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SKLIC SEJE ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
10. aprila 1986 

Seja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za četrtek, 10. aprila 1986. 

Predlog dnevnega reda: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije; 

- poročilo Izvršnega sveta SR Slovenije o gospodarskih 
gibanjih v začetku leta 1986; 

- pobude, predlogi in vprašanja delegatov. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
11. marca 1986 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali 
uvodno besedo k 

- Analizi uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev, 
- Poročilu o potrebah, možnostih in pogojih izobraževanja 

in zaposlovanja mladih, 
- Raziskovalnemu programu Raziskovalne skupnosti Slo- 

venije s programom raziskav za preseganje tehnološkega in 
znanstvenega zaostajanja, 

- Osnutku odloka o strategiji tehnološkega razvoja Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, 

ki jo je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije dr. Boris Frlec. 

Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- ugotovitve in priporočila ob obravnavi poročila o potre- 
bah, možnostih in pogojih izobraževanja in zaposlovanja 
mladih; 

- ugotovitve in sklepe ob obravnavi informacije o kršitvah 
družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega 
odnosa do družbene lastnine in njenega varstva. 

Ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi analize uveljav- 
ljanja inovativnosti združenih delavcev - ključna smer stabili- 
zacije bodo vsi trije zbori sprejemali na sejah 26. marca 1986. 

Ugotovitve, stališča in sklep ob obravnavi Raziskovalnega 
programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom 
raziskav za preseganje žnanstvenega in tehnološkega zaosta- 
janja bo Zbor združenega dela sprejel na seji 26. marca 1986. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- mnenja, pripombe in predloge k osnutku odloka o strate- 

giji tehnološkega razvoja SFR Jugoslavije; 
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 

Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka zakona o zagotavljanju sredstev 
za regres za umetna gnojila, za rastlinska zaščitna sredstva in 
kakovostno sortno seme ter osnutka odloka o določitvi sred- 
stev za regres za umetna gnojila, rastlinska zaščitna sredstva 
in kakovostno sortno seme; 

- sklep k osnutku zakona o prevzemu obveznosti federa- 
cije, da Mednarodni banki za obnovo in razvoj v obdobju od 
leta 1986 do leta 1990 odplačuje posojilo, ki je bilo uporab- 
ljeno za graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«; 

- odlok o soglasju ^predlogu zakona o ratifikaciji spora- 
zuma o garanciji med Socialistično federativne republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (prvi 
projekt za področje nafte in plina - »Energoinvest«, Rafine- 
rija Bosanski Brod); 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji spora- 
zuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 

PRILOGA: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o varnosti v urejenih kopališčih (ESA-907) str. i 

OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in 
izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo ((ESA-791) v str.3 

POROČILO 
o doseženih vplačilih sredstev po zakonu o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985 (Uradni list SRS št. 31/81, 16/84 in 43/85) in o izpolnjevanju 
zakonskih obveznosti do SR Črne gore v letu 1985 str.7 



Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (prvi 
projekt za področje nafte in plina - »Nafta-gas«); 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo; 

- predlog odloka o dopolnitvah odloka o prenosu denar- 
nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije; 

- odlok o potrditvi statutarnega sklepa o spremembah in 
dopolnitvah statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji; 

- predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih 
organizacij združenega dela: 

- Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana 
- Visokošolske delovne organizacije Fakultete za naravo- 

slovje in tehnologijo, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Mate- 

matika in Mehanika, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Fizika, 

Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Monta- 

nistika, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Kemija 

in Kemijska tehnologija, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Farma- 

cija, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Tek- 

stilna tehnologija, Ljubljana 
- Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Kemij- 

sko izobraževanje in informatika, Ljubljana. 
Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep k osnutku zakona o spreminjanju kratkoročnih 

kreditov, danih Jugoslovanski banki za mednarodno ekonom- 
sko sodelovanje, v dolgoročne kredite za dopolnilno kreditira- 
nje izvoza opreme, ladij in izvajanjajinvesticijskih del v tujini 
na kredit. 

Zbor občin je sprejel tudi: 
- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o zagotovitvi dela 

sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo v Jugoslaviji in za pripravo jugoslovanskih šport- 
nikov za udeležbo na olimpijskih igrah. 

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

- predlog odloka o izvolitvi treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado antifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije; za člane so bili v Odbor izvoljeni dr. 
Dragotin Cvetko, dr. Ivo Fabinc in Dolfe Vojsk; za namestnike 
pa so bili izvoljeni Ciril Zlobec, dr. Majda Škerbic in mag. 
Boris Andrijanič; 

- predlog odloka o delegiranju delegata v skupščino 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; v skupš- 
čino Sklada je bil delegiran Franc Križmančič; 

- predlog odloka o izvolitvi treh članov Odbora za nagrado 
Edvard Kardelj; za člane Odbora so bili izvoljeni Zoran Polič, 
Franc Šetinc in dr. Anton Vratuša; 

- predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
loterijskega sveta Loterije Slovenijej za predsednika loterij- 
skega sveta je bil imenovan Janko Zevart, za člane pa Tilka 
Blaha, Ciril Drinovec, Ivan Janežič, Ivo Janžekovič, Ivan 
Japelj, Vida Kulovec, Janez Markoli, Ivan Peršak, Franc 
Pire, AHoša'Redžepovič, Jožica Rožmanc, Stjepan Šaubert, 
Boris Suštaršič, Vili Tomat, Zdravko Tomažin, Albin Ven- 
gust, Miro Vesel, Jože Zupane, Bojan Žlender in Ivica Žni- 
daršič. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. marca 1986 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije so 
delegati poslušali uvodno besedo predsednika Predsedstva 
Slovenije Franceta Popita k poročilu o delu Predsedstva SR 
Slovenije od 1984 do 1986. 

Po obravnavi poročila na skupni seji so delegati sprejeli 
mnenje in stališče. 

Na skupnem zasedanju so delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali 
uvodno besedo predsednika Skupščine SR Slovenije Vinka 
Hafnerja k poročilu o delu Skupščine SR Slovenije v man- 
datnem obdobju od maja 1982 do aprila 1986. 

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

- sklep k poročilu o delu Skupščine SR Slovenije v man- 
datnem obdobju od rftaja 1982 do aprila 1986; 

- stališča in sklepe k poročilu o uresničevanju zakono- 
dajne politike v SR Sloveniji; 

- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji (Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi predloga družbenega dogovora sprejel stališča); 

- ugotovitve, stališča, sklepe in priporočila ob obravnavi 
analize uveljavljanja inovativnosti združenih delavcev - 
ključna smer stabilizacije; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije; 

-- predlog odloka o dopolnitvi odloka o sestavi republiških 
komitejev. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo v letu 1986; 

- predlog zakona o dopolnitvah zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli z osnutkom zakona; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o določitvi skupnega 
zneska sredstev za financiranje programa tretje etape del in 
nabave opreme za zagotovitev gabaritov plovne poti Donave 
od Beograda do jugoslovansko-madžarske meje v obdobju 
1986-1990; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o valorizaciji zneska 
sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega 
dela železniške proge Titograd-Skader v letu 1985; 

- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o zago- 
tavljanju dela sredstev za financiranje izdelave študije za 
projekte Plavega plana in programa prioritetnih akcij Medite- 
ranskega akcijskega plana programa Združenih narodov za 
človekovo okolje (UNEP); 

- sklep ob obravnavi zahteve za izdajo soglasja za organi- 
zacijo evropskega prvenstva v jadranju, razred »Leteči Holan- 
dec« - FD in mednarodnega tedna jadranja, razred »Leteči 
Holandec« 1986. leta. 
Zbor združenega dela je sprejel tudi: 

- ugotovitve, stališča in sklep ob obravnavi povzetka razi- 
skovalnega programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s 
programom raziskav za preseganje znanstvenega in tehnolo- 
škega zaostajanja; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sred- 
stev za regres dela stroškov iz naslova obresti za kredit za 
zaloge pšenice letine 1985; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o združitvi v Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije; 

- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o zagotovitvi dela 
sredstev za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, ki 
jih prirejamo v Jugoslaviji in za pripravo jugoslovanskih šport- 
nikov za udeležbo na olimpijskih igrah; 

VIŠJA CENA ZA POROČEVALEC 
Uredniški odbor Poročevalca je na svoji seji 24. 3. 1986 

sprejel sklep, da se letna naročnina za Poročevalec 
poveča na 1.500 dinarjev, cena za posamezni izvod pa bo 
100 dinarjev. 

Glede na izredno povečanje cen papirja in tiskarskih 
storitev smo se morali odločiti za takšno povečanje, da 
tako tudi uredništvo prispeva delež k vsako leto višjim 
stroškom. Temeljne delegacije in skupnosti bodo še 
naprej prejemale po en izvod brezplačno. 

2 poročevalec 



- povzetek poročila Narodne banke SR Slovenije za leto 
1985 ter predlog odloka o potrditvi zaključnega računa pri- 
hodkov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1985 in 
o vrnitvi ugotovljenih presežkov prihodkov nad odhodki in 
predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov in 
odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1986; 

— sklep ob obravnavi informacije o uresničevanju sklepov 
zbora, sprejetih v drugem polletju 1985. 

Zbor združenega dela, Zbor občin In Družbenopolitični zbor 
so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o imenovanju članov Sveta Narodne 
banke Slovenije; za čiane Sveta so' bili imenovani Marjan 
Ekart, Miroslav Kert, Vladimir Koprivnikar, dr. Davorin Kra- 
čun, Emilija Kregar, Bernard Krivec, mag. Jože Kunič, Janez 
Lenasi, mag. Dušan Mramor, Vincenc Perčič, Marijan Pla- 
nine, Vinko Plemenitaš, Mitja Svetelj in Rudi Vračko. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA _ 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o potrebah, možnostih in pogojih izobraževanja 
mladih    

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi poročila o po- 
trebah, možnostih in pogojih izobraže- 
vanja mladih na podlagi 257. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 11. marca 1986 sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

I. 
1. Zbor združenega dela sprejema po- 

ročilo o potrebah, možnostih in pogojih 
izobraževanja in zaposlovanja mladih, ki 
ga je na pobudo Republiške konference 
Zveze socialistične mladine Slovenije in 
po sklepu Družbenopolitičnega zbora 
predložil Izvršni svet, skupaj z uvodno 
besedo predlagatelja. Poročilo obravna- 
va družbeno-razvojni in socialni vidik 
vzgoje in izobraževanja in predstavlja pri- 
spevek k celoviti analizi dosedanjih re- 
zultatov preobrazbe srednjega usmerje- 
nega izobraževanja, ki bo predložena 
Skupščini SR Slovenije še v tem letu po 
končanih evalvacijskih raziskavah. 

Poročilo odraža družbena prizadeva- 
nja, da bi mladim tudi v težavnih gospo- 
darskih razmerah omogočili, da se preko 
izobraževanja kar najbolj usposobijo za 
vključitev v delo in da s svojim znanjem 
prispevajo k nadaljnjemu družbenemu 
razvoju. Odkriva tudi probleme, ki se po- 
rajajo predvsem iz nedorečenosti razvoj- 
nih programov, neustreznega vrednote- 
nja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in 
znanja, kar vse terja ukrepanje za dose- 
ganje višje izobrazbene ravni, kakovosti 
in skladnosti izobraževanja z družbenimi 
razvojnimi cilji. 

2. Za uveljavitev znanja kot najpo- 
membnejšega razvojnega dejavnika je 
potrebno ustvariti pogoje za čim širše 
zajemanje mlade generacije do čim višje 
ravni izobrazbe ter omogočati že zapo- 
slenim delavcem vključevanje v izobraže- 
vanje za uresničevanje razvojnih ciljev in 
ustvarjanje novih tehnološko in ekonom- 
sko učinkovitih proizvodnih enot z več- 
jim zaposlovanjem mladih strokovnja- 
kov. Tako bomo najučinkoviteje presegli 
socialno obravnavanje delovnih organi- 
zacij z zgrešenimi oziroma neperspektiv- 
nimi razvojnimi koncepti. Za takšno smer 

razvoja, ki je vsebovana tudi v dolgoroč- 
nem planu SR Slovenije, se morajo zav- 
zemati vse subjektivne sile, še posebej 
mladi s konstruktivnim družbenopolitič- 
nim in samoupravnim delovanjem. 

3. Prestrukturiranje in posodabljanje 
gospodarstva in družbenih dejavnosti za- 
visi od znanja današnjih in bodočih de- 
lavcev. Še posebej za SR Slovenijo zna- 
čilna majhna prostorska mobilnost, po- 
gojena tudi z neustrezno stanovanjsko 
politiko, terja, da bi mladi pred vključitvi- 
jo v delo pridobili čim širša splošna in 
temeljna strokovna znanja, da bo možno 
doseči mobilnejše zaposlovanje, kasnej- 
še prekvalifikacije in da bi s svojim zna- 
njem lahko vplivali na spremembe dela in 
ustvarjalnosti. Dobro splošno izobazbo, 
ki je nujno potrebna tudi za vključevanje 
v nadaljnje izobraževanje, je treba doseči 
v vseh vzgojnoizobraževalnih programih. 
To je poleg kvalitetnejše politehniške 
vzgoje v osnovni šoli tudi predpogoj za 
povečanje vpisa v tehniške usmeritve, ki 
zaostaja za perspektivnimi potrebami po 
kadrih na teh področjih. Ob tem bodo 
tudi v tehniških šolah potrebne dodatne 
naložbe zlasti v opremo in kadrovsko 
okrepitev. Družbeno razvojne usmeritve 
pa bodo zahtevale tudi bistveno večji raz- 
mah sistematičnega strokovnega izpo- 
polnjevanja vseh zaposlenih. 

4. Izenačevanje izobraževalnih in zapo- 
slovalnih možnosti je najtesneje poveza- 
no z razmestitvijo vzgojnoizobraževalnih 
programov. Ker se večina otrok po os- 
novni šoli izobražuje znotraj regij, je zelo 
pomembno usklajevanje mreže na tej 
ravni. Vendar pa bo mreža šol, ki bo 
zasnovana zgolj na regionalnem principu 
in ne bo sledila dolgoročni razvojni in 
zaposlitveni politiki, ohranjala obstoječo 
neustrezno izobrazbeno strukturo. K per- 
spektivnim potrebam je treba naravnati 
mrežo šol in tudi štipendijsko politiko, 
politiko cen v domovih za učence in re- 
gresiranje prevoza učencev. Ob poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih in Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije je potrebno 
okrepiti tudi odgovornost občin v po- 
stopku usklajevanja in uveljaviti načelo, 
da bodo nosile tudi materialne posledice 
nesmotrnih in dragih rešitev, v katerih se 
niso hotele uskladiti. 

O izenačevanju izobraževalnih možno- 
sti mladih odloča tudi kvaliteta predšol- 

ske vzgoje in predvsem dobra osnovna 
šola, kjer smo dosegli že velik napredek 
tudi prek solidarnostnega financiranja 
manj razvitih območij. Kljub temu pa za- 
skrbljuje število učencev, ki po osnovni 
šoli ne nadaljujejo izobraževanja in tem 
morajo šole nameniti posebno pozornost 
pri usmerjanju, organizacije združenega 
dela pa pred zaposlitvijo zagotavljati 
usposobitev za kvalificirano vključitev v 
delo, kasneje pa tudi možnosti za nadalj- 
nje izobraževanje. 

Škodljivo in neperspektivno ločevanje 
ženskih in moških poklicev, ki ga v zdru- 
ženem delu prepočasi presegamo in ne- 
redko celo uveljavljamo v štipendijski po- 
litiki, povzroča neravnovesja v vpisni po- 
litiki ter zaposlovanju in po nepotrebnem 
zožuje izobraževalne možnosti ženskega 
dela mladine. 

5. Pedagoški delavci lahko odločilno 
vplivajo na motivacijo mladine za nadalj- 
nje izobraževanje še zlasti takrat, ko dru- 
žinske razmere tega ne vzpodbujajo. Za- 
to je potrebna boljša strokovna usposob- 
ljenost pedagoških delavcev za naloge 
poklicnega usmerjanja, večja pomoč in 
sodelovanje strokovnih služb za zaposlo- 
vanje in večje medsebojno zaupanje uči- 
teljev različnih ravni izobraževanja o pre- 
soji sposobnosti učencev, kar je še zlasti 
pomembno, kadar gre za nadpovprečno 
sposobne učence. Boljše pedagoško de- 
lo pa je neločljivo povezano z material- 
nim položajem šolstva, tako z vrednote- 
njem dela kot s posodabljanjem učne 
opreme. 

6. V srednjem šolstvu in še zlasti v 
visokem je prekomeren osip eno najtež- 
jih nerazrešenih vprašanj. Nujnega večje- 
ga števila diplomantov zaradi demograf- 
skih omejitev ne bo mogoče doseči, če 
bistveno ne izboljšamo učinkovitosti izo- 
braževanja. To bo možno doseči s kvali- 
tetnejšim usmerjanjem tudi med izobra- 
ževanjem, boljšimi materialnimi pogoji 
šol, z upoštevanjem optimalne zmoglji- 
vosti šol, preseganjem pretirane razdrob- 
ljenosti predmetnikov in ustreznejšimi di- 
daktičnimi pristopi. Program »2000 razi- 
skovalcev« še posebej narekuje poveča- 
nje števila diplomantov na visokih šolah 
in v podiplomskem izobraževanju. To bo 
mogoče doseči z zagotavljanjem ugod- 
nejših možnosti mladim in zaposlenim za 
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vključevanje v to izobraževanje in z večjo 
učinkovitostjo. 

7. Program družbenih vlaganj v stan- 
dard učencev in študentov, še posebej 
štipendiranje in izgradnja domov, je bi- 
stveno prispeval, da gospodarske težave 
niso v večji meri ogrozile mladim možno- 
sti za izobraževanje. Še naprej si je treba 
prizadevati, da bodo štipendije dohiteva- 
le rast najpomembnejših stroškov in na- 
daljevati premike pri kadrovskih štipendi- 
jah od manj zahtevnih programov k bolj 
zahtevnim, kar bo možno doseči s pode- 
ljevanjem štipendij za vzgojno-izobraže- 
valne programe, ne pa za stopnje zahtev- 
nosti. Poleg tega morajo štipendije še 
bolj spodbujati in vrednotiti nadpovpreč- 
ne rezultate. V okviru celovitega obrav- 
navanja materialnega položaja učencev 
in študentov je treba uravnavati tudi poli- 
tiko regresiranja stanarin in prehrane v 
šolah in domovih za učence in študente 
ter prevoze v šolo, da bodo ie-ti v polni 
meri odigrali svojo vlogo v vzgojno-izo- 
braževalnem sistemu. 

II. 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije bo še vnaprej namenjal poseb- 
no pozornost potrebam, možnostim in 
pogojem izobraževanja in zaposlovanja 
mladih in zato priporoča in zavezuje: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj sproti spremlja in analizira potrebe, 
možnosti in pogoje izobraževanja in za- 
poslovanja mladih s posebnim ozirom na 
učinkovitost in rezultate izobraževanja 
ter po potrebi poroča Skupščini, v ena- 
kem smislu naj spremlja in usmerja raz- 
voj permamentnega izobraževanja že za- 
poslenih delavcev. Še naprej naj si priza- 
deva za ustreznejšo zakonsko urejanje 
virov financiranja za izobraževanje v or- 
ganizacijah združenega dela, saj gre za 
strošek, brez katerega ni izvedljivo 
uspešno prestrukturiranje gospodarstva. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in izvršni sveti občinskih skupščin naj v 
tekoči ekonomski politiki podpirajo vse 
tiste razvojne odločitve, ki povečujejo 
možnosti zaposlovanja mladih ustvarjal- 
nih kadrov, še posebej z ustanavljanjem 
novih tehnološko in ekonomsko učinko- 
vitih organizacij združenega dela, zlasti 
na manj razvitih in tistih območjih, kjer je 
zaposlenost in vključevanje v izobraževa- 
nje mladih najmanjše. Pri obravnavanju 
organizacij združenega dela, še posebej 
tistih, ki so v sanacijskem postopu, mora- 
jo vztrajati pri programu kadrovske pre- 
nove in spremembi odnosa do izobraže- 
vanja. 

3. Republiški komite za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo in Zavod 
SR Slovenije za šolstvo morata v sodelo- 
vanju z izobraževalnimi skupnostmi ter 
visokošolskimi organizacijami organizi- 
rati takšno strokovno izpopolnjevanje 
pedagoških delavcev, ki bo zajelo tudi 
poklicno usmerjanje in razpoznavanje 
socialnih razsežnosti vzgoje in izobraže- 
vanja. 

4. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
posebne izobraževalne skupnosti naj za- 
gotavljajo nadaljnje učinkovitejše urJ.'a- 
jevanje vpisa v skladu s perspektivnimi 
kadrovskimi potrebami, ki bi zajeli kar 
največ mladih v usmerjeno izobraževanje 

in ob tem izkoristili možnosti, ki jih nudi- 
jo domovi za učence in študente. Pove- 
čati bi tudi morale možnosti za izobraže- 
vanje na V. stopnji zahtevnosti v tehni- 
ških usmeritvah, še posebej za tista ob- 
močja, kjer se sedaj najmanj mladih 
vključuje v izobraževanje. Zagotoviti bi 
tudi morale pogoje za povečanje vpisa v 
visokošolski študij na naravoslovnih in 
tehniških usmeritvah ter skupaj z Razi- 
skovalno skupnostjo Slovenije prispevati 
k večjemu razmahu podiplomskega štu- 
dija'. S poudarjenim vrednotenjem rezul- 
tatov vzgojno-izbraževalnega dela bodo 
spodbujale večjo učinkovitost in kvalite- 
to izobraževanja, za kar morajo pripraviti 
ustrezna merila. Poskrbijo naj za učinko- 
vitejše usklajevanje vseh programov, za 
izenačevanje izobraževalnih možnosti in 
v ta namen skupaj s skupnostmi za zapo- 
slovanje in skupnostmi socialnega var- 
stva postavijo informacijski sistem, ki bo 
celovito zajel podatke o gmotnem polo- 
žaju učencev in študentov in omogočil 
bolj smotrno razporeditev različnih oblik 
družbenih vlaganj v standard učencev in 
študentov. 

5. Vzgojno-izobraževalne organizacije 
in univerzi naj sprotno spremljajo in ana- 
lizirajo gmotni položaj svojih učencev in 
študentov ter se aktivno vključijo v razre- 
ševanje teh problemov. Motivirati bi mo- 
rale učence in študente za doseganje viš- 
jih izobrazbenih dosežkov in se ob 
usmerjanju povezati med seboj in s šti- 
penditorji. Osnovne šole bodo morale 
posebno skrb nameniti učencem, ki ne 
kažejo namer za nadaljnje izobraževanje. 
l/se šole usmerjenega izobraževanja pa 
naj sprejmejo programe ukrepov za 
zmanjševanje osipa. 

