustavi 
posebno odgovorna za sistem javnega obveščanja, ter uspo- 
sobljenost, pripravljenost in dejavnost vseh organov, organi- 
zacij in skupnosti za izpolnjevanje njihove specifične vloge, 
dolžnosti in odgovornosti v sistemu javnega obveščanja. 

I. Neposredne naloge 
1. 

Že v času priprav osnutka zakona o javnem obveščanju so o 
njegovih vsebinskih usmeritvah in predlaganih rešitvah pote- 
kale široke razprave v posameznih časopisnih in radijskih ter 
televizijskih organizacijah, v Društvu novinarjev Slovenije in 
njegovih aktivih, Fakulteti za sociologijo, politične vede in 
novinarstvo Univerze E. Kardelja v Ljubljani, pristojnih repu- 
bliških upravnih organih itd. Zelo razvejene razprave pa so 
potekale v RK SZDL in številnih občinskih konferencah SZDL, 
pa tudi v okviru sindikatov in drugih družbenopolitičnih orga- 
nizacij. 

Tudi v tej zadnji zakogodajni fazi, še posebej pa po sprejetju 
zakona, bo potrebno organizirati in zagotoviti vsestransko 
poglobljeno in hkrati specializirano obravnavanje vsebine in 
teženj zakona. Zato bo potrebno: 

- v časopisnih, radijskih, televizijskih ter drugih organizaci- 
jah javnega obveščanja skupaj z njihovimi ustanovitelji oz. 
ustanovitelji časopisov, radijskih in televizijskih programov, v 
Društvu novinarjev Slovenije in njegovih aktivih, v posamez- 
nih zainteresiranih organih, organizacijah in skupnostih ter 
društvih (še zlasti s stališča obveznosti in odgovornosti virov 
informacij) in posebno v vseh občinah in regijah v republiki 
organizirati razprave in pogovore - po možnosti specializi- 
rane - za natančno seznanjanje z vsebino zakona in o načinih 
ter posledicah in učinkih njegovega uveljavljanja. Po potrebi 
se bodo organizirale takšne strokovne razprave in nudila tudi 
strokovna pomoč pri uveljavljanju in izvajanju zakonskih reši- 
tev ves čas spremljanja njegovega uresničevanja; 

Za najširše seznanjanje z zakonom bo potrebno na inici- 
ativo RK SZDL in v sodelovanju z RK za informiranje v vseh 
občinah organizirati vsebinsko obravnavanje zakonskih reši- 
tev. Neposredni organizatorji teh razprav so sveti za informi- 
ranje pri občinskih konferencah SZDL. 

Nosilec: RK SZDL v sodelovanju z RK za informiranje 
Rok: ves čas sprejemanja in uveljavljanja zakona o javnem 

obveščanju 

2. 
Skladno z zakonom bo potrebno v okviru SZDL določiti 

postopke v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti virov informa- 
cij (13. člen), v zvezi z določanjem organov, organizacij, 
skupnosti in uporabnikov, ki delegirajo delegate v organ 
upravljanja (25. člen), v zvezi z obravnavanjem pobude za 
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ustanovitev časopisa oz. radijskega ali televizijskega pro- 
grama in oblikovanjem mnenja o pobudi za to ustanovitev (62. 
člen v povezavi z 31. in 32. členom zveznega zakona o teme- 
ljih sistema javnega obveščanja). S tem v zvezi bo potrebno 
določiti tudi organ SZDL, ki bo opravljal navedene naloge. 

Nosilec: RK SZDL 
Rok: tri mesece po sprejetju zakona 

3. 
Temeljne in druge organizacije združenega dela in delovne 

skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skup- 
nosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije, 
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi ter društva 
morajo preveriti, ali njihovi statuti in samoupravni splošni akti 
določajo načine, vrsto in vsebino javnega obveščanja ter 
zagotavljajo materialne, kadrovske in druge pogoje za uresni- 
čevanje smotrno organiziranega javnega obveščanja (člen 2) 
v skladu z dolpčili, usmeritvami in težnjami zakona, ter 
splošne akte ustrezno dopolniti ali dodatno sprejeti posebne 
akte, ki urejajo njihove pravice, obveznosti in odgovornosti na 
področju javnega obveščanja. 

Nosilec: Delavski sveti v sodelovanju z osnovnimi organiza- 
cijami zveze sindikatov v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, sveti v sodelovanju z 00 zveze sindikatov v 
delovnih skupnostih, skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti oz. njihovi organi, sveti krajevnih skupnosti v sode-, 
lovanju s krajevnimi konferencami SZDL, organi družbenopo- 
litičnih organizacij ali drugih družbenih organizacij, skupš- 
čine družbenopolitičnih skupnosti in upravni odbori društev v 
sodelovanju z občinskimi konferencami SZDL. 

Rok: eno leto po uveljavitvi zakona 

4. 
V občinah, zlasti tistih, kjer poleg pripadnikov slovenskega 

naroda živijo tudi pripadniki italijanske in madžarske narod- 
nosti in v samoupravnih organizacijah in skupnostih na teh 
območjih je potrebno preveriti (7. člen), ali statuti in drugi akti 
občin ter splošni akti organizacij in skupnosti ustrezno dolo- 
čajo načine uresničevanja pravic italijanske oz. madžarske 
narodnosti na področju javnega obveščanja ter jih po potrebi, 
skladno z določili in intencijami zakona, dopolniti. 

Nosilec: Skupščine občin oz. njihovi organi 
Rok: Eno leto po sprejetju zakona 

5. 
Družbeno-politične skupnosti in njihovi organi, zlasti 

skupščine občin, organizacije združenega dela, zlasti časo- 
pisne, radijske in televizijske organizacije, družbeno-politične 
organizacije, zlasti SZDL, samoupravne interesne skupnosti, 
Slovenska izseljenska matica in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti morajo preveriti, ali statuti in drugi samou- 
pravni splošni akti ustrezno določajo oblike in načine uresni- 
čevanja pravic in interesov delovnih ljudi na začasnem delu v 
tujini na področju javnega obveščanja, ter zagotavljajo obveš- 
čanje izseljencev in slovenske narodnostne skupnosti v 
zamejstvu ter obveščanje o njihovem življenju v SRS in SFRJ. 

Nosilec: Organi družbenopolitičnih skupnosti, organi 
upravljanja časopisnih, radijskih in televizijskih organizacij, 
organi družbenopolitičnih organizacij, organi samoupravnih 
interesnih skupnosti, izvršni odbor Slovenske izseljenske 
matice v sodelovanju z Republiškim komitejem za informi- 
ranje. 

Rok: Šest mesecev po sprejetju zakona 
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6. 
Zakon posebej in izrecno opredeljuje odgovornost virov 

informiranja (zlasti 9. člen). Zato morejo vsi organi družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti 
ter društva pregledati in preveriti statute in druge splošne 
akte, ali in v kolikšni meri so v njih natančno in konkretno 
določene njihove obveznosti in odgovornosti glede dajanja 
pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s 
svojega področja, pomembnih za delovne ljudi in občane, 
samoupravne organizacije in skupnosti ter društva oz. glede 
zagotavljanja javnosti dela prek sredstev javnega obveščanja. 
Statute in druge splošne akte morajo po potrebi ustrezno 
dopolniti žili pa sprejeti posebne samoupravne splošne akte 
(pravilnike), ki bodo določali - skladno z zakonskimi določili 
in usmeritvami - načine zagotavljanja javnosti dela ter dajanja 
informacij za javnost. 

Nosilec: Delavski sveti v sodelovanju z osnovnimi organiza- 
cijami zveze sindikatov v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, sveti v sodelovanju z 00 zveze sindikatov v 
delovnih skupnostih, skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti oz. njihovi organi, sveti krajevnih skupnosti v sode- 
lovanju s krajevnimi konferencami SZDL, organi družbenopo- 
litičnih organizacijah ali drugih družbenih organizacijah, 
skupščine družbeno-političnih skupnosti in upravni odbori 
društev v sodelovanju z občinskimi konferencami SZDL. 

Strokovno pomoč pri oblikovanju ustreznih določil v statu- 
tih in drugih splošnih aktih oz. pri oblikovanju posebnih 
samoupravnih splošnih aktov za zagotavljanje in uresničeva- 
nje javnosti dela ter dajanje informacij za javnost bo po 
potrebi nudil Republiški komite za informiranje. 

Rok: eno leto po uveljavitvi zakona 

7. 

Časopisne, radijske, televizijske in filmsko-informativne 
organizacije združenega dela ter časopisne agencije bodo 
morale uskladiti svojo samoupravno organiziranost in delova- 
nje z določbami in težnjami zakona ter temu primerno 
ustrezno uskladiti oz. dopolniti statute in druge samoupravne 
splošne akte. Pri usklajevanju svoje organiziranosti in delova- 
nja bodo morale izhajati tudi iz nalog in usmeritev sprejetega 
načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije v SRS in si prizadevati za njihovo uresničitev. 
Prilagoditi se bo potrebno neogibni družbeni potrebi po pre- 
strukturiranju družbenih dejavnosti ter usklajevanju progra- 
mov in sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
z ustvarjenim dohodkom. Vse to pa bo moralo temeljiti na 
učinkovitejšem izvajanju programov ob smotrni organizaciji 
in gospodarskem načinu izvajanja'dejavnosti, racionalizaciji 
mreže sredstev javnega obveščanja, odpravljanju program- 
skega prekrivanja in bolj smotrnem obnašanju nosilcev 
sistema javnega obveščanja, Časopisne, radijske, televizijske, 
filmsko-informativne organizacije združenga dela in časo- 
pisne agencije bodo morale v večji meri združevati sredstva 
za zagotavljanje konkretno dogovorjenih potreb in za izvaja- 
nje programov v odnosih svobodne menjave dela in prek 
samoupravnih interesnih skupnosti. To še zlasti velja za tele- 
vizijsko organizacijo. 

Nosilec: Organi upravljanja in drugi samoupravni organi v 
časopisih, radijskih, televizijskih in filmsko-informativnih 
organizacijah združenega dela ter časopisnih agencijah v 
sodelovanju z organizacijami zveze sindikatov in drugimi 
družbeno-politinimi organizacijami 

Rok: eno leto po uveljavitvi zakona 

8. 
V zakonu so oblikovane rešitve glede ustanavljanja in 

upravljanja časopisnih, radijskih, televizijskih in drugih orga- 
nizacij združenega ela oz. glede zagotavljanja posebnega 
družbenega interesa v dejavnosti javnega obveščanja. To bo v 
prvi vrsti od ustanoviteljev teh organizacij oz. časopisov, 
radijskih in televizijskih programov zahtevalo, da skladno z 
zakonskimi določili podrobno preverijo ustanovitvene akte, 
statute in druge samoupravne splošne akte, ter jih ustrezno 
dopolnijo oz. spremenijo. Pri tem bodo morali posvetiti 
posebno pozornost organizaciji in izvajanju upravljanja v 
časopisnih, radijskih, televizijskih in drugih organizacijah jav- 
nega obveščanja (19., 25., 26. in 27. člen). Ustanovitelji bodo 

morali v sodelovanju oz. akviru SZDL (ki je v veliki večini 
primerov tudi ustanoviteljica časopisnih, radijskih in televizij- 
skih programov) zagotoviti, da bodo v ustanovitvenih aktih, 
statutih in drugih samoupravnih splošnih aktih ustrezno in 
natančno opredeljena delegatska sestava organov upravlja- 
nja (delavskih svetov, skupščin), načini in postopki izbora 
delegatov delavcev OZD javnega obveščanja in delegatov 
širše družbene skupnoti (25. člen) ter zadeve, ki jih obravnava 
oz. pristojnosti, ki jih ima organ upravljanja. V okviru in na 
podlagi razprave v organih SZDL bo treba določiti organe, 
organizacije, skupnosti in uporabnike, ki delegirajo delegate 
v organe upravljanja. 

Organi upravljanja bodo morali na tej podlagi sprejeti 
poslovnike in druge akte, ki bodo urejali njihovo delovanje ter 
tudi v njih opredeliti delegatska razmerja v skladu z družbeno 
sprejetimi načeli o delegatskem sistemu. 

Ustanovitelji časopisov, ki za izdajanje časopisa ne ustano- 
vijo organizacije združenega dela, namreč poverijo izdajanje 
časopisa drugi časopisni organizaciji ali drugi samoupravni 
organizaciji, morajo razmerja med njimi in izdajatelji časopi- 
sov urediti s samoupravnimi sporazumi. 

Nosilec: Ustanovitelji časopisnih, radijskih in televizijskih 
organizacij oz. ustanovitelji časopisov, radijskih in televizij- 
skih programov v sodelovanju s SZDL 

Rok: Eno leto po uveljavitvi zakona 
9. 

Prav tako bo potrebno preveriti in ustrezno dopolniti usta- 
novitvene akte časopisov, radijskih in televizijskih programov. 
Še zlasti je pomembno, da se v njih precizno in jasno oprede- 
lijo pristojnosti in naloge časopisnih in programskih svetov in 
drugih teles za uresničevanje posebnega družbenega inte- 
resa in zagotavljanje najširšega vpliva delovnih ljudi in obča- 
nov na uresničevanje programske zasnove in izvajanja ured- 
niške politike, njihova sestava, postopki in načini izvolitve 
delegatov, razmerja do organov upravljanja in ustanoviteljev 
in podobno. V ustanovitvenih aktih je potrebpo poleg dru- 
gega določiti vlogo, naloge in odgovornosti glavnega ured- 
nika in odgovornega urednika (oz. odgovornih urednikov). 

Nosilec: Ustanovitelji časopisov, radijskih in televizijskih 
programov v sodelovanju s SZDL 

Rok: Eno leto po uveljavitvi zakona 
10. 

RTV Ljubljana bo morala na podlagi zakonskih določil (66. 
in 67. člen) sprejeti akt (pravilnik), ki bo urejal vsa vprašanja v 
zvezi z naročnino: določanje višine naročnine in razčlenitev 
elementov in okoliščin, ki vplivajo na določanje in spreminja- 
nje naročnine, opredelitev namena sredstev, pridobljenih z 
naročnino, postopke v zvezi s pobiranjem naročnine itd. 

Nosilec: DO RTV Ljubljana 
Rok: Tri mesece po uveljavitvi zakona 

11. 
Časopisne, radijske, televizijske in druge organizacije jav- 

nega obveščanja bodo morale sprejeti ustrezne samoupravne 
splošne akte (pravilnike), v katerih bodo podrobno opredelile 
in razčlenile obveznosti novinarjev glede njihovega stalnega 
in rednega strokovnega in tudi družbenopolitičnega usposab- 
ljanja in izobraževanja. Zakon sicer posebej ne opredeljuje 
pogojev za opravljanje novinarskega poklica, vendar pa v več 
določbah napotuje na nujnost stalnega strokovnega in druž- 
benopolitičnega izobraževanja in usposabljanja novinarjev, 
saj bo lahko le strokovno podkovan in idejnopolitično uspo- 
sobljen novinar uspešno opravljal svoje zahtevno družbeno 
poslanstvo. Na tej podlagi bo potrebno pripraviti programe 
stalnega in rednega izobraževanja in usposabljanja novi- 
narjev. 

Nosilec: Časopisne, radijske, televizijske in druge organiza- 
cije javnega obveščanja v sodelovanju z ustanovitelji RK 
SZDL in Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinar- 
stvo Univerze E. Kardelja v Ljubljani. 

Rok: eno leto po uveljavitvi zakona 

12. 
Organizacije združenega dela, ki za obveščanje delavcev 

ustanovijo časopise ali interne radijske in televizijske pro- 
grame morajo ustrezno zakonskim določilom ter usmeritvam 
dopolniti samoupravne splošne akte ter v njih zlasti določiti 
pogoje za ustanavljanje in izdajanje oz. razširjanje časopisov, 
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radijskih in televizijskih programov za obveščanje delavcev, 
oblike in načine uresničevanja posebnega družbenega inte- 
resa oz. opredeliti organe in telesa, prek katerih se zagotavlja 
najširši družbeni vpliv na pogoje izdajanja in razširjanja časo- 
pisov in programov ter uresničevanje programske zasnove in 
uredniške politike (32. člen). 

Nosilec: Delavski sveti oz. njim po položaju ustrezni organi 
upravljanja v sodelovanju z organizacijami Zveze sindikatov v 
OZD, RS ZSS in RK za informiranje 

Rok: eno leto po uveljaviti zakona 

13. 
Republiški komite za informiranje bo aktivno spremljal uve- 

ljavljanje in izvajanje zakona o javnem obveščanju ter ves čas, 
zlasti v prvi fazi uveljavljanja (leto dni po sprejetju), nudil vsem 
zainteresiranim nosilcem vso možno strokovno pomoč. Po 
potrebi bo organiziral specializirane strokovne razprave in 
tudi aktivno ter po potrebi neposredno sodeloval pri ustrez- 
nem dopolnjevanju oz. oblikovanju samoupravnih splošnih 
aktov, samoupravnih sporazumov in drugih samoupravnih 
dokumentov, planskih aktov itd. Republiški komite za informi- 
ranje je izdelal osnove za pripravo samoupravnih splošnih 
aktov in aktov o ustanovitvi časopisnih, radijskih, televizijskih 
in drugih organizacij javnega obveščanja, ki so priloga tega 
programa. 

Nosilec: Republiški komite za informiranje 
Rok: ves čas uveljavljanja in izvajanja zakona 

II. Spremljajoče aktivnosti za uveljavljanje Zakona 
o javnem obveščanju 

1. 
Materialno-ekonomski položaj časopisnih, radijskih in tele- 

vizijskih organizacij oz. vseh sredstev javnega obveščanja v 
naši republiki gledano v celoti ni zadovoljiv in tudi v bližnji 
prihodnosti ni videti velikih možnosti za njegovo celovito 
izboljšanje. Ob tem pa je ničkolikokrat poudarjena in v mno- 
gih družbenih dokumentih tudi opredeljena izjemno 
pomembna družbena vloga časopisov, radia in televizije. Tudi 
zakon to vlogo, pomen, pravice in odgovornosti na številnih 
mestih opredeljuje in razčlenjuje. 

a) 
Zato bo potrebno v vseh občinah temeljito in vsestransko 

analizirati stanje na področju javnega obveščanja z vidika 
vsebinskih usmeritev, teženj in ciljev, ki se želijo z zakonom 
doseči. V tem okviru bo potrebno, predvsem v okviru SZDL, 
opraviti podrobne, strokovno in politično utemeljene analize 
družbene potrebnosti in odmevnosti vrste časopisov, ki izha- 
jajo v regijah in občinah ter pregledati in oceniti pogoje 
izdajanja in tiskanja teh časopisov. Na tej podlagi se morajo 
sprejemati ustrezni, konkretni ukrepi za njihovo racionalnejše 
izdajanje in tiskanje ter njihovo vsebinsko in kvalitativno rast. 
Ti ukrepi, če so takšni rezultati analiz, morajo biti usmerjeni k 
povezovanju časopisov v občinah z regionalnimi časopisi ali 
osrednjimi informativno-političnimi dnevniki, v skrajni posle- 
dici pa tudi k ukinjanju občinskih in drugih časopisov, če se 
njihovo izhajanje pokaže za povsem neracionalno trošenje 
družbenih sredstev oz. če gre za izrazito podvajanje progra- 
mov; dalje, ti ukrepi morajo zagotavljati čimtesnejše povezo- 
vanje in sodelovanje časopisov oz. glasil OZD, občin, regij itd. 
s časopisnimi, radijskimi in televizijskimi organizacijami. 
Občine morajo na temelju teh vsestranskih analiz načrtovati 
racionalen in intenziven (in ne ekstenziven) razvoj javnega 
obveščanja na svojem območju, izhajajoč predvsem iz obsto- 
ječih realnih možnosti in iz čimbolj učinkovite izrabe danih 
zmogljivosti, ter ga ustrezno predvideti v svojih planskih 
dokumentih za novo srednjeročno obdobje. 