6. Organizacije združenega dela naj 
uravnavajo politiko štipendiranja sklad- 
no z dolgoročnimi razvojnimi plani in ka- 
drovskimi potrebami in štipendiste 
vzpodbujajo k doseganju višjih izobraz- 
benih stopenj. Razpisujejo naj tudi šti- 
pendije za študij na najkvalitetnejših vi- 
sokih šolah v drugih republikah. V okviru 
dejavnosti Gospodarske zbornice Slove- 
nije in splošnih združenj bo potrebno 
kritično preveriti prakso priznavanja z 
delom pridobljene delovne zmožnosti in 
izdelati kriterije, ki bodo zagotovili, da bo 
po tej poti priznana usposobljenost 
ustrezna zahtevam dela, ter po potrebi 
spremeniti delovno zakonodajo. Na enak 
način in še ob sodelovanju upravnih or- 
ganov za področja družbenih dejavnosti 
naj analizirajo tudi izvajanje programov 
pripravništva, da bi dosegli njihovo večjo 
učinkovitost v smislu usposobitve za sa- 
mostojno delo. Poskrbele bodo tudi ža 
načrtnejše vključevanje že zaposlenih 
delavcev v programe strokovnega izpo- 
polnjevanja. V ta namen bo potrebno na- 
daljevati s prizadevanji za strokovno rast 
in uveljavitev kadrovskih služb v združe- 
nem delu. Organizacije združenega dela 
naj uveljavljajo ustreznejše vrednotenje 
in nagrajevanje znanja. 

7. Družbenopolitične organizacije naj 
sprotno spremljajo in ocenjujejo social- 
no-ekonomski položaj učencev in štu- 
dentov, še zlasti kot podpisnice družbe- 
nega dogovora o štipendiranju in naj se 
aktivno vključujejo v razreševanje odpr- 
tih vprašanj. Prispevajo naj k splošni uve- 

ljavitvi spoznanja, da je znanje najpo- 
membnejši dejavnik nadaljnjega družbe- 
nega razvoja in da je izenačevanje izo- 
braževalnih možnosti v tem okviru odlo- 
čilni pogoj. Zveza socialistične mladine 
naj zlasti spodbuja udeležbo mladih v 
samoupravnih organih in delegatskih 
skupščinah, kjer lahko prispevajo k celo- 
vitejšemu razreševanju razvojnih vpra- 
šanj in še zlasti k razreševanju proble- 
mov standarda učencev in študentov. 

8. Zbor združenega dela ocenjuje, da 
bi bilo potrebno zaradi pomembnosti te 
problematike, da poročilo skupaj z ugo- 
tovitvami in priporočili obravnavajo tudi 
zbori združenega dela občinskih skupš- 
čin in sprejmejo za svoja obniočja ustrez- 
ne usmeritve. 

ZBOR OBČIN 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 60. seji dne 11. marca 1986 obravna- 
val poročilo o potrebah, možnostih in 
pogojih izobraževanja in zaposlovanja 
mladih in na podlagi 257. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednje 

UGOTOVITVE 
IN PRIPOROČILA: 

I. 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

sprejema poročilo o potrebah, možno- 
stih in pogojih izobraževanja in zaposlo- 
vanja mladih, ki ga je na pobudo Republi- 
ške konference Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije in po sklepu Družbenopo- 
litičnega zbora predložil Izvršni svet, sku- 
paj z uvodno besedo predlagatelja. Poro- 
čilo obravnava družbeno razvojni in soci- 
alni vidik vzgoje in izobraževanja in pred- 
stavlja prispevek k celoviti analizi dose- 
danjih rezultatov preobrazbe srednjega 
usmerjenega izobraževanja, ki bo predlo- 
žena Skupščini SR Slovenije še v tem 
letu po končanih evalvacijskih razi- 
skavah. 

Poročilo odraža družbena prizadeva- 
nja, da bi mladim tudi v težavnih gospo- 
darskih razmerah omogočili, da se preko 
izobraževanja kar najbolje usposobijo za 
vključitev v delo in da s svojim znanjem 
prispevajo k nadaljnjemu družbenemu 
razvoju. Odkriva tudi probieme, ki se po- 
rajajo predvsem iz nedorečenosti razvoj- 
nih programov, neustreznega vrednote- 
nja vzgojno izobraževalne dejavnosti in 
znanja, kar vse terja ukrepanje za dose- 
ganje višje izobrazbene ravni, kakovosti 
in skladnosti izobraževanja z družbenimi 
razvojnimi cilji. 

2. Za uveljavitev znanja kot najpo- 
membnejšega razvojnega dejavnika je 
potrebno ustvariti pogoje za čimširše za- 
jemanje mlade generacije do čim višje 
ravni izobrazbe ter omogočati že zapo- 
slenim delavcem vključevanje v izobraže- 
vanje za uresničevanje razvojnih ciljev in 
ustvarjanje novih tehnološko in ekonom- 
sko učinkovitih proizvodnih enot z več- 
jim zaposlovanjem mladih strokovnja- 
kov. Tako bomo najučinkoviteje presegli 
socialno obravnavanje delovnih organi- 
zacij z zgrešenimi oziroma neperspektiv- 
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nimi razvojnimi koncepti. Za takšno smer 
razvoja, ki je vsebovana tudi v dolgoroč- 
nem planu SR Slovenije, se morajo zav- 
zemati vse subjektivne sile, še posebej 
mladi s konstruktivnim družbenopolitič- 
nim in samoupravnim delovanjem. 

3. Prestrukturiranje in posodabljanje 
gospodarstva in družbenih dejavnosti za- 
visi od znanja današnjih in bodočih de- 
lavcev. Še posebej za SR Slovenijo zna- 
čilna majhna prostorska mobilnost, po- 
gojena tudi z neustrezno stanovanjsko 
politiko, terja, da bi mladi pred vključitvi- 
jo v delo pridobili čim širša splošna in 
temeljna strokovna znanja, da bo možno 
doseči mobilnejše zaposlovanje, kasnej- 
še prekvalifikacije in da bi s svojim zna- 
njem lahko vplivali na spremembe dela in 
ustvarjalnost. Dobro splošno izobrazbo, 
ki je nujno potrebna tudi za vključevanje 
v nadaljnje izobraževanje, je treba doseči 
v vseh vzgojno izobraževalnih progra- 
mih. To je poleg kvalitetnejše politehni- 
ške vzgoje v osnovni šoli tudi predpogoj 
za povečanje vpisa v tehniške usmeritve, 
ki zaostaja za perspektivnimi potrebami 
po kadrih na teh področjih. Ob tem bodo 
tudi v tehniških šolah potrebne dodatne 
naložbe zlasti v opremo in kadrovska 
okrepitev. Družbeno razvojne usmeritve 
pa bodo zahtevale tudi bistveno večji raz- 
mah sistematičnega strokovnega izpo- 
polnjevanja vseh zaposlenih. 

4. Izenačevanje izobraževalnih in za- 
poslovalnih možnosti je najtesneje pove- 
zano z razmestitvijo vzgojno izobraževal- 
nih programov. Ker se večina otrok po 
osnovni šoli izobražuje znotraj regij, je 
zelo pomembno usklajevanje mreže na 
tej ravni. Vendar pa bo mreža šol, ki bo 
zasnovana zgolj na regionalnem principu 
in ne bo sledila dolgoročni razvojni in 
zaposlitveni politiki, ohranjala obstoječo 
neustrezno izobrazbeno strukturo. K per- 
spektivnim potrebam je treba naravnati 
mrežo šol in tudi štipendijsko politiko, 
politiko cen v domovih za učence in re- 
gresiranje prevoza učencev. Ob poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih in Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije je potrebno 
okrepiti odgovornost občin v postopku 
usklajevanja in uveljaviti načelo, da bodo 
nosile tudi materialne posledice nesmo- 
trnih in dragih rešitev, o katerih se niso 
hotele uskladiti. 

O izenačevanju izobraževalnih možno- 
stih mladih odloča tudi kvaliteta predšol- 
ske vzgoje in predvsem dobra osnovna 
šola, kjer smo dosegli že velik napredek 
tudi prek solidarnostnega financiranja 
manj razvitih območij. Kljub temu pa za- 
skrbljuje število učencev, ki po osnovni 
šoli ne nadaljujejo izobraževanja in tem 
morajo šole nameniti posebno pozornost 
pri usmerjanju, organizacije združenega 
dela pa pred zaposlitvijo zagotavljati 
usposobitev za kvalificirano vključitev v 
delo, kasneje pa tudi možnosti za nadalj- 
nje izobraževanje. 

Škodljivo in neperspektivno ločevanje 
ženskih in moških poklicev, ki ga v zdru- 
ženem delu prepočasi presegamo in ne 
redko celo uveljavljamo v štipendijski po- 
litiki, povzroča neravnovesja v vpisni po- 
litiki ter zaposlovanju in po nepotrebnem 
zožuje izobraževalne možnosti ženskega 
deia mladine. 

5. Pedagoški delavci lahko odločilno 
vplivajo na motivacijo mladine za nadalj- 
nje izobraževanje še zlasti takrat, ko dru- 

žinske razmere tega ne vzpodbujajo. Za- 
to je potrebna boljša strokovna usposob- 
ljenost pedagoških delavcev za naloge 
poklicoega usmerjanja, večja pomoč in 
sodelovanje strokovnih služb za zaposlo- 
vanje in večje medsebojno zaupanje uči- 
teljev različnih ravni izobraževanja o pre- 
soji sposobnosti učencev, kar je še zlasti 
pomembno, kadar gre za nadpovprečno 
sposobne učence. Boljše pedagoško de- 
lo pa je neločljivo povezano z material- 
nim položajem šolstva, tako z vrednote- 
njem dela kot s posodabljanjem učne 
opreme. 

6. V srednjem šolstvu in še zlasti v 
visokem je prekomeren osip eno najtež- 
jih nerazrešenih vprašanj. Nujnega večje- 
ga števila diplomantov zaradi demograf- 
skih omejitev ne bo mogoče doseči, če 
bistveno ne izboljšamo učinkovitosti izo- 
braževanja. To bo možno doseči s kvali- 
tetnejšim usmerjanjem tudi med izobra- 
ževanjem, boljšimi materialnimi pogoji 
šol, z upoštevanjem optimalne zmoglji- 
vosti šol, preseganjem pretirane razdrob- 
ljenosti predmetnikov in ustreznejšimi di- 
daktičnimi pristopi. Program »2000 razi- 
skovalcev« še posebej narekuje poveča- 
nje števila diplomantov na visokih šolah 
in na podiplomskem izobraževanju. To 
bo mogoče doseči z zagotavljanjem 
ugodnejših možnosti mladim in zaposle- 
nim za vključevanje v to izobraževanje in 
z večjo učinkovitostjo. 

7. Program družbenih vlaganj v stan- 
dard učencev in študentov, še posebej 
štipendiranje in izgradnja domov, je bi- 
stveno prispeval, da gospodarske težave 
niso v večji meri ogrozile mladim možno- 
sti za izobraževanje. Še naprej si je treba 
prizadevati, da bodo štipendije dohiteva- 
le rast najpomembnejših stroškov in na- 
daljevati premike pri kadrovskih štipendi- 
jah od manj zahtevnih programov k bolj 
zahtevnim. V okviru celovitega obravna- 
vanja materialnega položaja učencev in 
študentov je treba uravnavati tudi politi- 
ko regresiranja stanarin in prehrane v 
šolah in domovih za učence in študente 
ter prevoze v šolo, da bodo le-ti v polni 
meri odigrali svojo vlogo v vzgojno izo- 
braževalnem sistemu. 

II. 
Zbor občin bo še vnaprej namenjal po- 

sebno pozornost potrebam, možnostim 
in pogojem izobraževanja in zaposlova- 
nja mladih in zato priporoča in zavezuje: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je naj sproti spremlja in analizira potre- 
be, možnosti in pogoje izobraževanja in 
zaposlovanja mjadih ter po potrebi poro- 
ča Skupščini. Še naprej naj si prizadeva 
za ustreznejšo zakonsko urejanje virov 
financiranja za izobraževanje v organiza- 
cijah združenega dela, saj gre za strošek, 
brez katerega ni izvedljivo uspešno pre- 
strukturiranje gospodarstva. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je in izvršni sveti občinskih skupščin naj 
v tekoči ekonomski politiki podpirajo vse 
tiste razvojne odločitve, ki povečujejo 
možnosti zaposlovanja mladih ustvarjal- 
nih kadrov, še posebej z ustanavljanjem 
novih tehnološko in ekonomsko učinko- 
vitih organizacij Združenega dela zlasti 
na manj razvitih območjih in tistih ob- 
močjih, kjer je zaposlenost in vključeva- 
nje mladih v izobraževanje najmanjše. Pri 
obravnavanju organizacij združenega 

dela, še posebej tistih, ki so v sanacij- 
skem postopku, morajo vztrajati pri pro- 
gramu kadrovske prenove in spremembi 
odnosa do izobraževanja. Izvršni svet naj 
skupaj z Gospodarsko zbornico Sloveni- 
je analizira in oceni izvajanje pripravni- 
štva in na tej podlagi pripravi ustreznejše 
sistemsko urejanje pripravništva. 

3. Republiški komite za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo in Zavod 
SR Slovenije za šolstvo morata v sodelo- 
vanju z izobraževalnimi skupnostmi ter 
visokošolskimi organizacijami organizi- 
rati takšno strokovno izpopolnjevanje 
pedagoških delavcev, ki bo zajelo tudi 
poklicno usmerjanje in razpoznavanje 
socialnih razsežnosti vzgoje in izobraže- 
vanja. 

4. Izobraževalna skupnost Slovenije 
in posebne izobraževalne skupnosti naj 
zagotavljajo nadaljnje učinkovitejše us- 
klajevanje vpisa v smeri nadaljnjih razvoj- 
nih kadrovskih potreb, da bi ob še spre- 
jemljivih stroških zajeli kar največ mladih 
v usmerjeno izobraževanje in ob tem iz- 
koristili možnosti, ki jih nudijo domovi za 
učence in študente, še zlasti pa bi morale 
povečati možnosti izobraževanja na V. 
stopnji zahtevnosti v tehniških usmeri- 
tvah v tistih območjih, kjer je v sedanjem 
obdobju vključenost mladih v izobraže- 
vanje najmanjša. Zagotoviti bi tudi mora- 
le pogoje za povečanje vpisa v visokošol- 
ski študij na naravoslovnih in tehniških 
usmeritvah ter skupaj z Raziskovalno 
skupnostjo Slovenije prispevati k večje- 
mu razmahu podiplomskega študija. S 
poudarjenim vrednotenjem rezultatov 
vzgojno izobraževalnega dela bodo 
vzpodbujale večjo učinkovitost in kvalite- 
to izobraževanja, za kar morajo pripraviti 
ustrezna merila. Poskrbijo naj za učinko- 
vitejše usklajevanje vseh programov za 
izenečavanje izobraževalnih možnosti in 
v ta name skupaj s skupnostmi za zapo- 
slovanje in skupnostmi socialnega var- 
stva postavijo informacijski sistem, ki bo 
celovito zajel podatke o gmotnem polo- 
žaju učencev in študentov in omogočil 
bolj smotrno razporeditev različnih oblik 
družbenih vlaganj v standard učencev in 
študentov. 

5. Vzgojno izobraževalne organizacije in 
univerzi naj sprotno spremljajo in anali- 
zirajo gmotni položaj svojih učencev in 
študentov ter se aktivno vključijo v razre- 
ševanje teh problemov. Motivirati bi mo- 
rali učence in študente za doseganje viš- 
jih izobrazbenih dosežkov in se ob 
usmerjanju povezovati med seboj in s 
štipenditorji. Osnovne šole bodo morale 
posebno skrb nameniti učencem, ki ne 
kažejo namer za nadaljnje izobraževanje. 
Vse šole usmerjenega izobraževanja pa 
naj sprejmejo programe ukrepov za 
zmanjševanje osipa. 

6. Organizacije združenega dela naj 
uravnavajo politiko štipendiranja sklad- 
no z dolgoročnimi razvojnimi plani in ka- 
drovskimi potrebami in štipendiste 
vzpodbujajo k doseganju višjih izobraz- 
benih stopenj. Razpisujejo naj tudi šti- 
pendije za študij na najkvalitetnejših vi- 
sokih šolah v drugih republikah. V okviru 
dejavnosti Gospodarske zbornice Slove- 
nije in splošnih ždruženj bo potrebno 
kritično preveriti prakso priznavanja z 
delom pridobljene delovne zmožnosti in 
izdelati kriterije, ki bodo zagotovili, da bo 
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po tej poti uveljavljeno znanje enako- 
vredno izobrazbenim stopnjam. Na enak 
način in še ob sodelovanju upravnih or- 
ganov za področja družbenih dejavnosti 
naj analizirajo tudi izvajanje programov 
pripravništva, da bi dosegli njihovo večjo 
učinkovitost v smislu usposobitve za sa- 
mostojno delo. Poskrbele bodo tudi za 
načrtnejše vključevanje že zaposlenih 
delavcev v programe strokovnega izpo- 
polnjevanja. V ta namen bo potrebno na- 
daljevati prizadevanja za strokovno rast 
in uveljavitev kadrovskih služb v združe- 
nem delu. Organizacije združenega dela 
naj uveljavljajo ustreznejše vrednotenje 
in nagrajevanje znanja. 

7. Družbenopolitične organizacije naj 
sprotno spremljajo in ocenjujejo social- 
no ekonomski položaj učencev in štu- 
dentov, še zlasti kot podpisnice družbe- 
nega dogovora o štipendiranju in naj se 
aktivno vključujejo v razreševanje odpr- 
tih vprašanj. Prispevajo naj k splošni uve- 
ljavitvi spoznanja, da je znanje najpo- 
membnejši dejavnik nadaljnjega družbe- 
nega razvoja in izenačevanje izobraže- 
valnih možnosti v tem okviru odločilni 
pogoj. Zveza socialistične mladine naj 
zlasti vzpodbuja udeležbo mladih v sa- 
moupravnih organih in delegatskih 
skupščinah, kjer lahko prispevajo k celo- 
vitejšemu razreševanju razvojnih vpra- 
šanj in še zlasti k razreševanju proble- 
mov standarda učencev in študentov. 

DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR 

Družbenopolitični zbor je ob obravna- 
vi poročila o potrebah, možnostih in po- 
gojih izobraževanja in zaposlovanja 
mladih na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije (Ur. I. SR Slove- 
nije št. 34/85) na seji 11. marca 1986 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

l. 
1. Družbenopolitični zbor Skupščine 

SR Slovenije sprejema poročilo o potre- 
bah, možnostih in pogojih izobraževanja 
in zaposlovanja mladih, ki ga je na pobu- 
do Republiške konference Zveze sociali- 
stične mladine Slovenije in po sklepu 
Družbenopolitičnega zbora predložil Iz- 
vršni svet. Poročilo obravnava družbeno 
razvojni in socialni vidik vzgoje in izobra- 
ževanja in predstavlja prispevek k celoviti 
analizi dosedanjih rezultatov preobrazbe 
srednjega usmerjenega izobraževanja, ki 
bo predloženo Skupščini SR Slovenije še 
v tem letu po končanih evalvacijskih razi- 
skavah. Pripravo analize je potrebno po- 
spešiti, v njej pa odgovoriti tudi na vsa 
vprašanja, ki se pojavljajo ob poročilu, pa 
z njim niso neposredno povezana. 

Poročilo odraža družbena prizadeva- 
nja, da bi mladim tudi v težavnih gospo- 
darskih razmerah omogočili, da se preko 
izobraževanja kar najbolje usposobijo za 
vključitev v delo in da s svojim znanjem 
prispevajo k nadaljnjemu družbenemu 
razvoju. Odkriva tudi probleme, ki se po- 
rajajo predvsem iz nedorečenosti razvoj- 
nih programov in v tem sklopu tudi načr- 
tovanja kadrov v združenem delu in iz 

neustreznega vrednotenja vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti in znanja, kar vse 
terja ukrepanje za doseganje višje izo- 
brazbene ravni, kakovosti in skladnosti 
izobraževanja z družbenimi razvojnimi 
cilji. 

2. Za uveljavitev znanja kot najpo- 
membnejšega razvojnega dejavnika je 
potrebno ustvariti pogoje za čim širše 
zajemanje mladih generacij do čim višje 
ravni izobrazbe fer omogočiti že zaposle- 
nim delavcem vključevanje v izobraževa- 
nje'za uresničevanje razvojnih ciljev. S 
tem in s pospešenim ustanavljanjem no- 
vih tehnološko in ekonomsko učinkovitih 
proizvodnih enot bomo najhitreje prese- 
gli socialno obravnavanje delovnih orga- 
nizacij z zgrešenimi oz. neperspektivnimi 
razvojnimi koncepti, ki so mnogokrat tu- 
di posledica neusposobljenih kadrov ali 
neizkoriščenega znanja zaposlenih. Za 

■ takšno smer razvoja, ki je vsebovana tudi 
v dolgoročnem planu SR Slovenije, se 
morajo zavzemati vse subjektivne sile, še 
posebej mladi s konstruktivnim družbe- 
nopolitičnim in samoupravnim delova- 
njem. 

3. Prestrukturiranje in posodabljanje 
gospodarstva in družbenih dejavnosti za- 
visi od znanja današnjih in bodočih de- 
lavcev. Še posebej za SR Slovenijo zna- 
čilna majhna prostorska mobilnost, po- 
gojena tudi z neustreznim razreševanjem 
stanovanjskih vprašanj, terja, da bi mladi 
pred vključitvijo v delo pridobili čim širša 
splošna in temeljna strokovna znanja, da 
bo možno doseči mobiinejše zaposlova- 
nje, kasnejše prekvalifikacije in da bi s 
svojim znanjem lahko vplivali na spre- 
membe dela in ustvarjalnost. Dobro 
splošno izobrazbo, ki je nujno potrebna 
tudi za vključevanje v nadaljnje izobraže- 
vanje, je treba doseči v vseh vzgojno izo- 
braževalnih programih. To je poleg kvali- 
tetnejše politehniške vzgoje v osnovni 
šoli tudi predpogoj za povečanje vpisa v 
tehniške usmeritve, ki zaostaja za per- 
spektivnimi potrebami po kadrih na teh 
področjih. Ob tem bodo tudi v tehniških 
šolah potrebne dodatne naložbe zlasti v 
opremo in kadrovsko okrepitev. Družbe- 
no razvojne usmeritve pa bodo zahtevale 
tudi bistveno večji razmah sistematične- 
ga strokovnega izpopolnjevanja vseh za- 
poslenih, kar pa mora biti spodbujeno 
tudi z ustreznim nagrajevanjem znanja v 
sistemu delitve po delu in rezultatih dela. 

4. Izenačevanje izobraževalnih mož- 
nosti je najtesneje povezano z razmesti- 
tvijo vzgojnoizobraževalnih programov. 
Ker se večina otrok po osnovni šoli izo- 
bražuje čim bliže domu, je zelo pomemb- 
no usklajevanje mreže šol znotraj regije 
oz. med sosednjimi regijami. Vendar pa 
bo mreža šol, ki bo zasnovana zgolj na 
regionalnem principu in ne bo sledila 
dolgoročni razvo/ni in zaposlitveni politi- 
ki, ohranjala obstoječo neustrezno izo- 
brazbeno strukturo. K pespektivnim po- 
trebam je treba naravnati mrežo šol in 
tudi štipendijsko politiko, politiko cen v 
domovih za učence in regresiranje pre- 
voza učencev. Ob posebnih izobraževal- 
nih skupnostih in Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije je potrebno okrepiti tudi od- 
govornost občin v postopku usklajevanja 
in uveljaviti načelo, da bodo nosile tudi 
materialne posledice nesmotrnih in dra- 
gih rešitev, o katerih se niso hotele uskla- 
diti. 