Nosilec: Občinske konference SZDL v sodelovanju s časo- 
pisnimi, radijskimi in televizijskimi organizacijami ter Sploš- 
nim združenjem grafične, grafično predelovalne industrije, 
časopisne in založniške dejavnosti ter knjigotrštva pri Gospo- 
darski zbornici Slovenije 

Rok: Prvo polletje 1986 
b) 
Prav tako morajo tudi v časopisnih organizacijah, ki izda- 

jajo poleg informativno političnega tiska še druge časopise, 
opraviti poglobljeno kritično analizo odmevnosti in družbeno- 
ekonomske upravičenosti teh publikacij, izhajajoč iz dejstva, 
da je v sedanjih zaostrenih družbenogospodarskih pogojih 

neogibno zagotoviti prednost pri zagotavljanju pogojev za 
redno in nemoteno izhajanje informativno-političrlega tiska, 
zlasti dnevnikov in uresničevanje sprejetih programskih zas- 
nov. Na podlagi teh analiz in v okviru izvajanja nalog iz Načrta 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske Stabili- 
zacije v SR Sloveniji bodo morale predvideti konkretne 
ukrepe za gospodarnejše in smotrnejše izdajanje časopisov. 

Nosilec: Časopisne organizacije, ki izdajajo informativno- 
politične dnevnike v sodelovanju z ustanovitelji 

Rok: Prvo polletje 1986 

2 
V okviru odbora podpisnikov družbenega dogovora o med- 

sebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi 
skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, 
je potrebno opraviti temeljito analizo dosedanjega uresniče- 
vanja družbenega dogovora in na tej podlagi ta akt po potrebi 
dopolniti in spremeniti tako, da bodo v praksi dejansko zaži- 
vele vse njegove poglavitne intencije. Predvsem mora 
neogibno sodelovanje tozdov, ki izdajajo informativno-poli- 
tične dnevnike, roditi konkretne rezultate pri učinkovitejšem 
medsebojnem sodelovanju, pri skupnem izrabljanju grafičnih 
zmogljivosti in pri skupnem načrtovanju in programiranju 
obnove in modernizacije grafične baze, dalje, pri distribuciji 
časopisov, standardizaciji in uveljavljanju enotnih normativov 
pri proizvodnji časopisov, oblikovanju in delovanju dopisni- 
ške mreže, vzpostavljanju enotne informacijsko-dokumenta- 
cijske dejavnosti oz. banke podatkov, pri zmanjševanju mate- 
rialnih stroškov, izboljšanju organizacije dela in povečanju 
izvoza, vse to na podlagi usklajenega skupnega planiranja, 
dogovorjene delitve dela ter združevanja dela in sredstev 
časopisnih in tudi drugih organizacij združenega dela. 

Tozdi, ki izdajajo dnevnike, si morajo prizadevati za čim 
doslednejše uresničevanje načrta gospodarske stabilizacije v 
SRS ter oblikovati konkreten akcijski program sodelovanja in 
povezovanja na omenjenih področjih. Pri tem ima pomembno 
vlogo Splošno združenje grafično predelovalne industrije, 
časopisne in založniške ter knjigotrške dejavnosti pri Gospo- 
darski zbornici Slovenije. 

Nosilec: Odbor podpisnikov druženega dogovora in v tem 
okviru še zlasti tozdi, ki izdajajo dnevnike v sodelovanju z 
ustanpviteji dnevnikov, Splošnim združenjem pri GZS in RK 
SZDL 

Rok: Prvo polletje 1986 
3. 

Potrebno bo analizirati in celovito, s stališča konkretnih in 
praktičnih učinkov, oceniti tudi druge družbene dogovore in 
samoupravne sporazume, ki zagotavljajo materialni položaj 
ostalih časopisov ter jih po potrebi dopolniti ali spremeniti oz. 
predlagati in sprejeti drugačne rešitve in za to zlasti: 

a/ 
Družbeni dogovor o vlogi, razširjanju in financiranju mla- 

dinskega periodičnega tiska. 
Nosilec: Odbor podpisnikov družbenega dogovora v sode- 

lovanju z RK SZDL in Republiškim komitejem za informiranje 
Rok Prvo polletje 1986 
b/ 
Družbeni dogovor o vlogi, izdajanju, razširjanju in financira- 

nju publikacije za delavce na začasnem delu v tujini (Naš 
delavec). 

Nosilec:,Odbor podpisnikov družbenega dogovora o sode- 
lovanju z RK SZDL, RS ZSS in Republiškim komitejem za 
informiranje 

Rok: Prvo polletje 1986 
c/ 
Samoupravne sporazume, s katerimi se v posameznih obči- 

nah oz. regijah zagotavljajo finančna sredstva za izdajanje 
pokrajinskih časopisov. 

Nosilec: Skupnost delovnih organizacij lokalnih sredstev 
javnega obveščanja v SR Sloveniji v sodelovanju z občinskimi 
konferencami SZDL in medobčinskim svetom SZDL obalno- 
kraške regije 

Rok Prvo polletje 1986 

4. 
Informativni dejavnosti za naše delavce na začasnem delu v 

tujini in izseljence se je v SR Sloveniji že doslej posvečala 
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trajna skrb. Zanjo se zagotavljajo tudi sorazmerno velika 
sredstva, ki pa še vedno niso zadostna, da bi izvajali zares 
učinkovito, široko, raznoliko in kakovostno informativno 
dejavnost za zdomce in izseljence. V posamičnih primerih 
pomanjkanje finančnih sredstev celo resno ogroža namensko 
izvajanje te dejavnosti (Naš delavcev). Poleg tega posamezni 
nosilci te dejavnosti, od časopisnih, radijskih in televizijskih 
organizacij do družbenopolitičnih skupnosti in njihovih orga- 
nov, Slovenske izseljenske matice itd. izvajajo to dejavnost še 
preveč vsaksebi. Opazna je razdrobljenost in nepovezanost 
tako v programskem kot materialno-ekonomskem smislu. 
Zaradi vsega tega so programi informativne dejavnosti pogo- 
stokrat neusklajeni in občutno nihajo v kvaliteti, širini in 
stalnosti. Kaže se potreba, da bi to informativno dejavnost čim 
prej zaokrožili, povezali in jo postavili na skupne programske 
in materialne temelje. Ocenjujemo, da bi to lahko dosegli z 
oblikovanjem in sprejetjem ustreznega dogovora, ki bi zajel 
vse nosilce informativne dejavnosti za zdomce in izseljence 
oz. Slovence na tujem. Zato bi bilo potrebno na podlagi analiz 
dosedanje prakse na tem področju izdelati predlog tega druž- 
benega dogovora, ki bi v osnovi uredil vsa bistvena vprašanja 
informativne dejavnosti za zdomce in izseljence v SR Slove- 
niji: določil skupne programske osnove te dejavnosti, predvi- 
del vire in oblike financiranja, oz. opredelil materialne pogoje 
za celovito opravljanje dejavnosti, v osnovi uredil vprašanja v 
zvezi s skupno distribucijo raznovrstnih informativnih vsebin 
za Slovence na tujem in podobno. 

Nosilec: RK SZDL v sodelovanju s časopisnimi, radijskimi 
in televizijskimi ter filmskim? organizacijami, Slovensko izse- 
ljensko matico in Republiškim komitejem za informiranje 

Rok: Prvo polletje 1986 
5. 

Zaradi vse zahtevnejših strokovnih in družbenopolitičnih 
nalog, ki jih morajo izpolnjevati novinarji oz. časopisi, radio in 
televizija ter vsa sredstva javnega obveščanja, bi bilo 
potrebno pripraviti predlog družbenega dogovora o kadrovski 
politiki na področju javnega obveščanja. Zamisel se je izkri- 
stalizirala in bila prisotna ves čas razprav ob sprejemanju 
osnutka zakona o javnem obveščanju in pripravi predloga 
zakona. Dogovor bi natančnejše določal pogoje za opravlja- 
nje novinarskega poklica in dela in bil instrument usklajene 
kadrovske politike na tem področju. 

Nosilec: Društvo novinarjev v sodelovanju z RK SZDL, 
časopisnimi, radijskimi in televizijskimi organizacijami in nji- 
hovimi ustanovitelji in Republiškim komitejem za informiranje 

Rok: Prvo polletje 1986 

6. 
Pokrajinski časopisi so v dosedanjem obdobju potrdili 

svojo vlogo in pomen v široki »skupnosti« slovenskih sredstev 
javnega obveščanja in postali vplivno, odmevno in takorekoč 
nenadomestljivo sredstvo javnega obveščanja za delovne 
ljudi in občane na območjih, kjer so razširjeni in tudi širše. 
Temu primerno pa do sedaj še nismo uspeli celovito rešiti in 
trdno in dolgoročno urediti zlasti vprašanja zagotavljanja 
materialno-ekonomskih pogojev za njihovo izdajanje in raz- 
širjanje. Materialni pogoji se zagotavljajo od primera do pri- 
mera različno (proračuni občin in samoupravnih interesnih 
skupnosti, prispevki ustanoviteljev, samoupravni sporazumi 
itd.) enotno pa je, da so ta sredstva javnega obveščanja v 
izredno težavnem položaju, ki ovira dosledno in kakovostno 
uresničevanje sprejete vsebinske zasnove in uredniške poli- 
tike. Glede na potrjeno družbeno potrebnost in odmevnost 
teh časopisov je zato smotrno izoblikovati za zagotavljanje 
njihovega materialno-ekonomskega položaja v načelu 
podobne rešitve kot so že uveljavljene za dnevnike. Potrebno 
bi bilo tako pripraviti in skleniti družbeni dogovor, ki bi urejal 
- podobno kot pri treh dnevnikih - vsa bistvena vprašanja 
zagotavljanja materialnih pogojev za izdajanje in razširjanje 
pokrajinskih časopisov oz. vse bistvene medsebojne odnose v 
proizvodnji in prodaji pokrajinskih časopisov. 

Nosilec: Skupnost delovnih organizacij lokalnih sredstev 
javnega obveščanja v SR Sloveniji, v sodelovanju z RK SZDL, 
Skupnostjo slovenskih občin, Gospodarsko zbornico Slove- 
nije in Republiškim komitejem za informiranje 

Rok: Prvo polletje 1986 
7. 

Samoupravno urejanje programskih, materialno-ekonom- 

skih in tehničnih razmerij ter sodelovanje med RTV Ljubljana 
in lokalnimi radijskimi postajami ostaja osnova odnosov na 
tem področju in važna prvina celovitega načrtovanja in pro- 
grama razvoja celotnega radiodifuznega sistema v SR Slove- 
niji. Zato bo potrebno skladno z določili in usmeritvami 
zakona o javnem obveščanju preveriti in po potrebi dopolniti 
obstoječi samoupravni sporazum o medsebojnem program- 
skem, tehničnem in ekonomskem sodelovanju med RTV Ljub- 
ljana in lokalnimi radijskimi postajami ter v njem podrobno in 
jasno opredeliti osnove in merila za financiranje lokalnih 
radijskih postaj. 

Nosilec: RTV Ljubljana v sodelovanju z lokalnimi radijskimi 
postajami 

Rok: Prvo polletje 1986 

8. 
Potrebno je čimprej pripraviti in sprejeti celovit program 

razvoja radiotelevizije v republiki z opredeljenimi program- 
skimi usmeritvami in materialnimi pogoji. 

V letu 1985 bi se v prvi fazi pripravile in sprejele osnove 
programa razvoja radiotelevizije v SR Sloveniji, ki bodo vklju- 
čene v Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. V tem okviru bo potrebno posvetiti 
posebno pozornost programu razvoja in delovanja lokalne in 
regionalne radiodifuzne mreže, izhajajoč pri tem v največji 
možni meri iz potrebe po njenem racionalnem razvoju, ne da 
bi bili pri tem prizadeti njeni temeljni družbeni smotri. 

Nosilec: RTV Ljubljana v sodelovanju z drugimi radijskimi 
in televizijskimi organizacijami v SR Sloveniji, RK SZDL Slove- 
nije, Republiškim komitejem za družbeno planiranje in Repu- 
bliškim komitejem za informiranje. 

Rok: Prvo polletje 1986 

9. 
Obnova in modernizacija oddajniškega in prenosnega 

sistema RTV Ljubljana oz. celotne RTV infrastrukture je izjem- 
nega družbenega pomena. Tehnično-tehnološka baza mora 
zagotavljati pokritost vse Slovenije s prvim radijskim in televi- 
zijskim programom in kar najbolj kvalitetno oblikovanje, raz- 
širjanje in sprejemanje radijskih in televizijskih programov. 
Zato bo obnova, modernizacija in nadaljnja izgradnja infra- 
strukture zahtevala okrepljeno aktivnost tako RTV Ljubljana 
kot širše družbene skupnosti, 

RTV Ljubljana mora za novo srednjeročno obdobje pripra- 
viti stvaren program razvoja RTV infrastrukture s predvide- 
nimi viri in merili za sofinanciranje izgradnje določenih objek- 
tov, zlasti v občinah. 

Prav tako mora RTV Ljubljana v sodelovanju z drugimi 
radijskimi in televizijskimi organizacijami pripraviti usklajen 
in standardiziran program obnove, modernizacije in razširja- 
nja študijske opreme v RTV Ljubljana in drugih radiodifuznih 
OZD v SR Sloveniji. 

Pri načrtovanju in zagotavljanju ustrezne oddajniške-pre- 
nosne in študijske opreme ter drugih infrastrukturnih naprav 
se je potrebno na podlagi dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije in Družbenega dogovora o temeljih strategije 
tehnološkega razvoja v SFRJ v kar največji možni meri nasla- 
njati na domače proizvajalce in maksimalno zmanjšati kupo- 
vanje in uvažanje opreme iz tujine. 

Nosilec: RTV Ljubljana v sodelovanju z Republiškim komi- 
tejem za promet in zveze, Republiškim komitejem za druž- 
beno planiranje in drugimi radijskimi organizacijami v Slove- 
niji 

Rok: Prvo pollletje 1986 
10. 

Čim prej bo potrebno sprejeti in začeti celovito uresničevati 
dogovor o obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenos- 

* nega sistema RTV Ljubljana za obdobje 1984-1986. 
V letu 1984 je svoje obveznosti, na podlagi zakona o sofi- 

nanciranju obnove in modernizacije RTV omrežja, izpolnila le 
SR Slovenija. Večina občin v letu 1984 ni sprejela sklepov o 
pristopu k dogovoru. Od 60 občin jih je le 14 v skladu z 
dogovorom prispevalo ustrezna sredstva za obnovo in moder- 
nizacijo. 

Zato bodo morali izvršni sveti skupščin občin zagotoviti, da 
bodo vse občine čimprej sprejele sklepe o pristopu k dogo- 
voru in dosledno izpolnile predvidene finančne obveznosti ter 
nepreklicno uvrstile financiranje obnove in modernizacije 
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oddajniškega in prenosnega sistema RTV Ljubljana med 
prednostne naloge in za to v okviru občinskih proračunov tudi 
zagotovile ustrezne vire. Program uresničevanja dogovora o 
obnovi in modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema 
RTV Ljubljana za leto 1986 se vključi v Dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Nosilec: Izvršni sveti skupščin občin 
Rok: Prvo polletje 1986 

11. 
Grafična oprema časopisnih organizacij združenega dela 

ČGP Delo, ČGP Večer in ČTP Pravica je danes, bodisi zasta- 
rela, bodisi iztrošena in bistveno zaostaja za najnujnejšimi 
potrebami tehnološkega razvoja na tem področju. Stanje gra- 
fične baze že ogroža nemoteno izhajanje posameznih časopi- 
sov, zlasti dnevnikov. Neogibna bodo večja vlaganja v obnovo 
in modernizacijo grafične opreme vseh treh hiš, ki zgolj s 
svojimi sredstvi programa investicijskih vlaganj ne bodo 
mogle izvesti. Potrebna bodo dodatna, večja družbena, tudi 
devizna sredstva. 

V ta namen bo potrebno izoblikovati med vsemi tremi časo- 
pisnimi organizacijami usklajen in skupen program obnove in 
modernizacije grafične baze, ki bo maksimalno upošteval 
dane materialne možnosti družbe in ki bo izrecno temeljil in 
dosledno upošteval določbe družbenega dogovora o dnevni- 
kih (5. člen) o skupni nabavi in tipizaciji proizvodnih kapacitet 
in skupnem izkoriščanju kapacitet v pripravi za tisk in izkoriš- 
čanju rotacijskih strojev in ki bo tako tudi pomenil dejansko 
izvajanje določil tega dogovora. 

Postopek za pripravo usklajenega in racionalnega pro- 
grama vlaganj mora potekati prvenstveno v okviru Gospodar- 
ske zbornice Slovenije oz. njenem splošnem združenju gra- 
fične, grafično predelovalne industrije, časopisne in založni- 
ške dejavnosti ter knjigotrštva. Pri tem vsekakor ni mogoče 
prelagati bremena na druge organe, organizacije in skupno- 
sti. Pri pripravi programa sodelujejo pristojni republiški 
organi in organizacije, samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino, ustanovitelji in tudi RK SZDL oz. 
njeni organi. 

Usklajen skupen program obnove in modernizacije grafične 

opreme bodo predvidoma obravnavali zbori skupščine SR 
Slovenije. Za izvajanje programa obnove in modernizacije 
grafične opreme bodo morale zainteresirane organizacije 
združenega dela, izhajajoč iz usmeritev družbenega dogovora 
o temeljih plana SR Slovenije za obodbje 1986-1990, pridobiti 
sredstva na temelju samoupravnega sporazuma z interesnim 
združevanjem. Večino sredstev bodo zagotovile iz lastnih 
sredstev in kreditov. Zato je potrebno v tem smislu čimprej 
pripraviti in skleniti tak samoupravni sporazuma. 

Nosilec: Splošno združenje pri GZ Slovenije v Sodelovanju 
s časopisnimi organizacijami ČGP Delo, ČGP Večer, ČTP 
Pravica, pristojnimi republiškimi upravnimi organi, SISEOT, 
ustanovitelji in RK SZDL 

Rok: Prvo polletje 1986 

12. 
Časopisne, radijske in televizijske ter druge organizacije 

javnega obveščanja morajo pravočasno oblikovati in sprejeti 
skupne temelje planov in druge planske akte za novo srednje- 
ročno obdobje ter pri tem stvarno in racionalno načrtovati 
svoj nadaljnji razvoj, upoštevajoč realne družbene možnosti. 
Pri tem morajo izhajati iz načrta dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji. Plani morajo zago- 
tavljati in spodbujati samoupravne dohodkovne odnose. V 
njih je potrebno v kar največji možni meri predvideti medse- 
bojno sodelovanje na vseh področjih, programskih in družbe- 
noekonomskih, združevanje dela in sredstev in nadaljnje uve- 
ljavljanje svobodne menjave dela. 

Planski dokumenti bodo morali vsebovati in izhajati iz pro- 
grama celovitega razvoja časopisne dejavnosti in grafične 
industrije ter programa razvoja radijske in televizijske dejav- 
nosti v SR Sloveniji. 

Nosilec: Časopisne, radijske in televizijske organizacije v 
sodelovanju z RK SZDL, ustanovitelji, splošnim združenjem 
grafične, grafično predelovalne industrije, časopisne in založ- 
niške dejavnosti ter knjigotrštva pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, Skupnostjo delovnih organizacij lokalnih sredstev 
javnega obveščanja v SR Sloveniji in Republiškim komitejem 
za informiranje 

Rok: Prvo polletje 1986 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije za leto 

1985 (ESA-785) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 24. 
10. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 

PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Mihailo MADŽAROVIC, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

1. člen 
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1985 (Uradni list SRS, št. 40/84 in št. 28/85) se prvi 
odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1985 v 
višini 70.777.413,000 din se razporedijo za: 

din 
- obveznosti v SR Sloveniji 25.680.481.022 
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije 

8.149.836.978 
- prispevek federacije v letu 1985 36.947.095.000 

2. člen 
V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za 

leto 1985, ki je sestavni del zakona, se spremeni naslednje: 
a) na strani prihodkov: 
1. V vrsti 1 - Prihodki od davka od dohodka OZD 
- 710 Davek iz dohodka TOZD, se znesek »10.915.000.000« 

nadomesti z zneskom »13.000.000.000« 
2. V vrsti 2- Prihodki od davkov od osebnih dohodkov-720 

Davek iz osebnea dohodka delavcev po posebni stopnji se 
znesek »2.400.000.000« nadomesti z zneskom 
»2.850.000.000« 

3. V vrsti 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev 

- Vrsta 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in 
storitev se znesek »48.362.594.000« nadomesti z zneskom 
»54.673.413.000« 

- 730 Temeljni davek od prometa proizvodov se znesek 
»31.000.594.000« nadomesti z zneskom »35.000.000.000«. 