O izenačevanju izobraževalnih možno- 
sti mladih odloča tudi kvaliteta predšol- 
ske vzgoje in predvsem dobra osnovna 
šola, kjer smo dosegli že velik napredek 
tudi prek solidarnostnega financiranja 
manj razvitih območij. Kljub temu pa za- 
skrbljuje število učencev, ki po osnovni 
šoli ne nadaljujejo izobraževanja in tem 
morafo šole nameniti posebno pozornost 
pri usmerjanju, organizacije združenega 
dela pa pred zaposlitvijo zagotavljati 
usposobitev za kvalificirano vključitev v 
delo, kasneje pa tudi možnosti za nadalj- 
nje izobraževanje. Predvsem pa je treba 
preseči usmerjenost združenega dela 
pretežno na kadre ozkega profila in s tem 
povezano spodbujanje izobraževanja na 
nižjih stopnjah zahtevnosti, ki je posledi- 
ca slabih in pretirano kratkoročno za- 
stavljenih kadrovskih planov. Odločno se 
moramo zavzeti, da bodo uresničena 
planska predvidevanja o povečanem ob- 
segu vključevanja mladih v vzgojnoizo- 
braževalne programe V. in višjih zahtev- 
nostnih stopenj. 

Škodljivo in neperspektivno ločevanje 
ženskih in moških poklicev, ki ga v zdru- 
ženem delu prepočasi presegamo in ne- 
redko celo uveljavljamo v štipendijski po- 
litiki, povzroča neravnovesja v vpisni po- 
litiki ter zaposlovanju in po nepotrebnem 
zožuje izobraževalne možnosti ženskega 
dela mladine. 

5. Pedagoški delavci lahko odločilno 
vplivajo na motivacijo mladine za nadalj- 
nje izobraževanje še zlasti takrat, ko dru- 
žinske razmere tega ne vzpodbujajo. Za- 
to je potrebna boljša strokovna usposob- 
ljenost pedagoških delavcev za naloge 
poklicnega usmerjanja, večja pomoč in 
sodelovanje strokovnih služb za zaposlo- 
vanje in večje medsebojno zaupanje uči- 
teljev različnih ravni izobraževanja o pre- 
soji sposobnosti učencev, kar je še zlasti 
pomembno, kadar gre za hitrejše prese- 
ganje tradicionalne delitve na moške in 
ženske poklice in za nadpovprečno spo- 
sobne učence. Boljše pedagoško delo pa 
je neločljivo povezano z materialnim po- 
ložajem šolstva, tako z vrednotenjem de- 
la kot s posodabljanjem učne opreme. 

6. V srednjem šolstvu in že zlasti v 
visokem je prekomeren osip eno najtež- 
jih nerazrešenih vprašanj. Nujnega večje- 
ga števila diplomantov zaradi demograf- 
skih omejitev ne bo mogoče doseči, če 
bistveno ne izboljšamo učinkovitosti izo- 
braževanja. To bo možno doseči s kvali- 
tetnejšim usmerjanjem tudi med izobra- 
ževanjem, boljšimi materialnimi pogoji 
šol, z upoštevanjem optimalne zmoglji- 
vosti šol, preseganjem pretirane razdrob- 
ljenosti predmetnikov in ustreznejšimi di- 
daktičnimi pristopi. Program »2000 razi- 
skovalcev« še posebej narekuje poveča- 
nje števila diplomantov na visokih šolah 
in v podiplomskem izobraževanju. To bo 
mogoče doseči z zagotavljanjem ugod- 
nejših možnosti mladim in zaposlenim za 
vključevanje v to izobraževanje in z večjo 
učinkovitostjo. 

7. Program družbenih vlaganj v stan- 
dard učencev in študentov, še posebej 
štipendiranje in izgradnja domov, je bi- 
stveno prispevala, da gospodarske teža- 
ve niso v večji meri ogrozile mladim mož- 
nosti za izobraževanje. Še naprej si je 
treba prizadevati, da bodo štipendije do- 
hitevale rast najpomembnejših stroškov 
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in nadaljevati premike pri kadrovskih šti- 
pendijah od manj zahtevnih programov k 
bolj zahtevnim, kar bo možno doseči s 
podeljevanjem štipendij za program ne 
pa za stopnjo izobraževanja. Poleg tega 
morajo štipendije v še večji meri spodbu- 
jati in vrednotiti nadpovprečne učne re- 
zultate. V okviru celovitega obravnavanja 
materialnega položaja učencev in štu- 
dentov je treba uravnavati tudi politiko 
financiranja dijaških in študentskih do- 
mov, zagotavljanja družbene prehrane, 
regresov za učbenike in prevozov v šolo. 

II. 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 

Slovenije bo še vnaprej namenjal poseb- 
no pozornost potrebam, možnostim in 
pogojem izobraževanja in zaposlovanja 
mladih in zato priporoča in zavezuje: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je naj sproti spremlja in analizira potre- 
be, možnosti in pogoje izobraževanja in 
zaposlovanja mladih s posebnim ozirom 
na učinkovitost in rezultate izobraževa- 
nja ter poroča Skupščini. V enakem smi- 
slu je treba spremljati in usmerjati tudi 
permanentno izobraževanje že zaposle- 
nih delavcev. Še naprej naj si prizadeva 
za ustreznejšo zakonsko urejanje virov 
financiranja za izobraževanje v organiza- 
cijah združenega dela, saj gre za strošek, 
brez katerega ni izvedljivo uspešno pre- 
strukturiranje gospodarstva. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
Ie in izvršni sveti občinskih skupščin naj 
v tekoči ekonomski politiki podpirajo vse 
tiste razvojne odločitve, ki povečujejo 
možnosti zaposlovanja mladih ustvarjal- 
nih kadrov, še posebej z ustanavljanjem 
novih tehnološko in ekonomsko učinko- 
vitih organizacij združenega dela. Pri 
obravnavanju organizacij združenega 
dela, še posebej tistih, ki so v sanacij- 
skem postopku, morajo vztrajati pri pro- 
gramu kadrovske prenove in spremembi 
odnosa do izobraževanja. 

3. Republiški komite za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo in Zavod 
SR Slovenije za šolstvo morata v sodelo- 
vanju z izobraževalnimi skupnostmi ter 
visokošolskimi organizacijami organizi- 
rati takšno strokovno izpopolnjevanje 
pedagoških delavcev, ki bo zajelo tudi 
poklicno usmerjanje in razpoznavanje 
socialnih razsežnosti vzgoje in izobraže- 
vanja. 

4. Izobraževalna skupnost Slovenije 
in posebne izobraževalne skupnosti naj 
zagotavljajo nadaljnje učinkovitejše us- 
klajevanje vpisa v smeri nadaljnjih razvoj- 
nih kadrovskih potreb, da bi zajeli kar 
največ mladih v usmerjeno izobraževanje 
in ob tem izkoristili možnosti, ki jih nudi- 
jo domovi za učence in študente. Zagoto- 
viti bi tudi morale pogoje za povečanje 
vpisa v visokošolski študij na naravoslov- 
nih in tehniških usmeritvah ter skupaj z 
Raziskovalno skupnostjo Slovenije pri- 
spevale k večjemu razmahu podiplom- 
skega študija. Ob nujnih spremembah v 
zaposlitveni politiki, za katere se morajo 
zavzeti skupnosti za zaposlovanje, mora- 
jo pri usmerjanju vpisa preseči delitev na 
moške in ženske programe. Izobraževal- 
na skupnost Slovenije in posebne izobra- 
ževalne skupnosti naj skupaj z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije in izvrš- 
nimi sveti občinskih skupščin zagotovijo 
ustrezno vrednotenje vzgojnoizobraže- 
valnega dela in sodobnejšo opremljenost 
vzgojnoizobraževainih organizacij, kar 
bo vzpodbudilo večjo kvaliteto in učinko- 
vitost izobraževanja. Poskrbijo naj za 
učinkovitejše usklajevanje vseh progra- 
mov za izenačevanje izobraževalnih mož- 
nosti in v ta namen skupaj s skupnostmi 
za zaposlovanje in skupnostmi socialne- 
ga varstva postavijo informacijski sistem, 
ki bo celovito zajel podatke o gmotnem 
položaju učencev in študentov in omogo- 
čil bolj smotrno razporeditev različnih 
oblik družbenih vlaganj v standard učen- 
cev in študentov. 

5. Vzgojno izobraževalne organizacije 
in univerzi naj sprotno spremljajo in ana- 
lizirajo gmotni položaj svojih učencev in 
študentov ter se aktivno vključijo v razre- 
ševanje teh problemov. Motivirati morajo 
učence in študente za doseganje višjih 
izobrazbenih dosežkov in se ob usmerja- 
nju povezati med seboj in s štipenditorji. 
Sprotno in bolj organizirano se morajo 
odzivati tudi na potrebe po strokovnem 
izpopolnjevanju, ki izhajajo iz zahtev teh- 
nološkega prestrukturiranja združenega 
dela. Osnovne šole morajo posebno skrb 
nameniti učencem, ki ne kažejo namer za 
nadaljnje izobraževanje. Vse šole usmer- 
jenega izobraževanja pa najf sprejmejo 
programe ukrepov za zmanjševanje osi- 
pa, kar pa ne sme biti razlog za zmanjša- 
nje kvalitete izobraževanja. 

6,Organizacije združenega dela naj 
bolj uravnavajo politiko štipendiranja z 
dolgoročnimi kadrovskimi potrebami in 
štipendiste vzpodbujajo k doseganju viš- 
jih izobrazbenih stopenj. Organizacije 
združenega dela so odgovorne za pravil- 
no, strokovno in pravočasno pripravo ka- 
drovskih planov. Za uspešno izvajanje■ te 
naloge pa morajo bolj usposabljati delav- 
ce v kadrovskih službah. Razpisujejo naj 
tudi štipendije za študij na najkvalitetnej- 
šjh visokih šolah -v drugih republikah. 
Štipenditorji se morajo za tekoče sprem- 
ljanje pogojev in rezultatov izobraževa- 
nja svojih štipendistov bolj povezati z 
vzgojnoizobraževalnimi organizacijami. 
V okviru dejavnosti Gospodarske zborni- 
ce Slovenije in splošnih združenj bo po- 
trebno kritično preveriti prakso priznava- 
nja z delom pridobljene delovne zmožno- 
sti in do sprememb in dopolnitev zakona 
o delovnih razmerjih izdelati kriterije, ki 
bodo zagotovili, da bo po tej poti uveljav- 
ljeno znanje enakovredno izobrazbenim 
stopnjam Tudi delo učencev na obvezni 
praksi mora biti organizirano tako. da jih 
usposablja za delo in naloge, na katerih 
bodo po končanem šolanju delali. Na 
enak način in še ob sodelovanju uprav- 
nih organov za področje družbenih de- 
javnosti naj analizirajo tudi izvajanje pro- 
gramov pripravništva, da bi dosegli nji- 
hovo večjo učinkovitost v smislu usposo- 
bitve za samostojno delo. Poskrbele bo- 
do tudi za načrtnejše vključevanje že za- 
polenih delavcev v programe strokovne- 
ga izpopolnjevanja. V ta namen bo treba 
nadaljevati pri prizadevanjih za strokov- 
no rast in uveljavitev kadrovskih služb v 
združenem delu. 

7. Družbenopolitične organizacije naj 
sprotno spremljajo in ocenjujejo social- 
no ekonomski položaj učencev in štu- 
dentov, še zlasti kot podpisnice družbe- 
nega dogovora o štipendiranju in naj se 
aktivno vključujejo v razreševanje odpr- 
tih vprašanj. Prispevajo naj k splošni uve- 
ljavitvi spoznanja, da je znanje najpo- 
membnejši dejavnik nadaljnjega družbe- 
nega razvoja in izenačevanja izobraže- 
valnih možnosti v tem okviru odločilni 
pogoj. Zveza socialistične mladine naj 
zlasti vzpodbuja udeležbo mladih v sa- 
moupravnih organih in delegatskih 
skupščinah, kjer lahko prispevajo k celo- 
vitejšemu razreševanju razvojnih vpra- 
šanj in s tem k razreševanju problemov 
standarda učencev in študentov. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o kršitvah družbene lastnine in 
drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in njenega 
varstva    

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob 
obravnavi Informacije o kršitvah druž- 
bene lastnine in drugih pojavih oblikah 
neodgovornega odnosa do družbene 
lastnine in njenega varstva na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije na sejah dne 11. 3. 1986 spre- 
jeli naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

1. Zbori Skupščine SR Slovenije spre- 

jemajo Informacijo o kršitvah družbene 
lastnine in drugih pojavnih oblikah neod- 
govornega odnosa do družbene lastnice 
in njenega varstva, skupaj s sklepnimi 
ugotovitvami in predlogi stališč in usme- 
ritev. Zbori ugotavljajo, da informacija 
prispeva k načrtovanju nadaljnjih 
aktivnosti za varstvo družbene lastnine, 
kar vzpodbuja prizadevanja vseh odgo- 
vornih in zainteresiranih družbenih de- 
javnikov, zlasti pa delovnih ljudi in obča- 
nov, za odpravljanje vzrokov, ki pogoju- 

jejo kršitve družbene lastnine, prispeva 
pa tudi k proučevanju vseh odprtih vpra- 
šanj oziroma problematike varstva druž- 
bene lastnine. 

2. Razširitev in izboljšanje materialne 
osnove dela, razviti samoupravni odnosi 
pri pridobivanju ter delitvi dohodka ter 
nujnost dobrega in učinkovitega gospo- 
darjenja s sredstvi v družbeni lastnini bo- 
do ustvarili večjo motiviranost in zago- 
tavljali boljše varovanje družbene lastni- 
ne, hkrati pa omogočili hitrejšo pot v 
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inovacijsko družbo. Potrebno je odločne- 
je odpravljati razkorak med deklariranimi 
in dejanskimi odnosi v družbi in združe- 
nem delu in ustvarjati možnosti, da de- 
lovni ljudje odločajo o dohodku ter o 
bistvenih vprašanjih življenja, dela in 
družbenega razvoja, ter spodbujati odgo- 
vornost delavcev za večjo produktivnost 
in odločanje, kar vse naj bi prispevalo h 
krepitvi njihovega odnosa do družbene 
lastnine. 

3. Učinkovito varstvo družbene lastni- 
ne. na kateri temeljijo družbenoekonom- 
ski odnosi in sistem socialističnega sa- 
moupravljanja, je mogoče zagotoviti 
predvsem z visoko družbeno zavestjo 
vseh delovnih ljudi in občanov, s stalno, 
organizirano in intenzivno dejavnostjo 
vseh tistih odgovornih subjektov, ki jim je 
družba zaupala posebeno skrb za smotr- 
no upravljanje in gospodarjenje s sred- 
stvi v družbeni lasti in tistih, ki jim je po 
ustavi in zakonih naloženo njeno varstvo. 

4. Za varstvo družbenega premoženja 
je zelo pomembna še večja skrb za var- 
nost premoženja v organizacijah združe- 
nega dela, pri čemer se morajo v posa- 
meznih sredinah bolj aktivirati vsi subjek- 
ti družbene samozaščite in organi samo- 
upravne delavske kontrole v delovnem in 
bivalnem okolju. Poleg dejavnosti orga- 
nov samoupravne delavske kontrole je 
treba krepiti tudi dejavnost delavskih 
svetov, poslovodnih organov, družbeno- 
političnih skupnosti in organizacij v nji- 
hovi kontrolni funkciji, pri katerih pa je 

istočasno potrebno stalno krepiti in raz- 
vijati socialistične vrednote in moralo. 

Zbori ugotavljajo, da je za učinkovitej- 
še varstvo družbene lastnine potrebno 
več pozornosti nameniti preventivnemu 
delovanju v vseh sredinah in na vseh 
ravneh, v zvezi s tem pa krepiti delovanje 
znanstvenih in strokovnih institucij. 

5. Zbori poudarjajo, da je varstvo druž- 
bene lastnine odvisno tudi od dosledne- 
ga uresničevanja zakonskih določil, zato 
je potrebno zaostriti odgovornost za do- 
sledno spoštovanje zakonitosti in izvaja- 
nje ukrepov proti tistim družbenim sub- 
jektom in posameznikom, ki ne izvršujejo 
dovolj skrbno svoje obveznosti za zava- 
rovanje in varstvo družbene lastnine. 
Vsem subjektom, ki so odgovorni za 
spremljanje, odkrivanje, pregon in soje- 
nje pa je treba zagotavljati ustrezne [ma- 
terialne in kadrovske pogoje za učinkovi- 
to delo, ter ustvariti takšno družbeno kli- 
mo, da bodo pri svojem delu deležni naj- 
širše družbene pomoči in podpore. 

Pomembno je tudi stalno spremljanje 
vprašanj varstva družbene lastnine v de- 
legatskih telesih skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti, zlasti še komisij za 
družbeni nadzor. 

6. Kljub temu, da kazenska zakonodaja 
v SR Sloveniji omogoča varstvo družbe- 
ne lastnine, bo potrebno proučiti in do- 
polniti kazensko zakonodajo tako, da bo- 
do odpravljene pomanjkljivosti in s tem 
sankcionirana nekatera dejanja, ki jih 

storijo posamezni gospodarski subjekti 
pri svojem poslovanju. 

Pri proučitvi zakonodaje si je treba pri- 
zadevati za čim večjo omejitev normativ- 
ne dejavnosti države, ob tem pa intenzivi- 
rati napore za hitrejše in učinkovitejše 
vodenje kazenskih postopkov, kajti le hi- 
tro in učinkovito kaznovanje bo doseglo 
svoj preventivni in represivni namen. V 
zvezi s tem je še zlasti pomembno tudi 
vprašanje valorizacij denarnih vrednosti, 
kar je potrebno z ustrezno spremembo 
sistema čimprej uveljaviti. 

7. Pri tem zboru ugotavljajo, da je po- 
trebno na podlagi ocen in predlogov iz 
kritične analize delovanja političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja 
celovito proučiti in dograditi pravni si- 
stem z vidika zagotavljanja in uresničeva- 
nja pravic, obveznosti in odgovornosti 
vseh subjektov, ki uporabljajo, upravljajo 
in razpolagajo s sredstvi v družbeni last- 
nini. 

8. Zbori Skupščine SR Slovenije nala- 
gajo vsem odgovornim državnim orga- 
nom in priporočajo družbenim subjek- 
tom, da pri svojem nadaljnjem delu 
ustvarjalno upoštevajo ugotovitve in 
usmeritve iz informacije, usmeritve druž- 
benopolitičnih organizacij ter ugotovitve 
in stališča zborov Skupščine SR Sloveni- 
je. V prihodnje pa naj bi postala takšna 
oblika informacije ena izmed rednih 
oblik poročanja zborom Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju varstva druž- 
bene lastnine. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, SKLEPI IN PRIPOROČILA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize uveljavljanja inovativnosti združenih 
delavcev - ključna smer stabilizacije 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335. in 342. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 72. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije na sejah 
zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 26. mar- 
ca 1986 obravnavala analizo uveljavlja- 
nja inovativnosti združenih delavcev — 
ključna smer stabilizacije ter v skladu z 
253. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela tele 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, 
SKLEPI IN PRIPOROČILA: 

i. 
Skupščina SR Slovenije sprejema ana- 

lizo uveljavljanja inovativnosti združenih 
delavcev - ključne smeri stabilizacije in 
uvodno besedo Izvršnega sveta k obrav- 
navi analize na sejah zborov 11. 3. 1986 
kot podlago za aktivnosti, potrebne za 
hitrejše uveljavljanje inovativnosti v zdru- 
ženem delu. 

II. 
Skupščina SR Slovenije je sprejela 

usmeritve za razvoj inovativne dejavnosti 
že v letu 19/6, na podlagi česar je stekla 
vrsta aktivnosti. Toda v zadnjem obdobju 
je pod vplivom razmaha znanstvenoteh- 
nološke revolucije v svetu in na podlagi 
nujnosti prestrukturiranja gospodarstva 
pri nas, prišlo s strani Zveze komunistov 

Slovenije in Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva Slovenije do pobude po po- 
novnem ovrednotenju položaja na po- 
dročju krepitve inovativne dejavnosti, kar 
zahtevata tudi že sprejeta srednjeročni in 
dolgoročni plan družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije. 

Na osnovi te pobude Skupščina ugo- 
tavlja, da se ustvarjalnost delavcev in de- 
lovnih ljudi na vseh ravneh dela in življe- 
nja še vedno premalo uveljavlja. Zato ne 
zmoremo uresničiti dovolj hitrega preo- 
brata k učinkovitejšemu gospodarjenju, 
prestrukturiranju proizvodnje, k posodo- 
bitvi gospodarske infrastrukture in druž- 
benih dejavnosti, k večji konkurenčnosti 
na domačem in tujem trgu, k zmanjšanju 
zunanje zadolženosti in tehnično tehno- 
loške odvisnosti. 

Temeljni vzrok za tako stanje izvira iz 
dejstva, da smo priča avtarkičnemu in 
ekstenzivnemu razvoju in da tekoča eko- 
nomska politika organizacij združenega 
dela ni silila v poslovanje na osnovi spo- 
štovanja tržnih in ekonomskih zakonito- 
sti. V takih okoliščinah se je razvila neu- 
strezna struktura,gospodarstva. Po eni 
strani prevladuje delovno in kapitalno in- 
tenzivna proizvodnja nasproti razvojno 
intenzivni, po drugi strani pa organizacij- 
sko ter proizvodnoprogramsko toge or- 
ganizacije združenega dela nasproti trž- 
no bolj odzivnim gospodarskim enotam. 
Takšna struktura gospodarstva je terjala, 

vzpostavljala in ohranjala nizko kvalifika- 
cijsko raven zaposlenih, povzročala ne- 
perspektivnost mnogih proizvodnih pro- 
gramov, ki ne morejo dosegati zadostnih 
dohodkovnih učinkov v mednarodni me- 
njavi dela, in dolgoročno zmanjšala mož- 
nosti za povečevanje dohodka in skupne- 
ga družbenega proizvoda na osnovi ka- 
kovostnih faktorjev dela. 

Skupščina ugotavlja, da navedene zna- 
čilnosti družbene reprodukcije v osnovi 
obstajajo še danes. Te ne terjajo odgo- 
vorne naslonitve na znanje, zato je njiho- 
va najnevarnejša posledica, da ne spod- 
bujajo in silijo ljudi k stalnemu pridobiva- 
nju in posodabljanju strokovnih sposob- 
nosti, potrebnih za inovacijsko razreše- 
vanje razvojnih problemov in premago- 
vanje kriznih gibanj. Skupščina tudi ugo- 
tavlja, da premalo trdna odvisnost nagra- 
jevanja delavcev in delovnih ljudi od 
uspešnosti njihovega gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi ni zadosti spodbuja- 
la samoupravljalcev k združevanju dela 
in sredstev in k takim oblikam proizvod- 
nje in samoupravljanja, ki bi ob realnem 
vrednotenju produkcijskih faktorjev silile 
k njihovi polni produktivni izrabi. 

V nasprotju s tem Skupščina ugotavlja, 
da ustvarjalne sposobnosti in zmožnosti 
ljudi, zlasti mladih generacij, še vedno 
ostajajo nezadosti izkoriščene. Tako se 
velik del teh ljudi, zlasti pa mladine, ne 
nahaja v položaju, ko bi lahko v večji meri 
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prevzeli svojemu znanju in sposobnostim 
primerne delovne odgovornosti in z re- 
zultati lastnega dela izkazovali svoje spo- 
sobnosti ter s tem več prispevali k ustvar- 
janju podlag za lastno in skupno prihod- 
nost. 

To v polni meri velja tudi za znanstve- 
no-raziskovalno in inovativno razvojno 
dejavnost ter za množično inventivno de- 
javnost delavcev in delovnih ljudi. V ča- 
su, ko se vse bolj prebija spoznanje o 
odločilnem pomenu strokovnosti in ino- 
vativnosti v družbenem razvoju, se hkrati 
soočamo z objektivnimi in subjektivnimi 
težavami celih področij ali oddelkov raz- 
novrstnih strokovnih dejavnosti, da bi se 
bolj produktivno odzivale naraščajočim 
potrebam po njihovem razvojnem anga- 
žiranju v združenem delu. 

III. 
Skupščina SR Slovenije meni, da je za 

dosledno izvajanje dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije in dose- 
ganje strateških družbenih razvojnih ci- 
ljev pomembno spoznanje o skladnem in 
hitrejšem razvoju dejavnikov inovativno- 
sti in uvajanju družbenih sprememb, ki 
bodo krepile samoupravni položaj delav- 
cev in delovnih ljudi na osnovi njihovega 
inovativnega obnašanja. Pri tem Skupš- 
čina izhaja iz spoznanja, da je le s spod- 
bujanjem in razmahom inovativnosti mo- 
goče ustvariti materialne pogoje, ki bodo 
z razvitim trgom omogočili polno uvelja- 
vitev ekonomskih zakonitosti in krepili 
odločilni položaj delavcev in delovnih lju- 
di ter njihovo fidgovornost za lasten in 
skupni družbeni razvoj. 

Skupščina meni,"da mora v naši družbi 
postati pravilo, da bo dober gospodar 
dobro nagrajen za rezultate svojega 
družbeno koristnega in tržno ali prek 
svobodne menjave priznanega dela z 
družbenimi sredstvi. To je prvi in osnovni 
pogoj za uveljavljanje inovativnosti, ker 
ustvarja inovacijsko potrebo in motiv s 
tem, da sili samoupravljalce k množične- 
mu in nenehnemu iskanju, razvijanju, so- 
ustvarjanju in uvajanju boljših tehnično- 
tehnoloških, organizacijsko-ekonomskih 
in drugih rešitev za bolj produktivno in 
tržno bolj uspešno proizvodnjo. 

Skupščina ocenjuje, da znanje postaja 
poglaviten kakovostni razvojni dejavnik. 
Zato narašča pomen nadaljnjega razvija- 
nja oblik organiziranja delavcev, ki bo na 
teh osnovah razvilo pripravo in uvajanje 
razvojnih projektov kakovostnega pre- 
strukturiranja v združenem delu. 

Skupščina daje poseben poudarek raz- 
vojno tehnološki uspešnosti in inovacij- 
skemu dozorevanju združenega dela, 
oblikovanju inovacijskih razvojnih jeder 
in zagotavljanju inovacijske zasnove po- 
slovne politike ter takega samoupravne- 
ga organiziranja, ki bo krepilo delovanje 
samoupravnih delovnih skupin. Na tej 
podlagi Skupščina daje poseben pouda- 
rek tudi usmerjenemu, organiziranemu 
in skupinskemu inventivnemu delu de- 
lavcev, ki ga je potrebno strokovno pod- 
preti. Skupščina v tem okviru podpira 
tudi krepitev materialne osnove razisko- 
valnih in izobraževalnih programov, ki so 
podlaga za razvojne projekte organizacij 
združenega dela ter strokovnost družbe- 
nega odločanja in neposreden prispevek 
tem projektom in odločanju. Raziskoval- 
ne organizacije in obe univerzi skupaj z 

razvojnimi oddelki gospodarstva morajo 
biti nosilci spreminjanja gospodarstva, 
družbenih infrastruktur in družbenih de- 
javnosti. Skupščina ocenjuje, da glavni 
način njihovega prispevanja predstavlja 
vzgoja visoko strokovnega in ustvarjalne- 
ga kadra, sposobnega dajati inventivne 
rešitve za potrebe gospodarstva in cele 
skupnosti ter neposredno sodelovati pri 
izvajanju inovativnih projektov. Družbe- 
no-razvojno dolgoročno ocenjujemo de- 
jansko vrednost znanstveno-raziskoval- 
nega in visokošolskega področja z rezul- 
tati predvsem pri doseganju večje druž- 
bene inovacijske učinkovitosti tudi v tem 
smislu, da bo materialni položaj delavcev 
v razvoju in znanstveno-raziskovalnem 
delu odvisen od njihove stvarne inovacij- 
ske učinkovitosti. 

Skupščina meni, da je ob tem treba 
podpreti nastajanje novih proizvodnih 
programov. V ta namen je treba razviti in 
podpreti razne oblike združevanja druž- 
benih sredstev za podporo delavcem in 
delovnim ljudem, ki bodo nove proizvod- 
ne programe organizirali tudi v obliki no- 
vih proizvodnih organizacij zlasti drob- 
nega gospodarstva. 

Šele na teh osnovah bo prišlo do čeda- 
lje večjega razvoja inovativnih organiza- 
cij združenega dela, te pa bodo predstav- 
ljale stvarno samoupravno bazo za spre- 
membe gospodarskega in političnega si- 
stema v smeri, ki jo nakazujeta dolgoroč- 
ni program gospodarske stabilizacije in 
kritična analiza delovanja političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja. 

IV. 
Skupščina SR Slovenije, izhajajoč iz 

prejšnjih opredelitev in ob upoštevanju 
predlogov, pripomb in razprav na delov- 
nih telesih zborov in Skupščine SR Slo- 
venije oziroma razprave na samih zborih: 

1. nalaga Izvršnemu svetu, da skladno 
z ugotovitvami in osnovnimi usmeritvami 
iz analize uveljavljanja inovativnosti 
združenih delavcev - ključne smeri sta- 
bilizacije: 

a) predlaga dopolnitev Družbenega do- 
govora o inovacijah in podpira razširitev 
kroga udeležencev dogovora, da bi ude- 
leženci mogli bolj organizirano, celovito 
in učinkovito usklajevati in izvajati aktiv- 
nosti za povečevanje in uveljavljanje ino- 
vativnosti delovnih ljudi; 

b) v okviru svojih pristojnosti organizi- 
ra strokovno razdelavo in oblikuje ukre- 
pe za pospešeno vpeljevanje dejavnikov 
inovativnosti ter jih uveljavlja v vseh po- 
budah in predlogih aktov, ki jih obravna- 
vajo in sprejemajo zbori Skupščine SR 
Slovenije, zlasti še v letnih resolucijah o 
družbenoekonomskem razvoju SR Slo- 
venije in drugih aktih s področja eko- 
nomske politike. Izvršni svet mora za 
uresničevanje družbenih planov spodbu- 
jati nastajanje programov tehnično-teh- 
nološkega prestrukturiranja, razvojno- 
tehnično sodelovanje organizacij združe- 
nega dela v Jugoslaviji in v svetu ter z 
ukrepi tekoče ekonomske politike podpi- 
rati take programe v njihovi razvojno- 
inovacijski fazi: 

c) daje pobude za strokovno obdelavo, 
družbenopolitično obravnavanje in spre- 
jemanje sprememb in dopolnitev predpi- 
sov, ki so v pristojnosti Skupščine SFRJ, 
Zveznega izvršnega sveta, družbenih do- 
govorov in dogovorov republik in pokra- 

jin. Zlasti naj podaja konkretizirane po- 
bude in predloge za takšno strategijo 
družbenega razvoja, za takšno tekočo 
ekonomsko politiko in dograjevanje go- 
spodarskega sistema, za spodbujanje 
takšnih skupnih razvojnih projektov or- 
ganizacij združenega dela, za vzpostav- 
ljanje enakopravnejših pogojev gospo- 
darjenja v Jugoslaviji, ki bodo zagotovili: 
inovacijsko zasnovanost celotnega druž- 
benega razvoja, uveljavljanje ekonom- 
skega motivacijskega sistema, ki bo 
osebne dohodke delavcev tesneje pove- 
zal s kakovostjo njihovega gospodarjenja 
z družbenimi sredstvi, povečevanje dele- 
ža družbenega proizvoda za znanstveno- 
raziskovalno in izobraževalno dejavnost, 
vključevanje jugoslovanskega združene- 
ga dela in znanosti v mednarodne razvoj- 
no-raziskovalne projekte, izpopolnjeva- 
nje informacijskega sistema, povečeva- 
nje organizacijske svobode in odgovor- 
nosti delovnih ljudi in povezovanju v aso- 
ciacije združenega dela, povezovanju 
asociacij med seboj in pri urejanju notra- 
njih upravljalskih in delovnih razmerij in 
odnosov, ter na vseh ostalih področjih, 
kjer sedaj obstajajo zavore, ki otežujejo 
nastajanje inovacijskih potencialov v raz- 
širjenem obsegu. Posebej pa je potrebno 
uveljavljati spremembe zakona o zaščiti 
izumov, tehničnih izboljšav in znakov ra- 
zlikovanja. 

2. Organizacije združenega dela naj 
razvijajo oblike in metode sproščanja 
množične inventivne dejavnosti delavcev 
ter na tej podlagi in na podlagi ekonom- 
skih rezultatov vpeljanih izboljšav podpi- 
rajo povečevanje osebnih dohodkov 
vseh zaposlenih in podpirajo bistveno 
povečanje nagrad in družbeno-moralnih 
priznanj inovatorjem. V organizacijah 
združenega dela je treba tudi doseči, da 
bodo delavci pri združevanju v organiza- 
cijo združenega dela medsebojno uredili 
zlasti tiste pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki zadevajo družbeno in eko- 
nomsko smotrno uporabo njihovega zna- 
nja in sposobnosti. Prav tako je potrebno 
v organizacijah združenega dela pri izbiri 
vodilnih kadrov upoštevati tudi njihovo 
sposobnost organiziranja inovacijskih 
procesov in s tem povezanega tehnolo- 
škega napredka. 

3. Skupščina priporoča izvršnim sve- 
tom skupščin občin, da v sodelovanju z 
medobčinskimi gospodarskimi zbornica- 
mi skladno s cilji družbenih planov po- 
magajo gospodarskim organizacijam in 
družbenim dejavnostim odkrivati razvoj- 
no pomembne točke in podpirajo v slo- 
venski in jugoslovanski prostor odprto 
dogovarjanje in samoupravno sporazu- 
mevanje organizacij združenega dela o 
skupnih razvojnih projektih. 

4. Gospodarska zbornica Slovenije naj 
organizira ugotavljanje razvojnih zasto- 
jev in potreb združenega dela, daje pobu- 
de za razvojne programe organizacij 
združenega dela in pospešuje povezova- 
nje v jugoslovanskem družbenogospo- 
darskem prostoru. Zavzema naj se za or- 
ganiziranje poslovno planskih skupnosti 
in drugih oblik združevanja dela in sred- 
stev pri izvajanju posameznih razvojnih 
usmeritev. Hkrati s tem naj Gospodarska 
zbornica Slovenije v sodelovanju z Izvrš- 
nim svetom skupščine SR Slovenije pri- 
pravi program in možnosti združevanja 
družbenih sredstev za množično organi- 
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ztranje in razvoj malih proizvodnih enot 
na podlagi družbene lastnine. 

5. V raziskovalnih skupnostih naj se 
jasneje izražajo razvojni cilji organizacij 
združenega dela in na tej podlagi pripra- 
vijo nujna izhodišča za programiranje ra- 
ziskovalne dejavnosti. Iz raziskovalnih in 
razvojno-vodstvenih kadrov pomembnej- 
ših gospodarskih in raziskovalnih organi- 
zacij je treba oblikovati ekspertne skupi- 
ne, ki trajno spremljajo soodvisnost 
skupnega raziskovalnega programa in 
družbenih razvojnih usmeritev. Na tej 
podlagi je treba pripravljati letne in sred- 
njeročne plane raziskovalne dejavnosti. 
V politiki financiranja raziskovalnih sku- 
pin je treba uveljaviti dodatna načela or- 
ganiziranja in pogoje za dodeljevanje 
sredstev tako, da bo zagotovljeno veča- 
nje inovacijskih zmogljivosti z novimi ka- 
dri in izumi. 

Zagotoviti bo treba informacijski si- 
stem za spremljanje dela in gibanja ka- 
drov v celotnem inovacijskem sistemu, ki 
sega od izobraževanja, prek znanstveno- 
raziskovalnega dela, množičnega vklju- 
čevanja vseh delavcev v razvojno dejav- 
nost organizacij združenega dela, razvoj- 
nega, pilotno-proizvodnega do investicij- 
skega in poslovodnega dela. Strokovne 
kadre v raziskovalnih organizacijah je 
potrebno vključiti v svetovanje organom 
družbene skupnosti, kadar gre za proble- 
matiko z njihovega področja. Uporabo 
združenih sredstev je treba utemeljiti z 
delom v najkvalitetnejših raziskovalnih 
skupinah in z odgovornostjo mentorskih 
kadrov, da bodo mladi raziskovalci v naj- 
krajšem možnem času dosegli sposob- 
nost. Vključevanja v sodobne tokove zna- 
nosti v svetu, se v njih uveljaviti ter se 
potrjevati z inovativno prakso doma. 

V posebnih raziskovalnih skupnostih 
bodo uporabniki opravili izbor svojih 
skupnih razvojnih projektov in skupno 

sofinancirali raziskovalne skupine, ki de- 
lajo v teh projektih. 

6. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
posebne izobraževalne skupnosti morajo 
zagotoviti pogoje za povečevanje vpisa v 
naravoslovne, tehnične, in biotehnične 
programe in za doseganje večje kvalitete 
in učinkovitosti izobraževanja. Skupaj z 
raziskovalnimi skupnostmi morajo zago- 
tavljati pogoje tudi za večje vključevanje 
v podiplomske programe izobraževanja 
in izpolnjevanja ter ob tem spodbujati 
oblikovanje raziskovalnih skupin. Viso- 
košolske organizacije so dolžne s prila- 
gajanjem vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov in z izbirnimi predmeti nuditi več 
možnosti samostojnejšega izbora i razi- 
skovalnega dela v dodiplomskih progra- 
mih. Za lastni razvoj pedagoškega in razi- 
skovalnega kadra, za stalno preverjanje 
ter strokovno potrjevanje resnične 
ustvarjalnosti svojih strokovnih kadrov, 
pa se morajo delovno tesneje povezovati 
z raziskovalnimi in proizvodnimi organi- 
zacijami, kjer so že zagotovljeni pogoji za 
raziskovalno delo. 

7. Poslovna skupnost raziskovalnih 
organizacij naj kot svojo pomembno de- 
javnost razvije skrb za skupno in raci- 
onalno nabavo, uporabljanje in obnavlja- 
nje raziskovalne opreme in druge razi- 
skovalne infrastrukture, pripravlja in or- 
ganizira naj izvajalske raziskovalno-raz- 
vojne skupine iz večih raziskovalnih or- 
ganizacij za večje razvojne projekte v go- 
spodarstvu pri izvajanju dogovorjene 
strategije, daje naj pomoč raziskovalnim 
organizacijam pri urejanju pravnih in or- 
ganizacijskih vidikov njihovega poslova- 
nja in odnosov svobodne menjave dela. 

8. V poslovnih bankah morajo izpeljati 
odločanje o naložbi družbenih sredstev 
glede na pričakovane rezultate, ki vklju- 
čujejo čedalje večjo in učinkovitejšo upo- 
rabo znanja in njegovo trajno reproduk- 

cijo. Skladno s tem naj bi banke povečale 
posojila za inovativne projekte in inova- 
tivne organizacije vseh vrst. Za dolgoroč- 
no in sistemsko ureditev teh vprašanj je 
nujno poiskati učinkovitejše organizacij- 
ske oblike delovanja bančnega in kredit- 
nega sistema na tem področju. 

Skupščina SR Slovenije priporoča: 
9. Socialistični zvezi delovnega ljud- 

stva, da spodbuja povečevanje inovativ- 
nosti v celoti in analizira učinkovitost po- 
sameznih dejavnikov inovativnosti z vidi- 
ka pravočasnega spreminjanja stanja v 
inovacijskem sistemu. Hkrati s tem naj 
skupaj z Gospodarsko zbornico Sloveni- 
je in Zvezo sindikatov Slovenije spodbuja 
in nadaljuje dogovarjanje in sporazume- 
vanje za izvajanje stabilizacijskih nalog, v 
kar se morajo vključiti tudi drugi subjekti. 
Posebnega pomena bi bila tudi spre- 
memba družbenega dogovora o kadrov- 
ski politiki, in sicer v smeri, da bi ta krepil 
odgovornost kadrov za razvoj inovacij- 
ske dejavnosti na vseh ravneh družbene 
organiziranosti. 

10. Zvezi sindikatov Slovenije, da 
usmerja inovativnost delavcev za izbolj- 
šanje pogojev, procesov in rezultatov de- 
la. Sindikat naj se tudi zavzema za razvi- 
janje tako organizirane proizvodnje, ki 
bo zasnovana na skupinskem delu, zna- 
nju, razvoju novih projektov in uvajanju 
novih proizvodenj, kar bo omogočalo 
večjo kvaliteto dela in življenja. 

Izvršni svet naj redno spremlja operaci- 
onalizacijo in izvajanje stališč in usmeri- 
tev Skupščine za uveljavljanje inovativ- 
nosti združenih delavcev in Skupščini 
poroča o uresničenih in tekočih aktivo- 
stih Izvršnega sveta in drugih subjektov 
ter o njihovih učinkih. O tem naj poroča 
zlasti ob pripravah letnih resolucij o izva- 
janju srednjeročnega družbenoekonom- 
skega razvoja SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

UGOTOVITVVE, STALIŠČA IN SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi povzetka 
raziskovalnega programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom raziskav 
za preseganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi povzetka razi- 
skovalnega programa Raziskovalne 
skupnosti Slovenije s programom razi- 
skav za preseganje znanstvenega in 
tehnološkega zaostajanja na seji zbora 
dne 26. marca 1986 na podlagi 260. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEP 

I. 
Zbor združenega dela Skupščina SR 

Slovenije je 11. marca 1986 obravnaval 
raziskovalni program Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije za preseganje tehnolo- 
škega in znanstvenega zaostajanja ter qa 
sprejel 26. marca 1986. 

II. 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije ugotavlja, da program raziskav 
za preseganje tehnološkega in znanstve- 

nega zaostajanja daje neposredne osno- 
ve za uresničevanje osrednjih ciljev teh- 
nološkega razvoja, modernizacije proiz- 
vajalnih sil, prestrukturiranja gospodar- 
stva in izboljšanja družbenega odloča- 
nja, kakor so opredeljeni v srednjeroč- 
nem in dolgoročnem družbenem planu 
SR Slovenije. 

Zbor ugotavlja, da program izhaja iz 
celote znanstveno-raziskovalnih zmoglji- 
vosti Slovenije in jih v težiščna razisko- 
valno-razvojna področja povezuje predv- 
sem z usmerjanjem usposabljanja novih 
raziskovalcev in prednostnim razporeja- 
njem uvoza raziskovalne opreme. 

Zbor zlasti ugotavlja, da se program 
usmerja k pospešenemu usposabljanju 
novih raziskovalcev in oblikovanju večje- 
ga števila bolj kakovostnih raziskovalnih 
skupin, zmožnih prenosa znanja v razvoj- 
ne projekte združnega dela, ustanavlja- 
nja novih proizvajalcev in dajanja stro- 
kovnih podlag za družbeno odločanje. 

III. 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije meni, da je treba pri ocenjeva- 
nju programa raziskav za preseganje teh- 
nološkega in znanstvenega zaostajanja 
upoštevati zlasti inovacijske učinke, ki jih 
bo znanstveno-raziskovalna dejavnost 
sprožala, uvajala in pomagala uveljavljati 
v gospodarstvu, materialni infrastrukturi, 
družbenih dejavnostih in v upravi. To je 
podlaga za presojanje družbene vloge in 
razvojnega programa znanstveno-razi- 
skovalne dejavnosti in za odločanje o 
družbenih sredstvih za njen delovni pro- 
ces, razširjanje zmogljivosti in materialne 
pogoje dela. 

Zbor meni, da je usposabljanje novih 
raziskovalcev in usmerjanje raziskoval- 
nih skupin k inovativnemu razvoju go- 
spodarstva in družbe kot celote strateško 
težišče programa. 

Raziskovalna skupnost Slovenije mora 
usmerjati sredstva in nove kadre v razi- 
skovalne organizacije, ki bodo lahko za- 
gotovile kakovostno in učinkovito uspo- 
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sabljanje novih raziskovalcev z njihovo 
neposredno vključitvijo v kakovostne ra- 
ziskovalne skupine. 

Zbor meni, da je politika Raziskovalne 
skupnosti Slovenije, ki uvoz raziskovalne 
opreme usmerja na prednostna razisko- 
valna področja, ustrezna. Zbor prav tako 
meni, da bo v prihodnjih letih srednjeroč- 
nega obdobja treba ob usklajenem pro- 
gramu in združenih sredstvih Raziskoval- 
ne skupnosti Slovenije in Izobraževalne 
skupnosti Slovenije ter posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti opremljati obe univer- 
zi. Opremljanje z raziskovalno opremo 
naj poteka prek Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije meni, da je potrebno organiza- 

cijo Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
posebnih raziskovalnih skupnosti prila- 
goditi nalogam srednjeročnega plana ra- 
ziskovalne dejavnosti. Informacijski si- 
stem mora zagotavljati pregled nad pote- 
kanjem dejavnosti predvsem z vidika nje- 
nega prispevka k družbenemu razvoju. 
Osrednji predmet informacijskega opa- 
zovanja mora biti raziskovalna skupina 
od nastanka, krepitve, do vstopanja v raz- 
vojna dela in prevzemanja nalog na po- 
dročjih zunaj znanstveno-raziskovalnega 
dela. V raziskovalnih skupnostih je treba 
uveljaviti organizacijske in informacijske 
prilagoditve za izvajanje srednjeročnega 
programa raziskav za preseganje tehno- 
loškega in znanstvenega zaostajanja. 

Zbor združenega dela nalaga uporab- 

nikom in Raziskovalni skupnosti Sloveni- 
je, da si prizadevajo za uresničitev spre- 
jete politike in v samoupravnem sporazu- 
mu o temeljih plana opredeljenega pro- 
grama. Pri odločanju o sredstvih je treba 
upoštevati dejansko uresničevanje pro- 
grama in ugotavljati njegove družbeno- 
razvojne prispevke. 