-731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve se znesek »17.362.000.000« nadomesti z 
zneskom »19.673.413.000«. 

4. V vrsti 4 - Prihodki od drugih davkov 
- 742 Davek od tujih oseb, se znesek »108.000.000 nado- 

mesti z zneskom »164.000.000«. 
5. V vrsti 5 - Drugi prihodki 
- 778 - Drugi prihodki se znesek »70.000.000« nadomesti z 

zneskom »90.000.000«. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog za izdajo z osnutkom zakona o spre- 
membi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985. Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na 
rednem zasedanju dne 16/10-1985 sprejela predlog za izdajo z 

6. V Skupaj prihodki (Vrsta 1-5) se znesek »61.855.594.000« 
nadomesti z zneskom »70.777.413.000«. 

b) na strani odhodkov: 
1. Pri namenu 1 - Sredstva za delo upravnih organov 
-Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov se znesek 

»16.826.577.597« nadomesti z zneskom »18.153.477.597«, 
- 400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti se znesek 

»14.702.368.309« nadomesti z zneskom »15.729.268.309«, 
-401 Sredstva za materialne stroške se znesek 

»1.925.936.381« nadomesti z zneskom 2.225.936.381«. 
2. Pri namenu 2 - Sredstva za posebne in druge namene za 

delo upravnih organov 
- Namen 2 - Sredstva za posebne in druge namene za delo 

upravnih organov se znesek »3.242.619.382« nadomesti z 
zneskom »3.350.619.382«, 

- 410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne pre- 
jemke funkcionarjev in delegatov se znesek »772.477.380« 
nadomesti z zneskom »830.477.380«, 

- 415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva se znesek 
»1.050.167.750« nadomesti z zneskom »1.100.167.750«. 

3. Pri namenu 7 - Sredstva za druge splošne družbene 
potrebe 

- Namen 7 - Sredstva za druge splošne družbene potrebe 
se znesek »4.409.795.993« nadomesti z zneskom 
»5.935.713.993«, 
- 468 Sredstva za druge splošne in družbene potrebe se 

znesek »1.897.542.869« nadomesti z zneskom 
»3.423.460.869«. 

4. Pri namenu 8 - Izločanje sredstev rezerv 
- 470 Izločanje v stalno proračunsko rezervo se znesek 

»242.400.000« nadomesti z zneskom »256.900.000«. 
5. Pri namenu 10-Sredstva, prenesena drugim DPS 
- 440 Prispevek proračuna federacije za leto 1985 se znesek 

»31.000.594.000« nadomesti z zneskom »36.947.095.000«. 
6. V skupaj odhodki (namen 1-10) se znesek 

»61.855.594.000« nadomesti z zneskom »70.777.413.000«. 

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

SRS. 

osnutkom zakona in pooblastila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da pripravi predlog zakona. Istočasno sta oba 
zbora zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pri 
oblikovanju obsega republiškega proračuna upošteva resolu- 
cijsko določilo o usklajevanju obsega republiškega prora- 
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čuna z rastjo dohodka; pri tem naj upošteva podatke o dose- 
ženi rasti dohodka za obdobje januar-september 1985. 

Proračun SR Slovenije za leto 1985 ter njegova sprememba 
temeljita na zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela 
Skupščina SR Slovenije in sta sestavljena v skladu z določili 
republiške resolucije, ki določa, da bodo sredstva za skupno 
in splošno porabo na ravni republike naraščala v višini 90% 
nominalne rasti dohodka. Pri sestavi spremembe zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1985, sprejete v mesecu juliju 
1985, je bilo upoštevano izhodišče, da bo znašala nominalna 
rast dohodka za leto 1985 80%. Upoštevajoč to izhodišče je 
bila določena 72% nominalna rast neto republiškega prora- 
čuna v letu 1985 v primerjavi z letom 1984. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bo znašala 
devetmesečna rast primerljivega dohodka v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta 89%. Glede na sprejete resolucijske 
usmeritve o 10% zaostajanju, se obseg skupne in splošne 
porabe v SR Sloveniji usklajuje na indeks 180,1. Tako se 
predlagani obseg republiškega proračuna povečuje za 
8.921,8 mio din oziroma za 1.449,4 mio din glede na obseg, 
predlagan v osnutku rebalansa proračuna SR Slovenije za 
leto 1985. 

V kolikor bo dejanska rast dohodka za obdobje januar-sep- 
tember 1985, ki bo znana konec novembra, odstopala od 
navedene ocene, bo Izvršni svet Skuščine SR Slovenije pred- 
ložil temu ustrezen amandma. 

S predlaganim povečanjem v višini 1.449,4 mio din, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlaga pokritje naslednjih 
obveznosti republiškega proračuna: 

- materialne stroške v višini 300,0 mio din 
- nabavo specialne opreme organov za notranje zadeve v 

višini 50,0 mio din 
- usklajevanje osebnih dohodkov v višni 1.084,9 mio din 
- sredstva rezerve SR Slovenije v višini 14,5 mio din 

Ob sprejemanju spremembe zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1985 še ni bila znana nova obveznost SR Slovenije 
iz naslova kritja tečajnih razlik na podlagi zakona o začasni 
ureditvi kritja tečajnih razlik pri Narodni banki Jugoslavije. V 
skladu z določili tega zakona so republike in pokrajini v 
letošnjem letu dolžne zagotoviti sredstva v višini 6,25% 
odhodkov, določenih v zakonu o predračunu prihodkov in 
odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za 
leto 1985. Skupna obveznost republik in AP iz tega naslova 
znaša 10.000 mio din. Na SR Slovenijo odpade 1.525,9 mio 
din. 

V začetku oktobra je Skupščina SFRJ sprejela zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu pro- 
računskih odhodkov federacije za leto 1985. Na podlagi nave- 
denega zakona se povečujejo prispevki republik in pokrajin 
proračunu federacije za letošnje leto. Ta obveznost se v 
letošnjem letu za SR Slovenijo povečuje za 5.946,5 mio din. 

V skladu z določili zvezne resolucije za leto 1985 republike 
oziroma avtonomni pokrajini zagotavljajo sredstva za kritje 
navedenih obveznosti iznad dogovorjenega obsega splošne 
porabe za letošnje leto. Iz tega izhaja, da povečanje republi- 
škega proračuna za 7.472,4 mio din ni vključeno v limitirani 
obseg porabe SR Slovenije. 

V republiškem proračunu je vrsta takih obveznosti, ki jih ni 
mogoče uresničiti samo s stabilizacijskimi napori proračun- 
skih uporabnikov, ampak zahtevajo razreševanje z zagotovi- 
tvijo dodatnih sredstev. Med temi obveznostmi izstopajo sred- 

stva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov in 
organizacij. 

Delno razreševanje zagotovitve sredstev za pokrivanje teh 
obveznosti omogoča resolucijska usmeritev o usklajeni rasti 
vseh oblik porabe z ugotovljenim dohodkom v letu 1985, to je 
tekoče usklajevanje obsega republiškega proračuna z rastjo 
dohodka, ugotovljenega s periodičnim obračunom. 

S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1985 bi zagotovili sredstva za pokritje naslednjih 
obveznosti republiškega proračuna: 

1. Sredstva za pokritje tečajnih razlik v višini 1.525,9 mio 
din. 

2. Povečana obveznost do prispevka proračunu federacije 
za leto 1985 v višini 5.946,5 mio din. 

3. Sredstva za pokritje materialnih stroškov za delo uprav- 
nih in pravosodnih organov v višini 300,0 mio din. Za materi- 
alne stroške so bila z zakonom in spremembami zakona o 
proračunu zagotovljena 69,7% višja sredstva kot v letu 1984. 
Obstoječe cene materiala, storitev in energije so po statistič- 
nih podatkih v mesecu avgustu že več kot 90% višje v primer- 
javi s povprečjem v letu 1984. 

Zagotovljena sredstava za pokrivanje materialnih stroškov 
republiškim organom ne bodo zadoščala za nemoteno izvrše- 
vanje programov dela. Najbolj je ogroženo poslovanje orga- 
nov za notranje zadeve. Predlagamo, da se s spremembo 
zakona zagotovijo za delno pokritje zahtevkov organov 
dodatna sredstva v višini 300,0 mio din., 

4. Nabava specialne opreme organov za notranje zadeve v 
višini 50,0 mio din. Organi za notranje zadeve bi za sanacijo 
najnujnejših potreb v letu 1985 potrebovali še sredstva v višini 
250.0 mio din za realizacijo programa, ki ga je sprejela Skupš- 
čina SR Slovenije v maju tega leta. Za realizacijo navedenega 
programa je bil najet tudi kredit pri Narodni banki Jugoslavije 
v višini 300,0 mio din. 

5. Sredstva za dodatno 7,3% usklajevanje osebnih dohod- 
kov delavcev delovnih skupnosti republiških upravnih in pra- 
vosodnih organov in organizacij v višini 1.084,9 mio din. Z 
zakonom in spremembami zakona o proračunu so bila za 
usklajevanje osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih v repu- 
bliških upravnih in pravosodnih organih in organizacijah 
zagotovljena sredstva, ki omogočajo 56,3% rast v primerjavi s 
povprečjem v letu 1984. S spremembo zakona o proračunu se 
predlaga zagotovitev sredstev za usklajevanje osebnih 
dohodkov v višini 1.084,9 mio din, kar omogoča dodatno 7,3% 
uskladitev osebnih dohodkov v letu 1985. 