IV. 
Zbor združnega dela zavezuje Izvršni 

$vet Skupščine SR Slovenije, da spremlja 
izvajanje programa raziskav za presega- 
nje tehnološkega in znanstvenega zao- 
stajanja in o tem poroča *Skupščini SR 
Slovenije v okviru oktobrske in majske 
analize. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
Komisija za mednarodne odnose 

Nekatera aktualna vprašanja boja za mir in razorožitev 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose je na seji dne 25. 
februarja 1986 širše razpravljala o vpra- 
šanju boja za mir v svetu ter o nekaterih 
vprašanjih razorožitvenega procesa. Po- 
vod za to je bil prejem izhodišč za delo 
jugoslovanske delegacije na zasedanju 
Konference za razorožitev v Ženevi, ki se 
je sicer že pričela v začetku meseca. Tudi 
je obravnavala informacijo o stališčih in 
aktivnostih naše države na področju ra- 
zorožitve ter poročilo o delovanju sloven- 
skega aktiva Lige za mir v letu 1985 ter 
osnutek programa Združenih narodov za 
mednarodno leto miru 1986. 

Po uvodni predstavitvi nastanka seda- 
njih mednarodnih pogajalskih in drugih 
forumov za vprašanja razorožitve, drugih 
prizadevanj in boja za mir v svetu, izho- 
dišč neuvrščenih držav ter naše države 
na teh področjih in pregledu najpo- 
membnejših medarodnih srečanj v letoš- 
njem letu, na katerih bo tudi govora o 
vprašanju razorožitve, in najnovejših 
medblokpvskih razorožitvenih pobud je 
bilo v razpravi opozorjeno na potrebo, da 
se naša država poleg multilateralnih me- 
hanizmov iz sistema Združenih narodov 
in gibanja neuvrščenosti v večji meri 
vključuje tudi v nevladne oblike borbe za 
mir v svetu, to je, v napredne in demokra- 
tične organizacije in gibanja, vključno z 
mirovnimi gibanji, zlasti tistimi, ki so 
odraz razpoloženja širših množic do poli- 
tike sile. Iz teh procesov ne bi bilo treba 
izključevati tudi raznih neinstitucionalnih 
oblik delovanja ter dajanja pobud in 
predlogov. 

Dejstvo, da je bilo gradivo posredova- 
no šele po začetku ženevske konference, 
jasno kaže na stopnjo podružbljenosti na 
tem področju, ki je še vedno v skoraj 
izključni pristojnosti Zveznega izvršnega 
sveta. Na tak način ni mogoče (ugotavlja- 
ti in) zagotavljati potrebne podpore de- 
lovnih ljudi temu izjemno pomembnemu 
vprašanju naše zunanje politike in med- 
narodnega sodelovanja, ki ima lahko tudi 

za našo državo velike varnostne in eko- 
nomske posledice. 

Gradivo pripisuje pretirano velik po- 
men obeh velesil ter še zlasti njunih pred- 
sednikov na področju razorožitve, pre- 
malo pa upošteva vlogo in vpliv drugih sil 
in dejavnikov (mnogotere interese voja- 
ško-industrijskih kompleksov, na pri- 
mer). Tudi pri naših mirovnih prizadeva- 
njih se skoraj vse zasluge pripisujejo dr- 
žavnim ustanovam, njihovim vodstvom, 
malo pa je govora o angažiranju družbe- 
nopolitičnih organizacij ter drugih asoci- 
acij naših delovnih ljudi in občanov. 

Za nastop neuvrščenih držav na razo- 
rožitvenih srečanjih je značilna odsot- 
nost vprašanja oboroževanja ter celo 
medsebojnih vojn in spopadov oziroma 
razorožitve pri njih samih, čeravno prav 
one najteže prenašajo tovrstna bremena. 
Po drugi strani so v svojih zahtevah glede 
velesil in splošnejših pričakovanjih pogo- 
sto maksimalistične. Ker iz časovnih in 
drugih razlogov ponavadi ne oblikujejo 
skupnih izhodišč za razgovore, bi bilo 
treba težiti k izdelavi variantnih. Taka nji- 
hova neenotnost je bila zlasti prisotna na 
drugem posebnem zasedanju Generalne 
skupščine Združenih narodov o razoro- 
žitvi. 

Pomen skupnih aktivnosti in pobud 
evropskih neuvrščenih in nevtralnih dr- 
žav je bil doslej zelo velik, zlasti na stock- 
holmski konferenci, ter bo verjetno še 
narastel po jesenski preselitvi konferen- 
ce na Dunaj. Treba bi bilo težiti, da se 
spremeni v pravo evropsko razorožitveno 
konferenco. Že sama lokacija konference 
bi ob ustreznem sodelovanju avstrijske 
vlade lahko omogočala določen vpliv na 
obstoječa medblokovska razorožitvena 
pogajanja. 

Boj za mir niso le prizadevanja za razo- 
rožitev, ampak ga je treba pojmovati šir- 
še. Tudi kot miroljubno sožitje, enako- 
pravno mednarodno sodelovanje, spo- 
štovanje človekovih pravic ter boj za hi- 
trejši razvoj, zlasti dežel v razvoju. Nepo- 

sredno so to tudi prizadevanja za zausta- 
vitev vseh obstoječih vojn in spopadov, 
nasprotovanje politiki sile, prizadevanja 
za zmanjšanje napetosti ter borba zoper 
vmešavanje v notranje zadeve drugih dr- 
žav in prisotnost tujih čet na ozemlju 
suverenih držav. Nujen pogoj za uspeš- 
nost borbe za mir je njena množičnost, 
torej njeno podružbljanje, v skladu z ne- 
posrednimi potrebami ljudi. Iz tega razlo- 
ga ni sprejemljiv pogosto prisoten pater- 
nalističen odnos do številnih pobud in 
razmišljanj med našo mladino in med 
delovnimi ljudmi in občani nasploh. V 
svetu ni velikih razlik v prizadevanjih po- 
sameznih resnično mirovnih gibanj. 

Naša republika in celotna država sta 
življenjsko zainteresirani za varne meje 
ter vsestransko sodelovanje s sosednimi 
državami. K temu lahko veliko pripomo- 
rejo tudi mirovna prizadevanja širokih 
množic na obeh straneh meje. Na ta na- 
čin tudi slabi vpliv neofašistov in drugih 
nazadnjaških sil v naši soseščini, krepi 
pa se položaj naše narodne skupnosti ter 
ustvarja vzdušje za uspešno reševanje 
odprtih vprašanj. Sami lahko k vsemu 
temu veliko pripomoremo. Mirovna pri- 
zadevanja v odnosih s sosedi se torej 
pokrivajo z našimi interesi. Tako je treba 
oceniti tudi nedavno pisateljsko srečanje 
v Portorožu. 

Pobuda borčevskih organizacij Furla- 
nije-Julijske krajine, Slovenije, Hrvaške 
ter avstrijske Koroške in Štajerske, da bi 
na območju Delovne skupnosti Alpe-Ja- 
dran ustanovili brezjedrsko cono, zasluži 
vso podporo. O tem ni v izhodiščih še 
ničesar, prav tako ne o predlogu Palme- 
jeve komisije (na švedsko pobudo), da bi 
vzdolž srednjeevropske blokovske ločni- 
ce vzpostavili cono brez taktičnega jedr- 
skega orožja. Aipsko-jadranski prostor bi 
moral postati skrajni južni del te širše 
cone. Zakaj to orožje ne bi bilo umaknje- 
no tudi iz naše soseščine, saj je Jugosla- 
vija tako že v celoti brezjedrska cona? Ta 
prizadevanja so enakovredna onim za ce- 
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lotno območje Balkana. Tudi območje 
Alp in Jadrana je treba vključevati v izho- 
dišča za delovanje naše države na med- 
narodnih razorožitvenih forumih ter v 
ustrezne bilateralne stike, problematiko 
pa vključiti tudi v širše evropske razoroži- 
tvene načrte. 

Komisija je obravnavala tudi vprašanje 
sodelovanja nekaterih naših občin oziro- 
ma mest na posameznih mednarodnih 
srečanjih, na katera jih vabijo pobratena 
in prijateljska mesta oziroma občine za- 
hodne Evrope in ki imajo na dnevnem 
redu tudi mirovna prizadevanja. V zvezi s 
tem je vprašljiva ustreznost pogostnega 
mnenja nekaterih zveznih organov, da 
gre pri tem za blokovske manifestacije. 

Bila je seznanjena z namero Fakultete 
za sociologijo, politične vede in novinar- 
stvo iz Ljubljane, da januarja 1987 na 
Bledu organizira znanstveno posvetova- 
nje o obrambnih sistemih nevtralnih in 
neuvrščenih držav v Evropi ter o ukrepih 
vzajemnega zaupanja. To bi bila prilož- 
nost, da se v neposredni bližini in ob 
istem času z dunajsko konferenco ter 
pogajanji med blokoma opravi temeljit 

pregled problematike ter poskuša prispe- 
vati k njenemu razreševanju v smislu 
ustvarjalnega pristopa. 

Komisija je podprla prizadevanja za 
ureditev razmer v jugoslovanski skupini 
Pugwash ter je bita seznanjena z njenim 
delovanjem do prenovitve njenega vod- 
stva konec lanskega leta (novi predsed- 
nik dr. Janez Milčinski). Zavzela se je za 
ureditev delovanja posameznih članov 
skupine v njegovih (republiških in pokra- 
jinskih) sredinah še pred 36. konferenco 
Pugwash septembra letos v Budimpešti. 
38. konferenco bi morda kazalo prirediti 
v naši državi. 

Komisija je podprla delovanje raznote- 
rih predstavnikov iz naše republike na 
področju razorožitve, borbe za mir, bolj- 
šega razumevanja med narodi in država- 
mi ter mednarodnega sodelovanja. V tem 
smislu je zlasti poudarila pomen delova- 
nja Lige za mir, Društva SRS za Združene 
narode ter ostalih dejavnosti in sub- 
jektov. 

Komisija je bila mnenja, da bi bilo po- 
trebno v okviru SZDL Slovenije in Jugo- 

slavije organizirati temeljito razpravo o 
vseh vidikih boja za mir v svetu, našega 
vključevanja vanjo ter o drugih tovrstnih 
prizadevanjih pri nas doma. Bilo bi ko- 
ristno, če bi sprejela konkreten program 
takega delovanja, opredelila svoj odnos 
do nekaterih mirovnih in podobnih gi- 
banj med mladimi ter do sodelovanja s 
tujino na tem področju, kakor tudi spre- 
jela usmeritve za konkretno delovanje v 
občinah. Vsekakor bi bilo tudi treba pod- 
preti pobudo borčevskih organizacij. V 
razpravi bi bilo treba objasniti nekatera 
zelo zahtevna strokovna vprašanja v zve- 
zi z razoroževanjem, tudi tehnične nara- 
ve. Naši javnosti je tudi premalo znana 
dejavnost skupine nevtralnih in neuvrš- 
čenih evropskih držav na stockholmski 
konferenci v zvezi z zelo konkretnimi 
vprašanji zaupanja. Razčistiti je treba vse 
nejasnosti in morebitne dvome glede do- 
bronamernosti in potrebnosti domačih 
mirovnih prizadevanj, tudi v posameznih 
republikah, ter zlasti narediti vse potreb- 
no za pravilno razumevanje pobude za 
vzpostavitev brezjedrske cone Alpe-Ja- 
dran. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 11. 3.1986 ZBOR OBČIN -11.3. 1986 

- Kaj predstavlja maloprodajno ceno 
otroških oblačil konfekcije in obutve? 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Maribor-Tezno za 
delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela SR Slovenije 
je na 57. seji dne 6. 2. 1986 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

»Zanima nas, kaj sestavlja 
maloprodajno ceno otroških 
oblačil konfekcije in obutve? 

Želimo imeti razdelano spe- 
cifikacijo procentualne obre- 
menitve izdelka — proizvodna 
cena, obremenitev z davki in 
višino trgovske marže.« 

V zvezi s postavljenim vpra- 
šanjem daje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednji pisni odgovor: 

V skladu z zakonom o siste- 
mu družbene kontrole cen 
oblikujejo organizacije združe- 
nega dela, ki proizvajajo otro- 
ško konfekcijo in obutev, cene 
tem proizvodom samostojno. 

Glede na to, da organizacije, 
ki proizvajajo otroška oblačila, 
konfekcijo in obutev določajo 
drobnoprodajne cene, določi- 
jo oziroma oblikujejo delež za 
kritje prometnih stroškov s sa- 
moupravnim sporazumom ali 
pogodbo s prometnimi organi- 
zacijami. 

Na podlagi podatkov o ce- 
nah proizvodov otroške kon- 
fekcije in obutve, ki so jih or- 
ganizacije združenea dela v 
skladu z Navodili o pošiljanju 

obvestil o cenah zaradi sprem- 
ljanja (Uradni list SFRJ, št. 10/ 
85) dolžne pošiljati Zveznemu 
zavodu za cene 3 dni po uve- 
ljavitvi cen ter na podlagi pri- 
dobljenih informacij iz večjih 
trgovskih hiš ugotavljamo, da 
je najpogostejši delež za kritje 
stroškov prometa za prodajo 
na drobno dogovorjen v višini 
27,4 in 29,4% od drobnopro- 
dajne cene pri konfekciji ter v 
višini 25 in 26% od drobnopro- 
dajne cene pri obutvi. V prime- 
rih, ko poteka prodaja prek tr- 
govine na debelo (prek trgovi- 
ne na debelo poteka le manjši 
del prodaje konfekcije - hla- 
če) priznava proizvajalec ku- 
pcu delež za kritje stroškov 
prodaje v višini 31,4% od drob- 
noprodajne cene. 

Poleg deleža za kritje stro- 
škov prometa se lahko proiz- 
vajalec in trgovska organizaci- 
ja sporazumeta še o drugih 
prodajnih pogojih, kot je npr. 
riziko za pokritje sezonskega 
znižanja blaga (npr. 3% od 
drobnoprodajne cene). 

Otroška konfekcija, oblačila 
in perilo, velikosti do vštete 
številke 16 ter otroška obutev 
velikosti do vštete številke 34, 
v skladu z določili Zakona o 
obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 33/72 ... 39/85), ni 
obdavčena. 

- Ali so v Sloveniji primeri, da se iz 
republiškega proračuna plačujejo 
izdatki za nezakonite privilegije? 

Skupina delegatov za Zbor 
občin skupščine SR Slovenije 
iz občine Ljubljana-Center je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

V javnih občilih je bila v za- 
četku januarja 1986 objavlje- 
na obširnejša informacija o 
zapuščinskih zahtevkih dedi- 
čev po umrlem predsedniku 
SFRJ Josipu Brozu-Titu. V tej 
informaciji Zveznega izvršne- 
ga sveta je navajano tudi, kaj 
vse se plačuje vdovi Jovanki 
Broz iz zveznega proračuna. 
Med drugim se navaja, da 
prejema vdova pokojnino v vi- 
šini mesečnega osebnega 
dohodka najvišjih funkcionar- 
jev federacije, da se zanjo 
gradi protokolaren objekt, ka- 
terega predračunska vred- 
nost presega 100 mio din, da 
se plačujejo stroški vozila in 
posebnega šoferja, telefonski 
stroški in stroški zavarovanja. 

Ta objava je vzbudila pri ob- 
čanih opravičeno negodova- 
nje, ker pojasnjuje stvari, ki 
doslej javnosti niso bile poz- 
nane in s katerimi se uvaja 
neenakost med pravicami dr- 
žavljanov SFRJ. Govora je na- 
mreč o dohodkih in privilegijih 
posameznikov, ki nimajo os- 
nove v zakonu. Glede na na- 
čin, kot je bilo obvestilo poda- 
no, obstoja bojazen, da 

obravnavanje dohodkov in 
privilegijev Jovanke Broz ni 
izjema, ampak da je takih po- 
javov več. 

Skupina delegatov se zave- 
da, da je to vprašanje družbe- 
no zelo občutljivo, vendar 
izhaja iz stališč, sprejetih na 
najvišjih organih ZKJ in SZDL 
in tudi v naši skupščini, da 
moramo o vseh negativnih 
vprašanjih razpravljati odprto 
in se boriti za odpravo vseh 
pojavov, ki so v nasprotju z 
načeli samoupravnega soci- 
alizma in z moralo, ki iz tega 
sistema izhaja. 

Zaradi navedenega postav- 
ljamo Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije naslednje 
delegatsko vprašanje: 

1. Ali so tudi v SR Sloveniji 
primeri, ko se iz sredstev re- 
publiškega proračuna plaču- 
jejo izdatki za nezakonite pri- 
vilegije, kot je to primer Jo- 
vanke Broz? 

2. Če so, zahtevamo, od Iz- 
vršnega sveta pojasnilo o za- 
koniti osnovi takih proračun- 
skih izdatkov. 

Skupina delegatov predla- 
ga delegaciji Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik 
Skupščine SFRJ, da zastavi 
enako vprašanje Zveznemu 
Izvršnemu svetu in poda zah- 
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tevek za ukinitev tovrstnih pri- 
vilegijev. 

Na vprašanje je odgovoril 
Rudi Sepič, član Izvršnega 
svpta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za fi- 
nance: 

V SR Sloveniji so že vrsto let 
prisotna prizadevanja, da se 
ukinejo vse posebne pravice, 
ki niso vezane na opravljanje 
določenih del ali funkcij. Tako 
lahko danes ugotovimo, da 
pravic v smislu privilegijev ni 
in da vsi izdatki iz proračuna 
SR Slovenije temeljijo na aktih 
Skupščine SR Slovenije oziro- 
ma Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Podrobnejša razčlenitev po- 
sameznih izdatkov, ki se upo- 
rabljajo za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj, opravljanje 
protokolarnih funkcij republi- 
ke, osebnih dohodkov funkci- 
onarjev ter nekaterih pokojnin 
pa je naslednja: 

1. Z odlokom o financiranju 
graditve stanovanj za nosilce 
družbenih funkcij v SR Slove- 
niji v letih 1982 do 1985 so bila 
zagotovljena sredstva za finan- 
ciranje graditve stanovanj za 
nosilce družbenih funkcij v SR 
Sloveniji, ki jih voli oziroma 
njihovo izvolitev razglaša 
Skupščina SR Slovenije, volje- 
nih funkcionarjev republiških 
vodstev družbenopolitičnih or- 
ganizacij; funkcionarjev in vo- 
dilnih delavcev v republiških 
upravnih organih in organiza- 
cijah, ki jih imenujejo Predsed- 
stvo SR Slovenije, Skupščina 
SR Slovenije ali Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ter 
funkcionarjev in vodilnih de- 
lavcev, ki so po predlogu SR 
Slovenije na delu v zveznih or- 
ganih in organizacijah. 

Na podlagi odloka in v skla- 
du z določili Samoupravnega 
sporazuma o osnovah in meri- 
lih in načinu dodeljevanja sta- 
novanj in stanovanjskih posojil 
nosilcem družbenih funkcij v 
SR Slovepiji dodeljuje stano- 
vanja in stanovanjska posojila 
Komisija za dodeljevanje sta- 
novanj in stanovanjskih posojil 
nosilcem družbenih funkcij v 
SR Sloveniji pri Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije. 

V komisiji sodelujejo pred- 
stavniki Skupščine SR Slove- 
nije, Predsedstva SR Sloveni- 
je, Republiške konference 
SZDL Slovenije, Centralnega 
komiteja ZKS in Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. 

Komisija dodeljuje nosilcem 
družbenih funkcij predvsem 
službena stanovanja, ki se do- 
deljujejo za čas trajanja druž- 
bene funkcije, izjemoma pa tu- 
di trajno v okviru zakonskih 
predpisov rešuje stanovanjska 
vprašanja. 

Stanovanjski fond, s katerim 

razpolaga komisija, se je začel 
oblikovati 1967. leta, ko je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije prevzel od Uprave zgradb 
in zavodov SRS okrog 630 sta- 
novanj. Danes komisija razpo- 
laga s 1101 stanovanjem. 

Vsa stanovanja in stanovanj- 
ske objekte upravlja Stano- 
vanjsko podjetje Ljubljana, ka- 
teremu imetniki stanovanjske 
pravice plačujejo stanarino in 
druge obveznosti v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

V treh primerih je upravlja- 
nje s stanovanjskimi objekti 
oziroma stanovanji urejeno 
drugače: 

a) Objekt Vila Vikrče z okoli- 
co predstavlja memorialni spo- 
menik. Takšen status je objekt 
dobil zato, da se ohrani okolje, 
v katerem je živel in ustvarjal 
Edvard Kardelj v zadnjih deset- 
letjih svojega življenja. V ob- 
jektu je tudi knjižnica Edvarda 
Kardelja (približno 20.000 stro- 
kovnih knjig), ki jo je tov. Pe- 
pca Kardelj poklonila Jugoslo- 
vanskemu centru za teorijo in 
prakso samoupravljanja Ed- 
vard Kardelj, ki tudi sicer skrbi 
za vsebinsko programsko ori- 
entacijo in celokupno delova- 
nje Memorialnega centra. 

Ker v objektu živi tov. Pepca 
Kardelj, s katere pomočjo se 
objekt ureja v smislu memori- 
alnega spomenika, se stroški 
tekočega vzdrževanja objekta 
(telefon, elektrika, voda, itd.) 
delijo in tov. Pepca Kardelj pla- 
čuje stroške za tisti del objek- 
ta, ki ga uporablja za svoje 
osebne potrebe. Pri urejanju in 
vzdrževanju objekta pomaga 
en delavec, za katerega porav- 
nava stroške Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Ko bo 
status memorialnega spome- 
nika dokončno urejen, bo tega 
delavca prevzel tisti, v čigar 
pristojnost bo sodil objekt. To- 
varišica Pepca Kardelj kot čla- 
nica Sveta federacije prejema 
osebni prejemek določen z od- 
lokom ZIS v valoriziranem zne- 
sku v višini 216.539 din. 

b) Objekt v Ljubljani, Snežni- 
ška 8 - v njem prebiva tov. 
Ivan Maček z družino. Tov. Ma- 
ček plačuje najemnino in dru- 
ge obveznosti, razen za dva 
prostora, ki ju uporablja v služ- 
bene namene. 

c) Vila Jadranka v Strunjanu, 
na kateri imata tov. Josip Vid- 
mar in njegova žena Nada pra- 
vico dosmrtne uporabe na 
podlagi pogodbe, sklenjene 
27. 4. 1963 z Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije. 

2. Iz stanovanjskega fonda 
so izvzeti protokolarni objekti 
vila Podrožnik, Grad Strmol, 
kompleks Brdo, Grad Snežnik, 
Vila Tartini v Strunjanu, Vila 
Bistrica v Tržiču, Vila Triglav 

na Pokljuki, Klub delegatov v 
Ljubljani in protokolarni sta- 
novanjski objekt vila Užička 7 
a in Bulevar AVNOJ 106 v Beo- 
gradu, ki se v skladu z odlo- 
kom o opravljanju protokolar- 
nih zadev v SR Sloveniji upo- 
rabljajo izključno za reprezen- 
tančne in druge službene po- 
trebe SR Slovenije. 