6. Sredstva rezerv SR Slovenije v višini 14,5 mio din zaradi 
zvišanja osnove, od katere se obračunava višina izločenih 
sredstev v obvezno rezervo SR Slovenije, se na podlagi 3. 
člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 zagotav- 
ljajo dodatna sredstva rezerve SR Slovenije v predlagani vi- 
šini. 

Upoštevajoč podatke o realizaciji prihodkov republiškega 
proračuna v devetih mesecih letošnjega leta Izvršni svet oce- 
njuje, da bi bilo mogoče zagotoviti sredstva za realizacijo 
rebalansa v okviru obstoječih virov in ob nespremenjenih 
davčnih stopnjah. 

Izpad prihodkov temeljnega davka od prometa proizvodov, 
ki je kljub upoštevanju večjega priliva od prvotnih predvide- 
vanj in kljub upoštevanju učinkov povišanih stopenj tega 
davka za posamezne proizvode, ocenjen v višini okrog 2.000 
mio din, bo mogoče na podlagi novih ocen Izvršnega sveta 
pokriti s povečanim prilivom ostalih virov republiškega prora- 
čuna. 
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PREDLOG ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške 

blagovne rezerve v letu 1986 (ESA-768) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 24. 
10. 1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SRED- 

STEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU 
1986. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220.in 21. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Avgust METLIKA, direktor Zavoda SR Slovenije za 
rezerve, 

- Jože KOPUŠAR, pomočnik predsednika Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

1. člen 
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo pro- 

grama republiških blagovnih rezerv v letu 1986 se s tem 
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev v letu 1986, in sicer po stopnji 0,4%. 

2. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s programom 

republiških blagovnih rezerv za leto 1986 usmerjajo za obliko- 
vanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih: 

- za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in 

- za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo 
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

3. člen 
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samou- 

pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji. Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za 
republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv, 
zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv, 
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in 
tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter 
kritje dela obresti za republiške tržne blagovne rezerve. 

4. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 1. 

člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovolje- 
vanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih 
družbenih potreb. 

Prispevek iz 1. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 23/83) določeno za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega 
dohodka za družbene dejavnosti. 

5. člen 
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programov 

občinskih blagovnih rezerv v letu 1986, lahko občinske skupš- 
čine predpišejo prispevek iz osebnega dohodka delavcev. 
Pridobljena sredstva občinske skupščine usmerijo v samou- 
pravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane in 
jih v celoti namenijo za občinske blagovne rezerve. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah zborov dne 16. 10. 
1985 sprejela predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sred- 
stev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 in osnutek 
tega zakona. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog 
zakona. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona o zagotavljanju 
sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1986 z osnut- 
kom ni bilo predlogov in pripomb, zato je besedilo zakon- 
skega predloga enako besedilu osnutku zakona. 

Sredstva, ki bodo zbrana neposredno s predlaganim zako- 
nom na podlagi obveznosti plačevanja 0,4 odstotnega pri- 
spevka iz osebnega dohodka delavcev, bodo uporabljena 
pretežno za izvajanje programa republiških stalnih blagovnih 
rezerv za 1986. leto. Ocenjujemo, da bo na podlagi zakona 
zbranih okoli 3.750 milijonov din, ki bodo namenjeni za nada- 
ljevanje oblikovanja republiških stalnih blagovnih rezerv kme- 

tijsko-živilskih proizvodov, pralnih praškov in mila, zdravil, 
sanitetnega in medicinskega potrošnega materiala in veteri- 
narskih zdravil ter za izgradnjo skladišč za oblikovanje repu- 
bliške stalne blagovne rezerve v obsegu in strukturi posamez- 
nih proizvodov kot bo s sprejetimi programi odločil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Manjši del zbranih sredstev, predvidoma v višini 700 milijo- 
nov din, bo uporabljen za pokrivanje obresti pri najetih kredi- 
tih za financiranje republiških tržnih rezerv blaga osnovne 
preskrbe. Na ta način bodo zagotovljena sredstva za obresti, 
ki zapadejo v plačilo v prvem četrtletju 1986. leta. Republiške 
tržne rezerve se namreč na podlagi Družbenega dogovora o 
programiranju ter osnovah za urejanje oblikovanja, financira- 
nja in uporabo republiških tržnih rezerv blaga osnovne pre- 
skrbe financirajo pretežno s krediti poslovnih bank. 

Predlagani zakon o zagotavljanju sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1986 bo vseboval tudi pravno podlago 
za sprejemanje odlokov občinskih skupščin o uvedbi prispev- 
kov za financiranje občinskih blagovnih rezerv v letu 1986. 
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PREDLOG ZAKONA 

o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 

intervencije v proizvodnji hrane v letu 

1986 (ESA-770) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji, dne 
24. 10. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU IN USMER- 
JANJU SREDSTEV ZA INTERVENCIJE V PROIZVODNJI 
HRANE V LETU 1986, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

1. člen 
Za uresničevanje ciljev in nalog pri družbeno organizirani 

tržni proizvodnji hrane v skladu s planskimi akti družbenopo- 
litičnih skupnosti za obdobje 1986-1990 se s tem zakonom 
zagotavljajo sredstva za intervencije v proizvodnji hrane v letu 
1986 in določajo prednostni nameni uporabe teh sredstev. 

2. člen 
Pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje 

hrane je zadeva posebnega družbenega pomena. 

3. člen 
Skupščina SR Slovenije z resolucijo o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije za leto 1986 določi program 
in politiko intervencij v proizvodnji hrane, ki so v skladu s 
planskimi akti SR Slovenije potrebne za uresničevanje poli- 
tike pospeševanja družbeno organizirane kmetijske proizvod- 
nje v SR Sloveniji. 

4. člen 
Za izvedbo nalog skupnega pomena za SR Slovenijo po tem 

zakonu se s tem zakonom uvaja za leto 1986 posebni republi- 
ški prispevek iz osebnega dohodka delavcev, in sicer po 
stopnji 0,5%. 

Za zagotavljanje sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane na ravni občin lahko občinske skupščine z odloki 
predpišejo posebni občinski prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev. 

5. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo pri samoupravnih 

skladih za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, ustanov- 
ljenih po določbah 12. in 20. člena zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79). 

6. člen 
Samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi 

hrane v SR Sloveniji sprejemajo letni dogovor o enotni politiki 
in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane. 

7. člen 
Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega zakona se v letu 

1986 lahko uporabijo le za namene iz 7. člena in drugega 
odstavka 8. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane, zlasti pa: 

- za pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih 
območjih in na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji; 

- za pospeševanje družbeno organizirane živinorejske pro- 
izvodnje na domači krmni osnovi; 

- za pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizovdnje 
in zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske proiz- 
vodnje; 

- za pospeševanje vzreje in ulova rib; 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospeši- 

tev prenosa znanja v proizvodnjo; 
- za kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 

rodne banke za obnovo in razvoj ter za nadomestilo dela 
obresti za kredite, dane iz sredstev hranilno-kreditnih služb 
do leta 1980; 
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 

obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podrobneje določi 

namene in način uporabe sredstev iz prvega odstavka 4. člena 
tega zakona. 

8. člen 
Sredstva za intervencije iz 1. do 5. alinee prejšnjega člena 

se lahko upravičencem dodelijo le ob pogoju, če se s spora- 
umom oziroma pogodbo zavežejo zagotavljati dogovorjene 
količine hrane organizacijam združenega dela s področja 
preskrbe s hrano. 

Sredstva za intervencije iz 7. alinee prejšnjega člena se 
dodelijo območnim samoupravnim skupnostim za obrambo 
pred točo. 

9. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 4. 

člena tega zakona je osebni dohodek, namejen za zadovolje- 
vanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih 
družbenih potreb. 

Prispevek iz 4. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80 in 23/83) 
določeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za družbene dejavnosti. 

10. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 

nije sta na sejah 16. 10. 1985 sprejela osnutek zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju, sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane v letu 1986 in naložila predlagatelju, da pripravi 
predlog zakona ter pri tem prouči in ustrezno upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja, ki so jih na osnutek zakona dala 
delovna telesa zborov in Skupščine SR Slovenije ter delegati. 

II. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pri- 

pombo Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu in 
na vasi pri predsedstvu RK SZDL Slovenije in je v 7. členu 
predloga zakona besedilo »za pospeševanje kmetijske proiz- 
vodnje v hribovitih območjih« nadomestil z besedilom »za 
pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih in 
na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji«. S tem bi omogo- 
čili enakovredno obravnavanje območij (npr. Kras, Haloze, 
Suha Krajina ipd.), ki sicer niso uvrščena med hribovita, so pa 
glede pogojev za kmetijsko proizvodnjo (tla, klima, relief ipd.) 
ravno tako težavna. Tudi na teh območjih je potrebno izvajati 
posebne intervencijske ukrepe, če želimo ohraniti in razvijati 
njihov pomen pri proizvodnji hrane ter tudi drugih, za celovit 
razvoj pomembnih funkcij. 

Predlagatelj je dopolnil tudi besedilo 2. alinee 7. člena: » - 
za pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi" tako, da 
se v celoti glasi: » - za pospeševanje družbeno organizirane 
živinorejske proizvodnje na domači krmni osnovi«. Dopolni- 
tev je potrebna zaradi nedvoumne opredelitve, da je ukrepe v 
živinoreji mogoče izvajati le v primeru, če gre za družbeno 
organizirano proizvodnjo. 

V skladu s predlogom Splošnega združenja kmetijstva in 
živilske industrije Slovenije in Samoupravnega sklada za 
intervencije v proizvodnji in porabi hrane v SR Sloveniji je 
dopolnjen 7. člen še z novim namenom in sicer s pospeševa- 
njem vzreje in ulova rib. Sredstva intervencij je potrebno 
usmeriti tudi za ta namen, saj obstojajo tako t/ morskem kakor 
tudi sladkovodnem ribištvu velike še neizkoriščene možnosti 
za gojenje in ulov rib, obstajajo pa tudi velike možnosti 
plasmana rib v domači potrošnji, v predelovalni industriji in v 
izvozu. 