3. Način uporabe prevoznih 
sredstev, s katerimi razpolaga 
republika Slovenija in krog 
oseb, ki jih lahko uporablja, 
ureja odlok o izvajanju proto- 
kolarnih zadev v SR Sloveniji. 

S prevoznimi sredstvi (avto- 
mobilski vozni park, železniški 
salonski voz in letalo) upravlja 
Protokol v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Izhodišča pri uporabi pro- 
metnih sredstev so zlasti zado- 
voljevanje protokolarnih po- 
treb republike, učinkovito 
opravljanje delovnih obvezno- 
sti republiških funkcionarjev in 
ekonomična uporaba promet- 
nih sredstev. 

4. Osebni dohodki funkci- 
onarjev so v SR Sloveniji ureje- 
ni v družbenem dogovoru, s 
katerim se zagotavlja usklaje- 
no vrednotenje dela funkci- 
onarjev in določanje njihovih 
osebnih dohodkov v skladu z 
načelom delitve po delu. Ta 
družbeni dogovor je bil objav- 
ljen v Uradnem listu SRS, št. 
10/85 z dne 30. 5. 1985, upo- 
rablja pa se od 1.1.1985 dalje. 

Družbeni dogovor se nanaša 
na funkcionarje, ki opravljajo 
funkcije, določene z Ustavo in 
zakonom, s poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije, statu- 
tom občine oziroma posebne 
družbenopolitične -skupnosti 
ter s statuti družbenopolitičnih 
organizacij in samoupravnih 
interesnih skupnosti, za katere 
nosilce je s temi akti določena 
omejitev ponovne izvolitve ozi- 
roma imenovanja. 

Po določilih Družbenega do- 
govora ima vsak udeleženec 
svojo komisijo, ki v skladu s 
svojimi splošnimi akti, v kate- 
rih so opredeljene osnove in 
merila za določanje osebnih 
dohodkov funkcionarjev, dolo- 
či osebni dohodek posamez- 
nega funkcionarja. 

Na podlagi v splošnem aktu 
opredeljenih osnov in meril, 
določen osebni dohodek funk- 
cionarja, povečan za ustrezni 
odstotek za minulo delo, pred- 

stavlja celotni in edini znesek 
sredstev, ki jih prejema funkci- 
onar. 

Kar zadeva povračilo materi- 
alnih stroškov pa veljajo za 
funkcionarje ista merila in os- 
nove, kot so določene za de- 
lovno skupnost, v kateri funk- 
cionar dela. 

5. V skladu z republiškim za- 
konom (Uradni list SRS, št. 18/ 
74) se osebam, ki imajo poseb- 
ne zasluge na področju revolu- 
cionarne, politične, znanstve- 
ne, kulturne ali druge družbe- 
ne dejavnosti sme izjemoma 
priznati starostna pokojnina 
ne glede na pogoje, ki jih dolo- 
čajo predpisi o pokojninskem 
zavarovanju za pridobitev pra- 
vice do pokojnine. V skladu z 
navedenim zakonom odloča o 
izjemnih pokojninah Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 
Upravičenci izjemnih pokojnin 
v SR Sloveniji prejemajo pravi- 
loma pokojnine, ki so v pov- 
prečju od 50.000 do 70.000 
din, 12 upravičencev prejema 
pokojnino v višini 172.079 din, 
kar je enako znesku najvišje 
pokojnine nosilcev Partizan- 
ske spomenice 1941, trem to- 
varišem, in sicer tov. Viktorju 
Avblju, tov. Sergeju Kraigherju 
in tov. Ivanu Mačku-Matiji pa 
so bile glede na posebne za- 
sluge v njihovem predvojnem, 
vojnem in povojnem revoluci- 
onarnem delu priznane izjem- 
ne pokojnine v višini 230.00b 
din. Tako odmerjene pokojni- 
ne so usklajene z merili iz 
zveznega in republiškega do- 
govora o skupnih osnovah in 
merilih za določanje osebnih 
dohodkov ter drugih prejem- 
kov in nadomestil funkcionar- 
jev v organih družbenopolitič- 
nih skupnosti ter družbenopo- 
litičnih organizacijah in Izena- 
čene z osebnim dohodkom z 
najvišjo družbenopolitično 
funkcijo v SR Sloveniji. 

To je pregled situacije na 
posameznih področjih, ki se fi- 
nancirajo iz republiškega pro- 
računa. Odgovor bi bil lahko 
še podrobnejši, vendar Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da navedeni primeri da- 
jejo dovolj izčrpen odgovor na 
zastavljeno delegatsko vpraša- 
nje. Podrobnejše informacije z 
vso dokumentacijo pa so na 
razpolago v Sekretariatu Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

- Dobave premoga z oboroženim 
spremstvom? 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Maribor - Pobrežje 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

V dnevnem časopisju smo v 
zadnjem času večkrat prebra- 

li o zadrževanju ali preusmer- 
janju vagonov, ki so jih posa- 
mezne družbenopolitične 
skupnosti poslale po premog 
v SR Bosno in Hercegovino. 

Prosimo, da delegati, ki se 
bodo udeležili zasedanj zvez- 
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ne Skupščine, zahtevajo po- 
jasnilo, ali smo res postali 
brezpravna družba, da mora- 
mo spremljati vagone s pre- 
mogom v naši državi z oboro- 
ženim spremstvom. 

Če pa obstajajo drugačni 
opravičljivi razlogi za takšno 
ravnanje, s katerimi so sezna- 
njene le posamezne inštituci- 
je v republikah oz. pokrajinah, 
potem naj bodo časopisne hi- 
še s takimi dogovori sezna- 
njene, da ne bodo po nepo- 
trebnem razburjale javnosti. 
Nezadovoljstvo naše javnosti 
je razumljivo, saj delež sovla- 
ganja našega združenega de- 
la v razvoj premogovništva v 
tej republiki ni majhen. 

Na vprašanje je odgovoril 
Peter Marn, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za promet in zveze: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na gornje vpraša- 
nje zahteval odgovor od Želez- 
niškega gospodarstva Ljublja- 
na in ugotovil, da na mreži Že- 
lezniškega gospodarstva 
Ljubljana ni bilo primerov 
oboroženega spremstva va- 
gonov. Prav tako Železniško 
gospodarstvo Ljubljana ne po- 
šilja kakršnegakoli spremstva 
z vlaki, ki jih usmerja na po- 
dročja drugih železniško tran- 
sportnih organizacij. Takšno 
spremstvo ni predvideno, niti 
ga narava železniškega pro- 
meta ne dopušča, izjema so le 
primeri, ko gre za spremstvo 
pri prevozih živine ali pa pri 
prevozih specialnih tovorov, 
kar je s pravili Skupnosti jugo- 
slovanskih železnic podrobno 
urejeno. 

Glede na to, da se vagoni 
uporabljajo na celotni mreži 
jugoslovanskih železnic, ne 
glede na to, katera železniško 
transportna organizacija je 
njegov lastnik, je bilo potrebno 
med njimi skleniti samouprav- 
ni sporazum, ki ureja skupno 
rabo vagonov. Kar zadeva na- 
kladanja vagonov, je uveljav- 
ljen princip, po katerem želez- 
niške transportne organizaci- 
je, kjer se opravlja nakladanje, 
tudi poskrbijo za zagotovitev 
potrebnega števila vagonov. 
Zato tudi kupci premoga naro- 
čajo vagone pri krajevno pri- 
stojni železniško transportni 
organizaciji, kjer se blago.na- 
klada, v tem primeru pri ŽTO 
Sarajevo. 

Splošno je znano, kako 
akutno je pomanjkanje vago- 

nov na mreži jugoslovanskih 
železnic. Poleg trajnih nabav 
vagonov, ki so bistveno pre- 
majhne, se Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana obrača k 
uporabnikom, da tudi ti kupu- 
jejo lastne vagone in tako 
ublažijo kritično stanje. Po- 
manjkanje vagonov postaja še 
bolj akutno pri neenakomer- 
nem prevozu, ki se jeseni po 
pravilu bistveno poveča. Hkrati 
to povečanje povzroča zastoje 
na magistralni progi in tako se 
problemi multiplicirajo, tran- 
sportni učinki pa ne zadoščajo 
vsem potrebam. V koničnih 
obdobjih se dogaja, da ni do- 
volj vagonov za vse potrebe, 
kar ima za posledico določa- 
nje prioritete za nakladanje in 
prevoz in pa potrebo po tes- 
nejšem operativnem sodelova- 
nju med vsemi železniško tran- 
sportnimi organizacijami, ki so 
vključene v prevoz določenega 
blaga. Zato je Železniško go- 
spodarstvo Ljubljana za pre- 
voz premoga iz premogovni- 
kov v SR Bosni in Hercegovini 
vzpostavila operativno koordi- 
nacijo z ŽTO Sarajevo in se 
dogovorilo za prevoz s tako 
imenovanimi maršrutnimi vla- 
ki. Za zagotovitev učinkovitej- 
šega nalaganja vagonov in nje- 
govo usmerjanje v skladu s po- 
trebami po premogu v naši re- 
publiki, so Kurivoprodaja iz 
Ljubljane, Merkur iz Kranja in 
Dom-Smreka iz Maribora, ob- 
časno pošiljali svoje delavce v 
bosansko-hercegovske pre- 
mogovnike. 

Njihova naloga je bila koor- 
dinirati delo pri nalaganju in 
usmerjanju vagonov, nikakor 
pa ne spremljava v smislu po- 
stavljenega vprašanja. 6 po- 
dobno analizo je bilo ugotov- 
ljeno, da je bila takšna oblika 
delovanja in koordinacije 
uspešna, seveda le v primeru, 
če ni bilo ali prevelikega po- 
manjkanja vagonov ali preveli- 
kega pomanjkanja premoga. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je prepričan, da bi 
dosledna uveljavitev nove go- 
spodarsko poslovne usmeri- 
tve, ki jo uspešno izvaja Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana 
na celotni mreži jugoslovan- 
skih železnic, z realno postav- 
ljenim voznim redom ter so- 
dobnejšimi oblikami usmerja- 
nja prometa, bistveno pripo- 
mogla k večji rednosti pro- 
meta. 

skupnosti. 
Kljub večkratnim urgencam 

krajevnih skupnosti in Posta- 
je milice se stanje ne izboljša, 
upravljalec pa se izgovarja, 
da ni sredstev. 

Zanima nas koliko sredstev 
dobi upravljalec za 1 km teh 
cest in kdo opravlja nadzor 
nad uporabo teh sredstev in 
nad izvajanjem vzdrževanja. 

Kritično stanje cestnega omrežja 

- Lokalne ceste slabše vzdrževane 

Skupina delegatov za Zbor ceste, ki so prišle v upravlja- 
občin Skupščine SR Sloveni- nje za to usposobljenim de- 
je, Skupščina občin Maribor- lovnim organizacijam (Cestno 
Pesnica je postavila nasled- podjetje) neprimerno slabše 
nje delegatsko vprašanje: vzdrževane kot prej, ko so bi- 

Ugotavljamo, da so lokalne le v upravljanju krajevnih 

Skupina delegatov zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
Skupščina občine Radlje ob 
Dravi je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Obstoječe cestno omrežje v 
Sloveniji razen novozgrajenih 
v zadnjem času je pretežno v 
zelo kritičnem stanju. Stanje 
se iz leta v leto močno poslab- 
šuje. Takšno je stanje na ma- 
gistralnih cestah, regionalnih 
cestah in lokalnih cestah. 
Izredno kritično je stanje na 
magistralni cesti M 3, ki pote- 
ka ob avstrijski meji, ki je na 
pretežnem delu razpokana, 
zakrpana, s krpo pri krpi s šte- 
vilnimi izboklinami. 

Na območju občine Radlje 
ob Dravi je 36 km magistralne 
ceste M 3 in 37 km regionalne 
ceste R 370. Obe cesti M 3 in 
R 370 sta bili vključeni v sa- 
moupravno sprejeti srednje- 
ročni plan republiške skupno- 
sti za ceste za obdobje 
1976-1980 in sicer magistral- 
na za obnovo - preplastitev 
in regionalna za izgradnjo 
mostov in asfaltiranje v dolži- 
ni cca 10 km. Dela so se ures- 
ničila samo približno 15%. Za- 
radi tega sta bili navedeni ce- 
sti ponovno uvrščeni v sred- 
njeročni plan republiške cest- 
ne skupnosti za obdobje 
1981-1986, z zagotovilom, da 
se bodo dela, ki niso bila re- 
alizirana v obdobju 
1976—1981 izvršila kot pred- 
nostna. Na koncu tega sred- 
njeročnega obdobja ugotav- 
ljamo, da dela niso bila izvr- 
šena. Cestno podjetje, ki ima 
po novem zakonu v osnovnih 
sredstih še lokalne ceste in bi 
moralo v skladu z zakonom in 
družbenim dogovorom skrbno 
gospodariti z njimi, tega ne 
more zaradi velikega pomanj- 
kanja finančnih sredstev. Na 
regionalnih cestah, kakor tudi 
lokalnih cestah se več ne 
opravljajo poseki ob cestah, 
ne vzdržuje se odvodnjava- 
nje, ker se približno 80% zbra- 
nih sredstev uporabi za zim- 
sko službo. Iz tega razloga 
mora Samoupravna interesna 
skupnost za komunalno in 
cestno gospodarstvo občine 
Radlje ob Dravi usmerjati ves 
tekoči priliv finančnih sred- 
stev do meseca oktobra teko- 
čega leta za plačilo računov 
za zimsko službo v pretekli zi- 
mi. Zaradi tega nima finanč- 
nih sredstev za vzdrževanje 
cest prek leta in nam ceste 
vidno propadajo. Glede na 

takšno stanje cest je tudi šte- 
vilo prometnih nesreč v po- 
rastu. 

Stanje na cestah postaja 
nevzdržno, zato je tudi pred- 
met razprave na večini zborov 
občanov in delegatov zborov 
občinske skupščine. Občani 
so močno razočarani z gospo- 
darjenjem s cestami in siti ob- 
ljub ter novih načrtov. Pri ta- 
kem stanju cest poudarjajo, 
da je boljše, da o razširitvi tu- 
ristične dejavnosti v Sloveniji 
sploh ne govorimo. 

Iz navedenih razlogov je v 
prvi polovici leta 1985 več de- 
legatov iz občin dalo pobudo, 
da zbor občin skupno s 
Skupščino republiške skup- 
nosti za ceste obravnava sta- 
nje na naših cestah ter prouči 
možnost sistemskega financi- 
ranja. Pobuda je bila pri pred- 
sednici zbora občin sprejeta, 
dočim ni bila realizirana glede 
na mnenje izvršnega sveta. 

Vprašanje: Kaj namerava 
urediti Izvršni svet SR Slove- 
nije skupno s Skupnostjo za 
ceste, da se prepreči hitro 
propadanje naših cest in veli- 
ka družbena škoda, ki bo s 
tem nastala na cestah in vozi- 
lih, katerih rezervni deli so 
izredno dragi In čestokrat jih 
sploh ni možno kupiti na tr- 
žišču. 

Na delegatski vprašanji je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije povedal naslednji pisni 
odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da se dele- 
gatska vprašanja skupin dele- 
gatov iz Maribora in Radelj ob 
Dravi nanašajo po vsebini na 
isto problematiko, zato daje 
enoten odgovor na obe vpra- 
šanji. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije soglaša z ugotovitvi- 
jo skupine delegatov iz občine 
Maribor-Pesnica in Radlje ob 
Dravi, da je vzdrževanje cest v 
zadnjih letih vse slabše. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da je stanje na po- 
dročju cestne infrastrukture 
kritično, saj obseg njenega 
vzdrževanja zagotavlja zgolj 
prevoznost cest in ne njihove 
usposobljenosti za varen in 
nemoten potek cestnega pro- 
meta. Zato želi v prvem delu 
odgovora delegate seznaniti z 
ukrepi, ki so bili sprejeti za ra- 
zreševanje te problematike kot 
celote, v drugem delu pa od- 
govoriti na konkretna vpraša- 
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nja delegatov iz občine Ma- 
ribor-Pesnica. 

1. 
Zmanjševanje realno razpo- 

ložljivih sredstev za gospodar- 
jenje s cestami je omejilo mož- 
nost doslednega in kvalitetne- 
ga izvajanja nalog, ki jih zakon 
o cestah nalaga njihovim 
upravljaicem. To še zlasti velja 
za tista,zakonska določila, po 
katerih so organizacije za 
vzdrževanje in varstvo cest 
dolžne trajno skrbeti za ceste 
kot dobri gospodarji ter zago- 
toviti njihovo usposobljenost 
za nemoten in varen promet. 

Na poslabšanje materialnih 
pogojev gospodarjenja s ce- 
stami so vplivali predvsem na- 
slednji vzroki: niso se uresniči- 
la planska predvidevanja o na- 
činu zagotavljanja potrebnih 
sredstev za ceste zaradi zniže- 
vanja strukturnega deleža na- 
menskih sredstev v malopro- 
dajni ceni bencina in plinske- 
ga olja; razpoložljiva sredstva 
za ceste bremenijo obveznosti 
za pokrivanje negativnih tečaj- 
nih razlik iz naslova v preteklo- 
sti najetih inozemskih kreditov 
in ne nazadnje v zadnjih dveh 
letih se je spremenila notranja 
struktura porabe sredstev za 
nadpoprečne rasti stroškov 
vzdrževanja cest v zimskem, 
obdobju. 

Na podlagi stališča, da koli- 
čina porabljenega goriva raz- 
meroma najbolj realno odraža 
dejansko uporabo cest, je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije večkrat predlagal Zvezne- 
mu izvršnemu svetu, da zago- 
tovi dodatna sredstva za cest- 
no gospodarstvo s poveča- 
njem deleža sredstev za ceste 
v maloprodajni ceni bencina in 
plinskega olja, ob njegovi isto- 
časni določitvi v relativnem in 
ne absolutnem deležu, kot je 
to urejeno sedaj. Pobude so 
bile le delno upoštevane in še 
to s časovnim zamikom. Zato 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije,, z namenom, da pre- 
preči nadaljnje zniževanje mi- 
nimalnih standardov in norma- 
tivov za vzdrževanje cest, pod- 
prl Skupnost za ceste Sloveni- 
je v določitvi, da zagotovi 
manjkajoča sredstva za vzdr- 
ževanje cest s povečanjem ti- 
stih povračil za uporabo cest 
(letna povračila za ceste, cest- 
nine), katerih določanje višine 
je v njeni pristojnosti oziroma 
jih lahko poveča z njegovim 
soglasjem. Ti ukrepi so bili re- 
alizirani v letu 1985 in omogo- 
čajo v letu 1986 vzdrževanje in 
varstvo cest v obsegu in kako- 
vosti, kot ju določajo dogovor- 
jeni minimalni standardi in 
normativi in kar je prioritetna 
naloga cestnega gospodarstva 
v novem srednjeročnem ob- 
dobju. # 

V zaostrenih materialnih po- 
gojih gospodarjenja s cestami 
so se morali uporabniki in iz- 
vajalci sporazumno odločati 
za zniževanje obsega vzdrže- 
vanja cest pod dogovorjene 
standarde in normative. Tako 
so bili po oceni Združenih 
cestnih podjetij Slovenije ti 
standardi in normativi realizi- 
rani 
/- v letu 1984 na magistral- 

nih cestah v višini 95%, na re- 
gionalnih cestah v višini 85% 
in na lokalnih cestah v višini 
77% 
ter 

- v letu 1985 na magistral- 
nih cestah v višini 87%, na re- 
gionalnih cestah v višini 77% 
in na lokalnih cestah v višini 
67%. 

Pobude, dane prek delega- 
tov v Skupščini SR Slovenije, 
da se zagotovijo dodatna sred- 
stva za ceste so potrjevale, da 
so se zgoraj navedene odloči- 
tve sprejemale hkrati s spozna- 
nji o njihovih posledicah na 
slabšanje stanja cestne infra- 
strukture, slabšanje pretočno- 
sti in varnosti cestnega prome- 
ta ter naraščanje stroškov 
cestnega prevoza potnikov in 
blaga. Vendar pa je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi poročila o izvajanju 
zakona o cestah in na njihovi 
podlagi sprejel tudi zaključek, 
da so delegatske razprave pre- 
malo usmerjene v izoblikova- 
nje in sprejemanje ukrepov za 
učinkovitejše gospodarjenje z 
razpoložljivimi sredstvi za ce- 
ste znotraj samega cestnega 
gospodarstva. Zato je priporo- 
čil Združenim cestnim podjet- 
jem Slovenije, da preanalizi ra- 
jo primernost svoje organizira- 
nosti za uresničevanje nalog, 
ki jim jih nalaga zakon o ce- 
stah; da izdelajo in uresničuje- 
jo program ukrepov za učinko- 
vitejše gospodarjenje; da z 
ukrepi racionalizacije, zaostro- 
vanjem osebne odgovornosti, 
stimulativnejšim nagrajeva- 
njem in večjo strokovnostjo iz- 
vajajo v zakonu deklarirano 
odgovornost za vzdrževanje in 
varstvo cest ter realizacijo še 
drugih nalog za uspešnejše 
uresničevanje prevzetih ob- 
veznosti. 

Slabšanje stanja cestne mre- 
že zahteva poostren nadzor 
njihovega vzdrževanja in var- 
stva, kvalitete opravljanja sto- 
ritev, izpolnjevanja dogovorje- 
nih standardov in normativov 
ter drugih nalog organizacij v 
cestnem gospodarstvu pri 
vzdrževanju in gradnji cest. 
Zato je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije prek občinskih 
skupščin pozval pristojne or- 
gane in organizacije, da zago- 
tovijo ustrezno organiziranost 
inšpekcije za ceste, strokovno 
usposabljanje inšpektorjev za 

ceste ter poostritev nadzora 
nad stanjem cest. 

Uspešnost uresničevanja 
vseh sprejetih ukrepov in na- 
log za izboljšanje stanja na po- 
dročju vzdrževanja in varstva 
cestne infrastrukture bo Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
obravnaval julija 1986, poroči- 
lo pa bo posredovano v obrav- 
navo tudi delegatom Skupšči- 
ne SR Slovenije. Pričakujemo, 
da se bo v letu 1986 stanje cest 
izboljšalo glede na sklepe 
Skupnosti za ceste Slovenije o 
povečanju cestnin in registr- 
skih taks. Zvezni izvršni svet je 
povečal bencinski dinar za 
25%. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zato meni, da so v 
sistemu financiranja vzdrževa- 
nja cest za leto 1986 zagotov- 
ljeni osnovni sistemski pogoji, 
da se stanje cest izboljša. Pri- 
čakuje pa od vseh subjektov, 
ki na vzdrževanje cest vplivajo 
posredno in neposredno, da 
bodo svoje naloge opravili kar 
najbolj skrbno in racionalno. 

2. 
Na podlagi sklepov Skupno- 

sti za ceste Slovenije o določi- 
tvi kriterijev in meril za deiitev 
sredstev za ceste, ki so po do- 
ločbah 38. in 41. člena zakona 
o cestah namenjena za vzdrže- 
vanje in varstvo cest, so bila 
Skupnosti za ceste mesta Ma- 
ribor v preteklih dveh letih do- 
deljena sledeča sredstva za 
redno vzdrževanje 1 km cest: 
v letu 1984 
- za vzdrževanje in varstvo 
regionalnih cest 

276.705 din/km 
- za vzdrževanje in varstvo lo- 
kalnih cest 87.519 din/km 
v letu 1985 
- za vzdrževanje in varstvo 
regionalnih cest 

456.277 din/km 
- za vzdrževanje in varstvo lo- 
kalnih cest 158.393 din/km 

Skupnost za ceste mesta 
Maribor in Cestno podjetje 
Maribor, TOZD za vzdrževanje 
in varstvo cest Maribor sta v 
Samoupravnem sporazumu o 
povračilu za izvajanje dejavno- 
sti vzdrževanja regionalnih in 
lokalnih cest v letu 1985 z nje- 
govim 18. členom ugotovila, 
da prva ni poravnala drugemu 
obveznosti za opravljena dela 
v letu 1984 v višini 9.162.369 
din. Te obveznosti so razvidne 
iz Aneksa k samoupravnemu 
sporazumu o povračilu za izva- 
janje dejavnosti vzdrževanja 
regionalnih in lokalnih cest v 
letu 1984. Z istim členom sta 
se udeleženca sporazuma tudi 
dogovorila, da se za neporav- 
nani znesek iz leta 1984 zmanj- 
šajo sredstva za vzdrževalna 
dela v letu 1985, v drugem pol- 
letju. 

Ob upoštevanju prekorači- 

tve porabe razpoložljivih sred- 
stev v letu 1984 so bila torej y 
Skupnosti za ceste Maribor v 
preteklih dveh letih dejansko 
razporejena sledeča sredstva 
za redno vzdrževanje cest: 
v letu 1984 
- za vzdrževanje in varstvo 
regionalnih cest 

312.705 din/km 
- za vzdrževanje in varstvo lo- 
kalnih cest 101.160 din/km 
v letu 1985 
- za vzdrževanje in varstvo 
regionalnih cest 

416.686 din/km 
- za vzdrževanje in varstvo lo- 
kalnih cest 144.752 din/km 

V poročilu o realizaciji plana 
Skupnosti za ceste Maribor v 
letu 1984 so bile prekoračitve 
oziroma odstopanja od plan- 
skih postavk pojasnjene ta- 
kole: 

Leto 1984 je bilo prvo leto, v 
katerem je delovala Skupnost 
za ceste mesta Maribor na os- 
novi lastnega plana, zato je po- 
trebno to dejstvo šteti kot 
vzrok za nekatera odstopanja 
od planskih postavk, tako pri 
prihodkih kot odhodkih. Kljub 
temu pa je potrebno poudariti, 
da so bila vsa temeljna načela 
in usmeritve podane v planu 
dosledno upoštevane. 

Za leto 1986 so po planu pri- 
hodkov in porabe avtomobil- 
skih, magistralnih, regionalnih 
in lokalnih cest za leto 1986, ki 
ga je sprejela skupščina Skup- 
nosti za ceste Slovenije dne 
12. 2. 1986, načrtovana za 
Skupnost za ceste mesta Mari- 
bor naslednja sredstva za red- 
no vzdrževanje cest: 
- za vzdrževanje in varstvo 
regionalnih cest 

873.654 din/km 
- za vzdrževanje in varstvo lo- 
kalnih cest 300.817 din/km 

Iz pristojnosti skupščin 
skupnosti za ceste po 18. in 19. 
členu zakona o cestah izhaja 
pravica in dolžnost teh skupš- 
čin, da z ustreznim nadzorom 
zagotovijo izvajanje sprejetih 
samoupravnih splošnih aktov 
in sklepov po vseh zavezanih 
subjektih. 

Pri skupnostih za ceste se 
oblikujejo organi samouprav- 
ne delavske kontrole za oprav- 
ljanje nadzora nad uresničeva- 
njem sprejetih .odločitev, upo- 
rabo sredstev in delovanjem 
strokovnih služb. Nadzor 
opravljajo tudi delegati pristoj- 
nih družbenopolitičnih skup- 
nosti v organih upravljanja or- 
ganizacij za vzdrževanje cest. 
Le-ti s svojim soodločanjem 
vplivajo, na uresničevanje 
skupnih interesov in ciljev 
uporabnikov in izvajalcev, do- 
govorjenih v skupnosti za ce- 
ste, o temeljnih pogojih poslo- 
vanja organizacij za vzdrževa- 
nje cest, o cenah za izvajanje 
dejavnosti vzdrževanja cest, o 
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namenu porabe sredstev za 
ceste, o razvojnih programih 
organizacij za vzdrževanje 
cest in drugih vprašanjih, do- 
ločenih z zakonom. 

Izvajanje nadzora nad ures- 
ničevanjem pravic in obvezno- 
sti uporabnikov in izvajalcev 
na področju vzdrževanja cest 
je skupščina Skupnosti za ce- 
ste Slovenije enotno uredila v 
Samoupravnem sporazumu o 
vzdrževanju magistralnih in 
avtomobilskih cest po načelih 
svobodne menjave dela. Po 33. 
členu navedenega samouprav- 
nega sporazuma so organiza- 
cije za vzdrževanje cest dolžne 
v okviru delovne skupnosti 
svoje delovne organizacije or- 
ganizirati notranji strokovni 
nadzor nad vzdrževanjem in 
varstvom cest v okviru plana 
oziroma normativov in stan- 
dardov, dogovorjenih v samo- 
upravnem sporazumu o povra- 
čilu za izvajanje dejavnosti 
vzdrževanja cest. Na podlagi te 
obveze so vse organizacije za 
vzdrževanje cest, združene v 
SOZD Združena cestna podjet- 
ja Slovenije, sprejele poseben 
enoten pravilnik o organizaciji 
in izvajanju notranjega nadzo- 
ra nad vzdrževanjem cest in 
vzpostavile tak nadzor. K orga- 
niziranju takega nadzora je po- 
dala soglasje skupščina Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 

V smislu 54. in 57. člena Pra- 
vilnika SOZD Združena cestna 
podjetja Slovenije o organiza- 
ciji in izvajanju nadzorstva nad 
vzdrževanjem cest mora nad- 
zorni organ v organizacijah za 
vzdrževanje cest sodelovati s 
pristojnimi organi in delovnimi 

telesi skupščin skupnosti za 
ceste. Slednji imajo pravico 
dobiti vse ustrezne podatke o 
organizaciji in izvajanju notra- 
njega nadzora nad vzdrževa- 
njem cest, s tem pa tudi podat- 
ke in osnove za svoje delo in 
podajanje predlogov skupšči- 
nam skupnosti za ceste za 
sprejem ustreznih ukrepov. 

V Samoupravnem sporazu- 
mu o vzdrževanju in varstvu 
regionalnih in lokalnih cest na 
območju mesta Maribor je do- 
ločeno, da odbori Skupnosti 
za ceste mesta Maribor sami 
ali s pomočjo zunanjih stro- 
kovnjakov, ki jih ti odbori ime- 
nujejo za posamezen primer, 
ugotavljajo in presojajo, ali 
TOZD za vzdrževanje in var- 
stvo cest Maribor opravlja na- 
loge v skladu s planom oziro- 
ma standardi in dogovorjenimi 
normativi. Tak nadzor se izvrši 
zlasti v primeru, če se pokaže- 
jo odstopanja od dogovorjenih 
standardov in normativov 
navzgor ali navzdol, kakor tudi 
v primeru, če bodo zoper izva- 
jalca neposredni uporabniki 
cest oziroma pristojni inšpek- 
cijski organi imeli pogostejše 
pripombe oziroma kritike. V 
primerih, da TOZD za vzdrže- 
vanje in varstvo cest Maribor 
trajno ne dosega planskih na- 
log, lahko navedeni organ na- 
roči pri strokovni organizaciji 
združenega dela izvedbo stro- 
kovne analize s predlogi za 
ustrezne ukrepe. 

S samoupravnim sporazu- 
mom o povračilu za izvajanje 
dejavnosti vzdrževanja regi- 
onalnih in lokalnih cest je do- 

ločena tudi pravica organov 
Skupnosti za ceste Maribor, da 
od TOZD za vzdrževanje in var- 
stvo cest Maribor zahtevajo, 
da jim omogoči vpogled v do- 
kumentacijo po 52. členu pra- 
vilnika o organizaciji in izvaja- 
nju nadzorstva nad stanjem 
cest, o organizaciji notranjega 
nadzora nad vzdrževanjem 
cest ter o investicijskem nad- 
zoru ter pravico nadzora v smi- 
slu 34. člena samoupravnega 
sporazuma o vzdrževanju cest 
po načelih svobodne menjave 
dela. Poleg tega mora izvaja- 
lec skupnosti predložiti do 
vsakega 9. v mesecu za prete- 
klo trimesečje poročilo o iz- 
vedbi del po programu vzdrže- 
vanja regionalnih in lokalnih 
cest na obrazcih, ki so prilože- 
ni k omenjenemu sporazumu 
in so njegov sestavni del. 

Na podlagi vsega povedane- 
ga Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zaključuje, da je s sa- 
moupravnimi splošnimi akti, ki 
urejajo vzdrževanje in varstvo 
cest nadzor nad njihovim izva- 

janjem podrobno in primerno 
urejen. Vprašljiva pa je učinko- 
vitost njegovega izvajanja, na 
kar opozarja tudi zastavljeno 
delegatsko vprašanje. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da gre v tem p/imeru za 
problem, ki ga morajo v mejah 
svojih pravic in obveznosti 
skupno razrešiti delegati upo- 
rabnikov in delegati izvajalcev, 
združeni v Skupnosti za ceste 
mesta Maribor. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo priporočil Skup- 
nosti za ceste Slovenije in 
Skupnosti za ceste mesta Ma- 
ribor, da skupno pripravijo 
takšno obliko operativnega 
načrtovanja vzdrževanja in 
varstva cest ter spremljanja 
njihovega uresničevanja, da 
bo delegatom uporabnikov v 
skupnostih za ceste zagotov- 
ljeno tekoče in natančnejše 
seznanjanje z uspešnostjo 
uresničevanja sprejetih sred- 
njeročnih in letnih planov 
vzdrževanja in varstva cest. 

- Meritve onesnaženosti v občini 
Hrastnik 

Skupina delegatov za Zbor 
občin s Skupščine SR Slove- 
nije iz Skupščine občine 
Hrastnik je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Občina Hrastnik je z ozirom 
na konfiguracijo terena in na 
specifično industrijo v Zasav- 
ju ekološko med najbolj ogro- 
ženimi občinami v SRS — 
predvsem zaradi onesnaže- 
nosti ozračja. 

Za takšno stanje niso krivi 

le industrijski obrati v občini, 
temveč v največji meri ener- 
getski obrati v Zasavju, kate- 
rih delovanje je pomembno za 
vso republiko. Zaradi tega 
smo vztrajali, da se izvršijo 
meritve onesnaženosti na ob- 
močju celotne občine, rezul- 
tati teh meritev pa bi služili 
kot osnova za izdelavo kata- 
stra onesnaževalcev in izde- 
lavo sanacijskih programov, 
kar je med prioritetnimi nalo- 

HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRS 
Republiška služba za varstvo zraka 
UVRSTITEV KRAJEV PO POVPREČNI ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z ŽVEPLOVIM DIOKSIDOM V 
KURILNI SEZONI 

Merilno mesto 1980/81 
Uvr. Konc. 

1981/82 
Uvr. Konc. 

1982/83 
Uvr. Konc. 

1983/84 
Uvr. Konc. 

1984/85 
Uvr. Konc. 

Trbovlje 
Črna 
Hrastnik 
Celje 
Ljubljana 
Maribor 
Zagorje 
Mežica 
Žerjav 
Žalec 
Kamnik 
Krško 
Škofja Loka 
Kranj 
Šentjur 
Domžale 
Štore 
Slov. Gradec 
Medvode 
Radeče pri ZM 

1 
5 
2 
4 
3 
6 

17 
9 
7 
8 

10 
11 
25 
T5 
22 
18 
12 
19 
16 
21 

0,46 
0,26 
0,34 
0,27 
0,29 
0,20 
0,13 
0,18 
0,20 
0,19 
0,17 
0,17 
0,10 
0,13 
0,11 

0,12 
0,17 
0,12 
0,13 
0,11 

1 
5 
2 
4 
3 
9 

12 
6 
8 
7 

10 
14 
22 
12 
24 
20 
18 
11 
19 
22 

0,39 
0,23 
0,36 
0,23 
0,24 
0,17 
0,14 
0,21 
0,18 
0,19 
0,15 
0,13 
0,11 
0,13 
0,10 
0,11 
0,12 
0,14 
0,11 
0,10 

1 
3 
2 
7 
5 
8 
9 
6 
4 

11 
10 
14 
25 
12 
19 
16 
13 
18 
17 
20 

0,39 
0,27 
0,31 
0,19 
0,21 
0,15 
0,15 
0,19 
0,22 
0,13 
0,13 
0,11 
0.06 
0,12 
0,09 
0,09 
0,12 
0,09 
0,09 
0,08 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,42 
0,25 
0,25 
0,24 
0,23 
0,20 
0,18 
0,17 
0,16 
0,16 
0,14 
0,13 
0,13 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,09 

1 
3 
2 
7 
4 
5 

10 
12 

9 
11 

8*. 
6 

14 
15 
25 
28 
16 
21 
13 
26 

0,33 
0,25 
0,25 
0,21 
0,23 
0,22 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,16 
0,21 
0,11 
0,11 
0,08 
0,08* 
0,11 
0,09 
0,11 
0,08 

Konc. - koncentracije S02 v mg/m3 

Uvr. - uvrstitev 
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HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SRS 
UVRSTITEV KRAJEV PO POVPREČNI ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z DIMOM V KURILNI SEZONI 

MERILNO MESTO 1980/81 
Uvrst. Konc. 

1981/82 
Uvrst. Konc. 

1982/83 
Uvrst. Konc. 

1983/84 
Uvrst. Konc. 

1984/85 
Uvrst. Konc. 

ZAGORJE 
TRBOVLJE 
LJUBLJANA 
DOMŽALE 
CELJE 
MARIBOR 
IDRIJA 
ŽALEC 
ŠKOFJA LOKA 
VRHNIKA 
MEDVODE 
KAMNIK 
SLOV. GRADEC 
KRANJ 
KOČEVJE 
NOVO MESTO 
ŠENTJUR 
ŠTORE 
ČRNOMELJ 
MURSKA SOBOTA 
HRASTNIK 

1 
3 
2 
5 
4 
13 
6 
7 
16 
11 
14 
12 
10 
8 
9 
15 
19 
20 
24 
27 
17 

0.14 
0.08 
0.09 
0.07 
0.08 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.06 
0.05 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.05 

1 
2 

20 
11 
7 
10 
6 
3 
14 
15 
12 
13 
9 
5 
4 
16 
21 
22 
25 
27 
8 

0.11 
0.08 
0.04 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.07 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.06 

1 
3 
4 
6 
5 
7 
14 

21 
8 
10 
17 
12 
9 
13 
2 
15 
20 
19 
22 
23 
16 

0.12 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.04 
0.06 
0.05 
0.04 
0.05 
0.05 
0.05 
0.07 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.05 

1 
2 
3 
4 
5' 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

0.12 
0.09 
0.08 
0.07 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 

1 
3 
4 
7 
6 
2 
17 
9 
10 
5 
11 
12 
8 
23 
25 
26 
24 
15 
12 
16 
20 

0.10 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.08 
0.04 
0.05 
0.05 
0.07 
0.05 
0.05 
0.06 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0 04 
0.04 

gami družbenega plana obči- 
ne Hrastnik. 

Po skupnem dogovoru je 
Hidrometeorološki zavod SRS 
opravil meritve z mobilnimi 
ANAS postajami v času od ok- 
tobra 1984 do februarja 1985. 

Čeprav je od meritev minilo 
že eno leto in kljub večkrat- 
nim zahtevam in intervenci- 
jam, nam rezulati še niso bili 
posredovani. 

Zato prosimo skupščino 
SRS, da prek svojih pristojnih 
organov posreduje pri Hidro- 
meteorološkem zavodu, da 
nam rezultate meritev takoj 
dostavi, ker so upravičene 
zahteve naših občanov po iz- 
boljšanju kvalitete zraka vse 
bolj odločne. 

Na vprašanje je Hidrometeoro- 
loški zavod SR Slovenije po- 
sredoval naslednji pisni od- 
govor: 

Podobno vprašanje, kot ga 
je zastavila skupina delegatov, 
je postavila občina Hrastnik 
Hidrometeorološkemu zavodu 
v dopisu št. 63-2/83-7 julija 
1985. Republiška služba za 
varstvo zraka (RSVZ) pri Hidro- 
meteorološkemu zavodu je od- 
govorila z dopisom št. 92-V- 
151/85 (4. 9. 1985). 

V tem dopisu smo pojasnili, 
s kakšnimi podatki razpolaga 

RSVZ in komu jih pošilja. Na 
koncu dopisa smo predlagali 
sestanek, na katerem bi razči- 
stili nejasnosti in se dogovorili 
za sodelovanje, katerega cilj bi 
bil uspešen sanacijski pro- 
gram in učinkoviti preventivni 
ukrepi za varstvo zraka v obči- 
ni Hrastnik. Na ta predlog do 
danes nismo dobili odgovora. 

Naročnik meritev s siste- 
mom ANAS v občini Hrastnik 
je bila TE Trbovlje. Podatki so 
bili obdelani v okviru pogod- 
benih zahtev, ki se razlikujejo 
od potreb občine. Tako meri- 
tve niso zajele škodljivih snovi, 
ki izvirajo iz tehnoloških pro- 
cesov industrije v Hrastniku 
(fluoridi, klor). Zbrani podatki 
ANAS so sicer ha razpolago in 
smo jih občini Hrastnik poslali 
6. 3.1986. Vendar opozarjamo, 
da podatki brez strokovne in- 
terpretacije ne zadovoljujejo 
potreb občine. 

Zaskrbljenost občanov zara- 
di onesnaženosti zraka v obči- 
ni Hrastnik je, kot je razvidno 
iz priloženih tabel, upravičena. 
Vendar: brez strokovne študi- 
je, ki obsega kataster emisije 
škodljivih snovi v zrak, širjenje 
onesnaženosti v prostoru, sta- 
nje onesnaženosti zraka in 
možne-ukrepe, je nemogoče 
izdelati učinkovit sanacijski 
program za varstvo zraka. 

ZBOR OBČIN - 26. 3. 1986 

- Divjad zmanjšuje pridelek 

Na pobudo delegacije kra- 
jevnih skupnosti Metnaj, dano 
na seji zbora krajevnih skup- 
nosti skupščine občine Gro- 
suplje, da se vprašanje od- 
škodnine za škodo povzroče- 

no po divjadi sproži v skupšči- 
ni SR Slovenije, je zbor kra- 
jevnih skupnosti kot konfe- 
rence delegacij za zbor občin 
skupščine SR Slovenije ugo- 
tovil, da je škoda, ki jo povzro- 

ča divjad iz leta v leto večja. 
Zaradi teh škod se kmetijski 
pridelki bistveno manjšajo, bi- 
stveno manjši pa je tudi doho- 
dek prizadetih kmetijskih pro- 
izvajalcev, saj je odškodnina 
kljub izpolnjevanju ostrejših 
zahtev po zavarovanju pridel- 
kov nizka. 

Zbor ugotvalja, da se nasta- 
lo škodo prepočasi ali neob- 
jektivno ocenjuje, tako, da je 
pri tem pogosto oškodovan 
kmetijski proizvajalec. Znani 
so tudi primeri, da kmet kljub 
nastali škodi te zaradi nepoz- 
navanja postopka ne dobi po- 
vrnjene. 

Ta problematika povzroča 
na vasi splošno negodovanje 
ter slabi odnose kmet - lo- 
vec. Zato se sprašujemo, kdaj 
se bo stanje na tem področju 
izboljšalo, da bosta kmet in 
lovec v istem prostoru skupaj 
enakopravno gospodarila, 
kajti skupni družbeni interes 
je nedeljiv in zahteva skrbno 
in gospodarno ravnanje z 
zemljo in prostorom, katerega 
sestavni del je tudi divjad. 

Zbor krajevnih skupnosti 
skupščine občine Grosuplje 
meni, da sedanje stanje na 
področju odškodnine za ško- 
do povzročeno po divjadi ni 
značilno le za občino Grosup- 
lje, pač pa je to širši slovenski 
problem in zato postavlja 
vprašanja izvršnemu svetu 
skupščine SR Slovenije, ali je 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Ljubljana seznanjen s proble- 
matiko na tem področju in kaj 
je storil v zadnjem času oz. 
kaj še namerava storiti, da bi 
se stanje na tem področju iz- 
boljšalo. 

Na vprašanje skupine dele- 
gatov iz občine Grosuplje za 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je odgovoril Milan Kne- 
žević, član Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prahrano: 

Celovit odgovor na zastav- 
ljeno vprašanje je v analizi iz- 
vajanja zakona o varstvu, goji- 
tvi in lovu divjadi ter o uprav- 
ljanju lovišč, ki jo je pripravil 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v letu 1985. V Poročeval- 
cu Skupščine SRS pa je bila ta 
analiza objavljena v 7. številki 
26. februarja 1985. Zato so bile 
delegacije seznanjene z vsebi- 
no te analize, ki jo je skupščina 
SRS obravnavala 17. aprila 
1985. Pri izdelavi te analize so 
sodelovale zainteresirane or- 
ganizacije in skupnosti: Za- 
družna zveza Slovenije, SIS za 
gozdarstvo Slovenije, Splošno 
združenje gozdarstva Sloveni- 
je, Lovska zveza Slovenije, 
Skupnost OZD za lovstvo in ri- 
bištvo Slovenije. Nosilec te na- 
loge je bil republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, ki je analizo pripravil in 
obravnaval na seji komiteja, 
ter skupaj z Združeno zvezo 
Slovenije ter Lovsko zvezo 
Slovenije je tudi organiziral 
preverjanje ugotovitev iz anali- 
ze v vseh lovskogojitvenih ob- 
močjih. Na teh razgovorih, ki 
so bili v aprilu in maju 1985, 
smo skupaj z najpomembnej- 
šimi podpisniki družbenih do- 
govorov v teh območjih anali- 
zirali razmere ter se dogovorili 
za ukrepe pri uresničevanju 
vsebine teh družbenih dogo- 
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vorov in zakonskih določb s 
tega področja. Poseben po- 
udarek na vseh obravnavna- 
vah ob analizi zakona je bil 
ravno na ugotavljanju, prepre- 
čevanju in povračilu škod, ki 
jih povzroča divjad na kmetij- 
skih površinah in v gozdovih. 
Zato smo z razmerami dobro 
seznanjeni, pa tudi sicer Repu- 
bliški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano redno 
spremlja razmere in izvaja po- 
trebne ukrepe na tem področ- 
ju. V ugotovitvah, priporočilih 
in sklepih analize izvajanja za- 
kona so določene potrebne 
aktivnosti za vse zainteresira- 
ne in odgovorne organizacije 
in skupnosti s tega področja. 