Predlagatelj pa je v 7. členu dodal tudi nov drugi odstavek, s 
katerim je določil, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
podrobneje določi namene in način uporabe sredstev inter- 
vencij v proizvodnji hrane na ravni republike. Takšna rešitev 
izhaja iz določb zakona o intervenciji v kmetijstvu in porabi 
hrane (Uradni list SRS, št. 1/79), po katerem se sredstva 
sklada za intervencije po tem zakonu uporabijo na podlagi 
predpisa izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skup- 
nosti, v skladu z letnim programom dela sklada in v skladu z 
letno resolucijo za izvajanje družbenega plana SR Slovenije. 
Omenjena dopolnitev pa je vsebovana tudi v veljavnem 
zakonu o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji hrane v letih 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/ 
82). 

Drugih sprememb oziroma dopolnitev v predlogu zakona 

III. 
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni upošteval 

naslednjih pripomb predlogov in mnenj: 
1. K 7. členu: 
a) Skupina delegatov občine Ljubljana-Center je opozorila, 

da predlagane rešitve glede organiziranja skladov ne upošte- 
vajo uspešne rešitve samoupravnega organiziranja kot je npr. 
v Ljubljani. Skupina delegatov meni, da bi morali prvenstveno 
podpirati samoupravne oblike reševanja tega vprašanja in 
šele, kolikor v posameznih občinah ne bi pristopili k taki 
samoupravni organiziranosti, bi prišlo v poštev formiranje 
skladov. Predlagatelj tega predloga ni mogel upoštevati iz 
naslednjih razlogov: 

- ker zaradi nekaterih še nerazčiščenih temeljnih vprašanj 
na nivoju federacije ni mogoče sistemsko urediti zagotavlja- 

nja sredstev za intervencije na posameznih segmentih druž- 
bene reprodukcije, menimo, da tudi ne bi bilo smotrno spre- 
minjati sedanjo organiziranost in delovanje samoupravnih 
skladov za intervencije v proizvodnji hrane; 

- upoštevati' je potrebno, da se zaradi zgoraj navedenih 
razlogov tem zakonom dejansko samo podaljšuje sedanji 
sistem zagotavljanja sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane za eno leto, da ne bi prišlo do prekinitve kontinuitete 
intervencij v proizvodnji hrane; 

- vprašanje organiziranosti in celovitega pristopa pri spre- 
jemanju in izvajanju sistema intervencij v proizvodnji hrane pa 
se bo ustrezno razrešilo hkrati s trajnejšo sistemsko rešitvijo 
zagotavljanja sredstev za te namene, ki jo bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pripravil v letu 1986 za obdobje 1987- 
1990. 

b) Predlagatelj ni upošteval predlogov, da naj se nameni 
intervencij razširijo še na sadjarstvo in vinogradištvo. To 
predvsem zaradi tega, ker ti dve panogi kmetijstva ne pridelu- 
jeta osnovnih prehranskih proizvodov in imata tudi drugačne 
pogoje gospodarjenja kot poljedelstvo in živinoreja, zlasti še 
pri oblikovanju cen, ki se lahko prosto oblikujejo. Predlagatelj 
je pri tem upošteval tudi usmerite\/, da je potrebno čimbolj 
zožiti namene intervencij na tiste namene in ukrepe, ki bodo v 
največji meri zagotavljali ustreznejšo strukturo in obseg druž- 
beno organizirane tržne proizvodnje proizvodov, ki so osnova 
prehranske bilance (mleko, meso, krušna žita ipd.). 

c) Predlagatelj tudi ni upošteval predlogov, da naj bi se del 
sredstev intervencij v proizvodnji hrane namenil za delno 
sofinanciranje zavarovanja družbenoorganizirane kmetijske 
proizvodnje in za regresiranje obrestne mere za kredite v 
kmetijstvu. Pri tem je upošteval: 

- da vseh vprašanj razvoja kmetijstva ni mogoče razreše- 
vati s sredstvi intervencij v proizvodnji hrane in da je potrebno 
ta sredstva usmerjati le za neposredno vzpodbujanje proiz- 
vodnje; 

- vključitev teh dveh namenov bi pomenila porabo večine 
razpoložljivih sredstev ob tem, da ne bi dosegli ciljev, ki jih 
sicer zasledujemo z intervencijami v proizvodnji hrane; 

- upoštevati je potrebno dejstvo, da je problem visokih 
obrestnih mer za naložbe v kmetijstvu realno mogoče in 
potrebno razreševati preko večjega uveljavljanja ekonomskih 
zakonitosti v kmetijstvu in znotraj bančnega sistema, upošte- 
vajoč položaj kmetijstva in njegovo specifičnost proizvod- 
nega procesa in položaja na tržišču; 

- da je za bistveno povečanje obsega kmetijske proizvod- 
nje v zavarovanju, kar mora biti ena osrednjih nalog tako 
kmetijskih organizacij, kakor tudi zavarovalnih skupnosti, 
potrebno iskati rešitve najprej znotraj zavarovalnega sistema 
v povezavi z organizacijami združenih kmetov (kolektivno 
zavarovanje, celovita pogodba ipd.). Glede na specifičnosti 
posameznih območij pa še naprej obstaja možnost, da to 
aktivnost podprejo tudi občinski samoupravni skladi, če se 
zato odločijo. Nikakor pa to ni mogoče vključiti med naloge 
skupnega pomena za SR Slovenijo oziroma v republiški pro- 
gram intervencij v proizvodnji hrane. 

IV. 
Predlagani zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti, razen 
tistega dela, ki pomeni povišanje prispevne stopnje za 0,1%. 
Veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane za obdobje 1982-1985 
namreč že določa obveznost zagotavljanja sredstev iz oseb- 
nega dohodka delavcev, in sicer po stopnji 0,4%. Povišanje 
prispevne stopnje za 0,1% predlagamo zaradi potrebe po 
večjem in učinkovitejšem izvajanju ukrepov intervencij pri 
pospeševanju razvoja kmetijstva na gorskih in hribovitih 
območjih ter na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji in 
zagotavljanja dela sredstev za financiranje delovanja in vzdr- 
ževanja sistema obrambe pred točo v SR Sloveniji. 

Na podlagi zakona naj bi v naslednjem letu zbrali z 0,5% na 
nivoju republike, po ocenah gibanja osebnih dohodkov v letu 
1985 in v letu 1986 predvidoma 4500 mio din. 

Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih administrativnih 
in strokovnih služb in ne opravil. 
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v. 
Glede na razpravo v Skupščini SR Slovenije ob sprejemanju 

predloga za izdajo in osnutka tega zakona so v nadaljevanju 
prikazana izhodišča in cilji, katere zasledujemo pri pospeše- 
vanju kmetijske proizvodnje, s prikazom izvajanja sistema 
intervencij v proizvodnji hrane in s pregledom potrebnih sred- 
stev za intervencije v letu 1986. 

Po zakonu o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79) predloži Sklad za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji program intervencij 
v proizvodnji hrane in finančni načrt za naslednje leto Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije po sprejemu na skupš- 
čini sklada. Ko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, 
da je program intervencij usklajen z družbenim planom SR 
Slovenije, sprejme odlok, s katerim podrobneje določi 
namene in način uporabe sredstev za intervencije. Poročilo o 
izvršitvi letnega programa intervencij predloži sklad po spre- 
jemu na Skupščini sklada[lzvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije za preteklo leto. 

Osnutek programa intervencij v proizvodnji hrane v SR 
Sloveniji v letu 1986 je pripravil Samoupravni sklad za inter- 
vencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji in ga bo 
skupščina tega sklada obravnavala in sprejemala v novembru 
1985 leta. Pri pripravi osnutka programa je Samoupravni 
sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Slove- 
niji izhajal iz predvidenih intervencij v proizvodnjo hrane, 
opredeljenih v osnutkih planskih aktov SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990, osnutka Resolucije o politiki uresničeva- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v 
letu 1986 in iz rezultatov, doseženih z intervencijami v proiz- 
vodnji hrane v obdobju 1982-1985. 

Doseženi rezultati na področju kmetijstva po letu 1982, ko 
smo pričeli izvajati celovit program intervencij v proizvodnji 
hrane, kažejo pomembne premike pri večanju proizvodnje in 
izboljševanju njene strukture ter ustvarjanju pogojev za eko- 
nomičnejšo kmetijsko proizvodnjo. Ti dosežki so zlasti v na- 
slednjem: 

- Dosežena je stalna rast skupne in še posebej družbeno 
organizirane tržne kmetijske proizvodnje, kar je odločilno 
prispevalo k zadovoljivi in stabilnejši oskrbi z osnovnimi kme- 
tijskimi proizvodi. Po letu 1981 in 1982, ko je prireja govejega 
in svinjskega mesa ter mleka stagnirala, beležimo v letu 
1983-1984 porast tržne prireje mleka, govejega, svinjskega in 
perutninskega mesa. 

- Pomemben napredek smo dosegli v poljedelstvu, zlasti 
pri povečevanju hektarskih pridelkov, izboljšanju setvene 
strukture in tržnosti, zlasti krušnih žit. S tem je dan pomem- 
ben prispevek k zmanjševanju razlik v razvitosti me živinorejo 
in rastlinsko proizvodnjo. Hkrati pa je ustvarjen temelj nadalj- 
nje intenzifikacije poljedelstva v Sloveniji in osnova za sklad- 
nejši razvoj kmetijstva na kvalitetnejših osnovah. 

- Ukrepi intervencij v proizvodnji hrane so v tem obdobju 
prispevali k postopnemu oživljanju kmetijske proizvodnje v 
hribovitih predelih in območjih z omejitvenimi proizvodnimi 
dejavniki. S tem smo pričeli boljše izkoriščati znaten del 
proizvodnih možnosti za pridelavo hrane (govedoreja in ovče- 
reja) in v nižinah (njivah) ustvarili več prostora za poljedelstvo, 
s čimer je začet proces smotrnejše rajonizacije kmetijske 
proizvodnje v Sloveniji glede na naravne danosti. S pospeše- 
vanjem kmetijske proizvodnje pa ustvarjamo tudi pogoje za 
naseljenost hribovitih območij in s tem pogoje za razvoj tudi 
drugih družbeno pomembnih funkcij v tem prostoru. 

- Med kvalitetnimi dosežki sistema intervencij v proizvod- 
nji hrane je tudi napredek pri krepitvi strokovnega dela v 
kmetijskih organizacijah. Najmočnejši razvoj je dosegla 
pospeševalna služba v organizacijah združenih kmetov, kar 
predstavlja temelj večje uveljavitve sodobne tržne kmetijske 
proizvodnje na višjem tehnološkem nivoju. Bistven napredek 
je dosežen tudi v vključevanju strokovne nadgradnje v razre- 
ševanju tekočih in razvojnih strokovnih vprašani. 

- Pomemben napredek je dosežen tudi pri krepitvi kmetij- 
skega zadružništva in uveljavljanju samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v kmetijstvu in povezovanju organizacij 
združenega dela s področja kmetijstva, živilske industrije, 
trgovine, gostinstva in turizma, na dohodkovnih osnovah. To 
predstavlja kvalitetno podlago za nadaljnji razvoj in utrjevanje 
procesa združevanja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč 
kmetov med seboj in z organizacijami združenega dela. 

Rezultati dosedanjih intervencij v proizvodnji hrane bi 
lahko bili ugodnejši, če ne bi, še zlasti v letih 1984 in 1985, 
prišlo do velikega neskladja v primarni delitvi, ko so cene 
kmetijskih proizvodov začele bistveno zaostajati za cenami 
vhodnih materialov. Zategadelj so ukrepi intervencij mnogo- 
krat učinkovali bolj kot kompenzacije. 

Prikazani dosežki predstavljajo kvalitetno podlago nadalj- 
njega stabilnejšega in kvalitetnejšega razvoja kmetijstva in 
proizvodnje hrane, s tem pa stabilnejše in kvalitetnejše oskrbe 
prebivalstva s hrano. To pa le v primeru, če bo zagotovljena 
kontinuiteta nadaljnjega razvoja kmetijstva tudi na področju 
ukrepov intervencij v proizodnji hrane, ob večji odgovornosti 
proizvajalcev pri obsegu, strukturi in tržnosti proizvodnje ter 
zagotovitvi ustreznih ekonomskih pogojev gospodarjenja. V 
uresničevanju zastavljenih ciljev kmetijske proizvodnje, opre- 
deljenih v družbenem planu SRS za obdobje 1986-90, se bo 
vključeval tudi program republiških in občinskih blagovnih 
rezerv kot sestavni del spodbujanja družbenoorganizirane 
tržne kmetijske proizvodnje in oskrbe z osnovnimi živili. 

V skladu z dolgoročnimi usmeritvami razvoja SR Slovenije 
in smernicami za pripravo srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije je proizvodnja hrane v osnutku družbenega 
plana in osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 opredeljena kot ena izmed 
ključnih planskih nalog, ki so pomembne za skladen razvoj 

' SR Slovenije in za koriščenje domačih proizvodnih ter delov- 
nih potencialov. 

V osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 je predvidena 2,5% rast kmetijske proizvodnje. Ta 
naj bi temeljila na kvalitetnih dejavnikih razvoja kot so: inten- 
zivnejša izraba proizvodnih dejavnikov, povečanje produktiv- 
nosti dela in ekonomičnosti kmetijske proizvodnje, oživiti 
kmetijstva v hribovitih predelih, krepitvi strokovnega dela v 
kmetijski proizvodnji. 

Program temelji na naslednjih izhodiščih in ciljih: 
- V SR Sloveniji obstajajo precejšne rezerve v kmetijski 

proizvodnji zlasti pri izkoriščanju naravnih danosti in genet- 
skega potenciala, kar omogoča večjo skupno in družbeno 
organizirano tržno pridelavo hrane. 

- Hribovita območja, ki zajemajo v SR Sloveniji nad 40% 
kmetijskih površin, predstavljajo pomemben potencial za 
kmetijsko proizvodnjo, ob tem pa moramo upoštevati še nji- 
hove širše funkcije v razvoju republike. 

- SR Sloveniji primanjkujejo nekateri osnovni kmetijski 
proizvodi (meso, žita, sladkor, olje) za oskrbo prebivalstva in 
kot surovine za živilsko industrijo. Zato je nujno izboljšati 
strukturo proizvodnje ob optimalnem izkoriščanju naravnih 
danosti in uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov razvoja. 

- Nujno je nadaljnje povečevanje družbeno organizirane 
tržne proizvodnje s spodbujanjem procesa delitve dela in 
koncentracije proizvodnje na podlagi skupno dogovorjenih 
programov in sklenjenih samoupravnih sporazumov znotraj 
reprodukcijsko povezanih OZD, kar bo vplivalo na stabiliza- 
cijo proizvodnje in oskrbe, prevzemanje dogovorjenega skup- 
nega rizika ter ekonomsko in socialno varnost delavcev in 
združenih kmetov. 

- Pospeševanje procesa intenzifikacije proizvodnje bo 
zagotovilo večjo in relativno cenejšo proizvodnjo. V tem 
okviru je potrebno ustvarjati pogoje za uveljavljanje tehnolo- 
ške discipline v vsej družbeno organizirani tržni kmetijski 
proizvodnji. 

- Kljub zaostrenim pogojem na tujih trgih obstoje možnosti 
za nadaljnjo rast izvoza kmetijskih proizvodov, kar terja stalno 
povečevanje proizvodnje, izboljševanje kvalitete proizvodov 
in usposabljanje OZD za izvoz. 

- Dosedanje izkušnje terjajo poenostavitev usmerjanja, evi- 
dence, obračuna in kontrole namenske uporabe intervencij- 
skih sredstev. Zato bomo z uvedbo poenostavljene tehnike 
obračuna razbremenili predvsem pospeševalno službo. 

Nameni uporabe sredstev: 
Intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1986-1990 naj bi 

zajele le ključne namene, kjer imamo možnosti za povečeva- 
nje pridelave in kjer je nujno doseči stabilnost v družbeno 
organizirani tržni kmetijski proizvodnji: 

- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območ- 
jih in na območjih s težjimi proizvodnimi pogoji; 

- pospeševanje družbenoorganizirane živinorejske proiz- 
vodnje na domači krmni osnovi; 
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- pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje in 
zagotavljanje družbenoorganizirane poljedelske proizvodnje; 

- pospeševanje vzreje in ulova rib; 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospeši- 

tev prenosa znanja v proizvodnjo; 
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 

rodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti 
za kredite iz sredstev hranilno kreditnih služb, danih do leta 
1980; 
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 

obrambe pred točo na hranjenih območjih v SH Sloveniji. 
Oblike uporabe sredstev: 
Usmerjanje intervencijskih sredstev poteka do končnega 

uporabnika preko OZD organizatorjev oziroma nosilcev proiz- 
vodnje, na osnovi dogovorjenih programov, v naslednjih 
oblikah: 

- V govedoreji, prašičereji in poljedelstvu bomo zaradi 
ohranitve in povečanja osnovne črede ter s tem povečanja 
proizvodnje mesa in mleka ter povečane in stabilnejše polje- 
delske proizvodnje sredstva intervencij uporabili za nakup 
mineralnih gnojil, sredstev za varstvo rastlin, za semena in za 
pripravo kvalitetne domače krme. 

- V konjereji, ovčereji in ribištvu (morsko in sladkovodno) 

se bodo sredstva usmerjala v skladu s posebnimi programi 
razvoja teh panog v obdobju 1986-1990. 

Pogoji za pridobitev sredstev: 
- Dogovorjen program proizvodnje na družbenih obratih in 

kmetijah ter uresničen obseg družbene in družbeno organizi- 
rane tržne proizvodnje, v skladu s sklenjenimi samoupravnimi 
sporazumi. 
- Sklenjena in izpolnjena pogodba združenega kmeta v 

organizaciji združenih kmetov ali drugi OZD na osnovi samo- 
upravnega sporazuma o dolgoročnem proizvodno-poslov- 
nem sodelovanju in letnega plana proizvodnje. 

Poleg sredstev, ki se bodo zagotavljala na podlagi zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane v letu 1986, je v programu predvideno, da bodo 
na podlagi Dogovora o enotni politiki in ukrepih pri pospeše- 
vanju proizvodnje hrane v letu 1986, ki ga bodo sklenili 
Samoupravni skladi občin, Živinorejska poslovna skupnost in 
Poslovna skupnost za sadje, krompir in vrtnine Slovenije, za 
izvajanje tega programa zagotavljali sredstva tudi prej nave- 
deni udeleženci tega dogovora. 

Prikaz zagotavljanja sredstev po posameznih namenih je 
podan v prilogi k tej obrazložitvi. 

REKAPITULACIJA 
potrebnih sredstev za intervencije v letu 1986 

Namen Potrebna sredstva 
skupaj 

A. Govedoreja 
B. Prašičereja 
C. Konjereja 
D. Ovčereja 
E. Ribištvo 
F. Poljedelstvo 
G. Pospeševalna služba 
H. Nadomestilo obresti 
I. Tečajne razlike 
J. Obramba pridelkov pred točo 

3,344.000 
294.500 

40.000 
28.000 
85.000 

2,269.100 
301.400 

95.000 
430.000 
297.486 

SKUPAJ: 7,184.486 

PRILOGA 

v 000 din 

Od tega iz sredstev 
rep. sklada ZPS 

Obč. skladov 
in PS 

1,018.825 
174.050 
40.000 
28.000 
85.000 

2,126.600 
301.400 

75.000 
430.000 
240.329 

160.300 
120.450 

2,164.875 

142.500 

20.000 

57.157 
4,519.204 280.750 2,384.532 

IZ VSEBINE 
(Štev. 22/31.10.1985) 
- Pred skupščinskimi volitvami 1986: 
Bodoče delegate motivirajo številne naloge 
in problemi 
- Kako so v ZR Nemčiji učinkovito znižali 
stroške stanovanjske gradnje 

občanj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 
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