Predlagamo, da zbor krajev- 
nih skupnosti Skupščine obči- 
ne Grosuplje ponovno obrav- 
nava analizo izvajanja zakona 
o varstvu, gojitvi in iovu divjadi 
ter o upravljanju lovišč. V tej 
analizi so namreč tudi razvid- 
ne zakonsko določene poti za 
razreševanje konkretnih škod, 
ki pa se jih pogosto oškodo- 
vanci ne poslužujejo, pač pa 
pričakujejo rešitve od drugod 
in mimo zakonsko določenih 
poti. 

Delegatsko vprašanje je zelo 
posplošeno v ugotovitvah, saj 
bi za natančen odgovor potre- 
bovali podatke, kdo so oško- 
dovanci in na območju katere 
lovske družine. Zato lahko 
ugotovimo za območje občine 
Grosuplje le sledeče: 

1. Na podlagi odloka o dolo- 
čitvi lovskogojitvenih območij 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 34/83) spadajo lovišča lov- 
skih družin na območju občine 
Grosuplje v Krimsko lovskogo- 
jitveno območje. Za to območ- 

je je sprejet družbeni dogovor 
o usklajevanju različnih intere- 
sov v zvezi z divjadjo, ki so ga 
sprejele kmetijske, gozdarske 
in lovske organizacije, krajev- 
ne skupnosti in Skupščina ob- 
čine Grosuplje. 

2. Krajevne skupnosti in lov- 
ske družine imajo sprejete 
sporazume o preprečevanju in 
povračilu škode od divjadi na 
podlagi 69. člena imenovane- 
ga zakona. V tem sporazumu 
so določene pravice in obvez- 
nosti krajevne skupnosti, lov- 
ske družine, lastnikov in upo- 
rabnikov kmetijskih zemljišč 
pri preprečevanju in povračilu 
škod na kmetijskih površinah. 

3. Skupščina občine Gro- 
suplje potrjuje lovskogospo- 
darske načrte lovskih družin, 
ki upravljajo lovišča na ob- 
močju te občine. Vse lovske 
družine na območju te občine 
so imele potrjene srednjeroč- 
ne načrte za obdobje 1981-85, 
sedaj pa so v fazi potrjevanja 
za obdobje 1986-1990. Sestav- 
ni del teh lovskogospodarskih 
načrtov so tudi ukrepi za pre- 
prečevanje škod, za njihovo 
zmanjševanje, odstrel divjadi 
in vse druge naloge lovskih 
družin. Lovskogospodarske 
načrte za sedanje srednjeroč- 
no obdobje bo Skupščina ob- 
čine Grosuplje potrjevala na 
seji vseh zborov v maju 1986. 

Na podlagi navedenega ugo- 
tavljamo, da so v Krimskem 
lovskogojitvenem območju da- 
ni vsi pogoji za uspešno uskla- 
jevanje različnih interesov v 
zvezi z divjadjo. Seveda pa je 
za doseganje tega potrebno 
ustvarjalno sodelovanje zain- 
teresiranih uporabnikov narav- 
nega prostora v tem območju. 

- Kdaj bomo v Sloveniji zopet pili 
normalno mleko? 

Na 60. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 11. marca 1986, je delegat 
Albin Levičnik iz občine Ljub- 
ljana Moste-Polje zastavi! na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Kdaj bomo v Sloveniji zo- 
pet pili normalno mleko? 

Vemo, da je bilo pred toliki- 
mi leti mleko, kakršnega smo 
svoječasno pili, zelo razvred- 
noteno na maščobi. Takrat je 
bilo dano pojasnilo, da je 
vzrok za tak ukrep pomanjka- 
nje deviz za uvoz masla. Zdaj 
je masla doma dovolj, in iz 
uvoza ga lahko dobimo, koli- 
kor hočemo. To je eno vpra- 
šanje. 

Drugo vprašanje pa je po- 
vezano tudi z mlekom, ko tisti 
delček maščobe, ki je še v 
mleku, ostaja v embalaži. Mi- 
slim, da je prav, da se te zade- 

velikih kapljicah, ki so speci- 
fično lažje od ostalega mleka 
in zato pride do vzgona maš- 
čobe v mleku. Tega pojava ne 
opazimo v tako imenovanem 
Alpskem mleku, ki ga v Slove- 
niji pripravljajo Ljubljanske 
mlekarne. To mleko je homo- 
genizirano, kar pomeni, da je v 
posebni pripravi, homogeniza- 
torju, mlečna maščoba razbita 
v kapljice, ki niso večje od 0,1 
do 0,2 mikrona in so homoge- 
no razporejene v mleku. V ta- 
kem mleku ne pride do vzgona 
maščobe in zato tudi ne do 
pojava nabiranja maščob na 
stenah embalaže. 

Večina mlekarn v Sloveniji 
nima priprav za homogenizira- 
nje konzumnega mleka, zato 
bomo še nekaj časa imeli kon- 

zumno mleko z nehomogeno 
razporejeno mlečno maščobo. 
Pomanjkljivosti dviganja mleč- 
ne maščobe so drugod v svetu 
že v glavnem odpravili s tem, 
da vse konzumno mleko ho- 
mogenizirajo. 

Tudi naše mlekarne se pri- 
pravljajo, da odpravijo to po- 
manjkljivost. Republiški komi- 
te za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je že priporočil in 
mlekarne so sprejele pobudo, 
da naj čimprej, glede na razpo- 
ložljiva sredstva, nabavijo ho- 
mogenizatorje (ki jih je možno 
dobiti le iz uvoza in je njihova 
približna cena 30 mio dinar- 
jev), in s tem omogočijo prido- 
bivanje konzumnega mleka, ki 
bo ustreznejše kakovosti. 

Ljubljana, dne 26. 3. 1986 

- Nespoštovanje zakonodaje pri 
prodaji vozil CZ 

ve proučijo in da bomo zopet 
pili normalno mleko.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Milan Knežević, član Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano: 

Na pobudo Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano so vse slo- 
venske mlekarne 21. 3. 1986 
dale na trg mleko, ki zopet vse- 
buje 3,2% mlečne maščobe in 
ne le 2,8% kot doslej. Mlekarne 
so tudi v fermentiranih napit- 
kih kot so jogurt in kislo mleko 
dvignile vsebnost mlečne maš- 
čobe na nivo, ki so jih imeli 
napitki svoječasno. 

Ostalo pa bo še vedno vpra- 
šanje maščobe, ki ostaja v em- 
balaži. Znano je, da je mlečna 
maščoba v mleku porazdelje- 
na v majhnih, vendar različno 

Skupina delegatov občine 
Slovenska Bistrica za delegi- 
ranje delegatov v zbor občin 
skupščine SR Slovenije je na 
57. seji dne 5. marca 1986 za- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

1. Na 44. in 46. seji zbora 
občin sta bili zastavljeni dele- 
gatski vprašanji v zvezi z 
obrestovanjem vplačil za vo- 
zila Crvena zastava oziroma v 
zvezi z nespoštovanjem zako- 
nodaje pri prodaji vozil Crve- 
na zastava. 

V zvezi tega nas zanima ali 
imamo dve vrsti zakonodaje, 
eno, ki velja za občane in dru- 
go, ki velja za Crveno zasta- 
vo, saj le-ta še vedno ne izpla- 
ča obresti v skladu z za- 
konom? 

2. V Delu smo pred kratkim 
lahko prebrali članek pod na- 
slovom V zveznem proračunu 
se obrača denar pokojninskih 
skupnosti. Tudi tu nas zani- 
ma, zakaj federacija svojih 
obveznosti do Skupnosti po- 
kojninskega In invalidskega 
zavarovanja ne obrestuje, če 
vemo, da si mora SPIZ naje- 
mati kredite po 65 do 70% 
obrestni meri, da lahko teko- 
če izplačuje pokojnine? 

Na vprašanje je odgovorila 
Jelka Žekar, namestnica pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v zvezi z obresto- 
vanjem vplačil za vozila Crve- 
ne zastave na 44. in 46. seji 
Zbora občin v januarju oziro- 
ma marcu 1985 odgovoril, da 
spremembe »zakona o teme- 
ljih poslovanja organizacij 
združenega dela na področju 
blagovnega prometa in stori- 
tev v blagovnem prometu ter o 
sistemu ukrepov, s katerimi se 

preprečuje spodkopavanje 
enotnosti jugoslovanskega tr- 
ga na tem področju« jasno do- 
ločajo obveznosti organizacij 
združenega dela glede plačila 
obresti v primerih, ko se kot 
pogoj za prodajo blaga zahte- 
va vnaprejšnje plačilo določe- 
nega zneska denarnih sred- 
stev ter seznanil delegate z ak- 
tivnostmi organov tržne in- 
špekcije na vseh ravneh. 

Zvezna in republiška tržna 
inšpekcija sta že v januarju 
1985 izdelali obvezno navodilo 
za nadzor obračuna obresti na 
predplačila ter skupaj z organi 
občinskih tržnih inšpekcij in- 
tenzivno spremljali izvajanje 
navedenega zakona. Na podla- 
gi ugotovljenih nepravilnosti 
so bile zoper proizvajalca Cr- 
veno zastavo in trgovske orga- 
nizacije podane ovadbe za go- 
spodarski prestopek. Pri tem 
pa ugotavljamo, da nobeden 
od začetih postopkov ni bil 
zaključen s pravnomočno 
sodbo. 

Ob tem pa velja opozoriti, da 
je v zvezi s tem vprašanjem 
zavzelo stališče tudi Vrhovno 
sodišče SR Slovenije na občni 
seji dne 23. 12. 1985 na podla- 
gi sodbe Višjega sodišča v 
Ljubljani (opr. št. I Cp 859/85 z 
dne 22. 8. 1985) in sicer: v pri- 
meru, če se dobavi blago v 
treh mesecih, mora prodajalec 
plačati kupcu obresti po 
obrestni meri, ki velja za hra- 
nilne vloge na vpogled. V pri- 
merih pa, ko se dobavi blago 
po preteku 4reh mesecev od 
vplačila, je prodajalec dolžan 
plačati obresti za celotno ob- 
dobje po obrestni meri, ki velja 
za vezane hranilne vloge. 

Na odločbo Zveznega tržne- 
ga«inšpektorata, s katero je na- 
ložil Crveni zastavi obveznost 
obračunavanja obresti na 
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predplačila, kot to določa za- 
kon, se je Crvena zastava pri- 
tožila. Zvezni izvršni svet je za- 
radi tega na seji januarja letos 
obravnaval vprašanja v zvezi z 
uporabo 4. točke drugega od- 
stavka 16. člena tega zakona in 
ugotovil, da navedeno določilo 
zakona ni povsem jasna prav- 
na norma, saj natančno ne do- 
loča ali so z »vezanimi sred- 
stvi« mišljena namensko ali 
nenamensko vezana sredstva. 
To povzroča, da določilo ra- 
zlično uporabljajo in tolmačijo 
ne le organizacije združenega 
dela in pristojni upravni orga- 
ni, temveč tudi sodišča. 

Ne glede na dosedanja tol- 
mačenja Zveznega sekretari- 
ata za finance, Zveznega se- 
kretariata za tržišče in splošne 

gospodarske zadeve ter Zvez- 
nega tržnega inšpektorata, 
Zvezni izvršni svet meni, da 
pod »vezanimi sredstvi« ni 
moč vedno razumeti le nena- 
mensko vezana sredstva. Zav- 
zel je stališča, da so obresti v 
višini, ki veljajo za namensko 
vezana sredstva zakonita, če 
so sredstva vplačana pod na- 
slednjimi pogoji: 

- da je plačilo izvršeno za 
določeno, točno navedeno 
blago; ■ 

- da se s pogodbo določi 
obveznost dobave blaga po 
ceni na dan vplačila; 

- da lahko kupec, ki daje 
predplačilo, do izdobave blaga 
kadarkoli zahteva vračilo vpla- 
čanih sredstev, ter 

- da se dosledno spoštuje 

določila Zakona o obligacij- 
skih razmerjih. 

Poleg tega je Zvezni izvršni 
svet zadolžil pristojne zvezne 
upravne organe, da tolmačijo 
in uporabljajo 4. točko druge- 
ga odstavka 16. člena v skladu 
z usmeritvami, stališči in oce- 
nami Zveznega izvršnega sve- 
ta, sprejetimi na seji, ter še po- 
sebej zadolžil Zvezni sekretari- 
at za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, da do konca 
januarja letos pripravi predlog 
sprememb 16. člena zakona z 
osnutkom zakona, s čimer bi 
se odpravile obstoječe nejas- 
nosti v zakonskih določilih. 

Iz navedenega je razvidno, 
da so bila mnenja in tolmače- 
nja pristojnih zveznih organov 
v zvezi z izvajanjem 4. točke 

drugega odstavka 16. člena za- 
kona do obravnave na seji 
Zveznega izvršnega sveta, 
povsem usklajena. Temu je 
sledila aktivnost organov tržne 
inšpekcije in tudi sodna prak- 
sa v SR Sloveniji, kar potrjuje 
stališče Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije. 

S sklepi Zveznega izvršnega 
sveta pa se pojavljajo dvomi in 
težavi pri izvajanju zakona, za- 
to bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlagal delega- 
tom v Zveznem zboru Skupšči- 
ne SFRJ, da začnejo postopek 
za avtentično tolmačenje 16. 
člena zakona ter na ta način 
odpravijo nejasnosti v zakon- 
skih določilih. Za avtentično 
tolmačenje zakona je namreč 
pristojen le tisti zbor, ki je za- 
kon sprejel. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Zbor občin 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ 
OBČINE DOMŽALE ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI S 
SPREMEMBO KOMUNALNE 
ZAKONODAJE 

Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije skupščine občine Domžale je obrav- 
navala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, ter amandmaje k navede- 
nemu predlogu zakona. Skupina podpira amandmaje Izvrš- 
nega sveta ter amandmaje, ki jih je vložil Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, še posebno pa amandma občine 
Laško, ki predvideva, da naj se stanovanjske skupnosti, ki 
združujejo sredstva za solidarnostno graditev stanovanj in 
delno nadomeščanje stanarin oziroma pfenovo starih mest- 
nih jeder ter stanovanj oziroma stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini samoupravno sporazumevajo o združevanju sredstev 
za te namene s stanovanjskimi skupnostmi občin iz katerih se 
delavci dnevno vozijo na delo. To je namreč problematika, 
katero zelo hudo občuti tudi občina Domžale in ne samo na 
stanovanjskem področju, ampak tudi na področju zdravstva, 
še posebno pa na področju komunale. 

Zato se ob obravnavi problematike v stanovanjskem gospo- 
darstvu navezujemo tudi na komunalno področje ter v zvezi s 
tem dajemo tole pobudo: 

že pri sprejemu zakona o komunalnih dejavnostih v letu 
1982 je največ časa vzelo vsklajevanje 39. člena zakona , ko je 
bil s strani več občin zahtevan domicilni princip za komu- 
nalno področje. Skupščina SRS je sprejela kompromisno 
rešitev, da se lahko komunalne skupnosti dogovarjajo ozi- 
roma samoupravno sporazumevajo o prelivanju dela 
dohodka, ki ga delavec ustvarja v sedežni občini v domi- 
cilne občine. 

Praksa zadnjih let pa je pokazala, da je besedica »lahko« 
premalo zavezujoča, da bi sedežne občine oziroma SKISi 
prelivali ta sredstva v domicilne občine, kljub temu, da bi 
moral biti nosilec usklajevanja Republiški komite za urejanje 
prostora in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. Določen 
napredek je bil storjen le v celjski regiji, kjer pa se zatika pri 

sklepanju sporazumov za obdobje 1986-1990 ter v ljubljanski 
regiji. Glede na to, da je to vse-slovenski problem, in je 
izredno težko doseči pravično delitev sredstev ter ugotavlja- 
nje, kakšne komunalne dobrine občani uporabljajo v mestu 
bivanja oziroma v mestu dela, predlagamo, da se uvede na 
komunalnem področju domicilni princip, ki naj velja za 
delavce v dnevni migraciji, saj menimo, da občan pretežni 
del dneva preživi v kraju bivanja in ne v kraju dela. 

Poseben problem tudi predstavljajo delavci v obratih s 
sedežm TOZD-ov v drugih občinah, kjer delavec dela in biva v 
domicilni občini, povračila pa ostajajo le v sedežni občini, 
katero delavec z ničemer »komunalno« ne obremenjuje. To je 
tudi eden od razlogov, da je bila vrsta obratov spremenjena v 
TOZDe, čeprav ni bilo za to drugih razlogov. Zato predla- 
gamo, da se s spremembo zakonodaje uredi tudi ta problema- 
tika. 

Skupina*delegatov iz občine Domžale je ob obravnavi pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu na 58. seji Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije dala pobudo za spremembo 39. člena zakona, ki 
ureja plačevanje prispevkov iz dohodka organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti kot povračil za gospodarjenje 
s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe. Po obsto- 
ječi ureditvi se plačujejo ti prispevki bodisi na podlagi samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana komunalne skupnosti 
ali - če tega plana uporabniki in izvajalci ne sprejmejo - na 
podlagi odloka občinske skupščine v komunalni skupnosti, 
kjer je sedež organizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti. Na ta način pa so prikrajšane občine z veliko 
dnevno migracijo delavcev, ki delajo v drugih občinah; komu- 
nalne storitve uživajo v domači (domicilni) občini, prispevki za 
vzdrževanje komunalnih objektov in naprav pa gredo v 
občino, kjer je sedež organizacije združenega dela ali skup- 
nosti, kjer so zaposleni. Zakon sicer omogoča, da se komu- 
nalne skupnosti v tistih občinah, med katerimi je velika 
dnevna migracija delavcev, lahko sporazumejo o združevanju 
dela sredstev za vzdrževanje, varstvo in obnovo komunalnih 
objektov in naprav skupne rabe v domicilnih občinah, vendar 
po ugotovitvah skupine delegatov ta način zagotavljanja sred- 
stev ni uspešen. Zato predlagajo, da se navedene določbe 
zakona spremeni tako, da se za plačevanje teh prispevkov 
uvede domicilni princip. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pobudo obravnaval 
in pri tem zavzel naslednje stališče: 

Problem, ki ga načenjajo delegati iz Domžal obstoji in ga je 
potrebno reševati, vendar Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da ga ni mogoče rešiti z uzakonitvijo t. i. domicilnega 
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načela za plačevanje prispevka, ker gre za prispevek iz 
dohodka organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, 
za katerega tehnično ni mogoče vpeljati domicilnega načela 
in ga razporejati po občinah po domicilu delavcev. Razen 
tega je treba upoštevati, da koristniki komunalnih storitev 
niso samo delavci kot posamezniki, pač pa tudi delovne 
organizacije in skupnosti. Vse to usmerja k temu, da bi bilo 
potrebno obravnavati problem v širšem okviru in eventualno 
uveljaviti to usmerja k temu, da bi bilo potrebno obravnavati 
nov finančni mehanizem za financiranje komunale, pri čemer 
bi prihajalo v poštev tudi zbiranje sredstev iz osebnega 
dohodka delavcev. Zato Izvršni svet meni, da je to problema- 
tiko treba obravnavati poglobljeno in širše v okviru problema- 
tike financiranja SIS na področju materialnih dejavnosti v 
celoti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zato v svojem poro- 
čilu o izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 7. 
1985 o nekaterih vprašanjih uresničevanja družbenoekonom- 
skih odnosov in samoupravne organiziranosti v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje zajel tudi to 
problematiko in eventuelno predlagal ustrezne spremembe 
zakona o komunalnih dejavnostih. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE DELEGATOV OBČINE 
MARIBOR TABOR ZA SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ZAKONA O CESTAH 

Skupina delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Maribor-Tabor je dala pobudo za redni 
postopek sprememb in dopolnitev zakona o cestah 

S spremembo 60. člena zakona o cestah je dosežena pre- 
ciznejša opredelitev pojma, kaj sestavlja cesto, saj iz nje 
nedvoumno izhaja, da prometne površine izven vozišča, kot 
so pločniki, kolesarske steze in peš poti niso več sestavni del 
ceste, če niso zgrajene v isti ravni kot vozišče in če so fizično 
ločene od njega. 

Ob predlagani spremembi so kljub že pridobljenim tolma- 
čenjem še vedno prisotne dileme glede razmejitve prometnih 
površin, predvsem v tem, da se bo v naslednjih ob magistral- 
nih, regionalnih in lokalnih cestah pojavil nov upravljalec in 
da se bodo nekatere njune dejavnosti prepletale oz. da bo 
upravljalec ceste moral za izvajanje vzdrževanja in varstva teh 
cest opravljati določene naloge na takoimenovanih komunal- 
nih objektih skupne rabe. 

Vprašanje je, ali bo s tem doseženo načelno stališče statu- 
tarne komisije SRS, da naj bo na enem objektu en upravljalec, 

zato izpostavljamo naslednje dileme, za katere menimo, da so 
še odprte: ' 

1. postavljanje prometne signalizacije na pločnikih, ki po 
predlagani spremembi ne bodo več sestavni del ceste 

2. h kateremu upravljalcu bodo spadale naprave za odvod- 
njavanje v primeru, ko je ta naprave pod pločnikom 

3. vprašanje kolesarskih stez, ki po predlagani ureditvi niso 
sestavni del ceste, niti niso opredeljene kot komunalni objekt 
skupne rabe v komunalnih predpisih seveda takrat, kadar niso 
zgrajene v isti ravni kot vozišče in so od nje fizično ločene 

4. vprašanje razmejitve - odmere cestnega profila, kjer bo 
po predlagani spremembi 60. člena zakona upravljalec dela 
površine v cestnem svetu en (pločniki, kolesarske steze), dela 
površine pa drug (vozišče, zelenice in ostali cestni svet) 

5. vprašanje opravljanja zimske službe, kjer se lahko pojavi 
problem odlaganja oz. porivanja snega z vozišča na pločnik in 
obratno, torej od enega k drugemu upravljalcu. 

Istočasno še predlagamo, da se prouči vprašanje, ali je 
vzporedno s spremembo šeste alineje potrebno tudi spreme- 
niti četrto alinejo citiranega člena. Prav tako menimo, da bi 
bilo potrebno preučiti, ali so pločniki na cestnih objektih 
(mostovi) sestavni del tega objekta ali ne (druga alineja 60. 
člena), ali so čakališča za potnike sestavni del avtobusnega 
postajališča ali sodijo k cesti, kdo upravlja z nadstrešnicami, 
aH sodijo zelenice v zasaditev ob cestah (8. alineja). 

Izhajajoč iz vseh pripomb in tudi zaradi nekaterih drugih 
določil zakona predlagamo, da je potrebno še v tem letu 
pričeti z rednim postopkom sprememb in dopolnitev citira- 
nega zakona. 

Skupina delegatov iz občine Maribor Tabor je na seji Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije dne 12. 2. 1986 posredovala 
obrazloženo pobudo, o kateri je potrebno še v tem letu pričeti 
z rednim postopkom sprememb in dopolnitev zakona o ce- 
stah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navedeno pobudo dele- 
gatov iz občine Maribor Trabor sprejema. V skladu s progra- 
mom dela, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v juniju 
mesecu obravnaval poročilo o izvajanju zakona o cestah z 
analizo o vseh odprtih vprašanjih, tako s stališča zakonske 
ureditve, kot s stališča izvajanja zakona v praksi. Izvršni svet je 
obveščen, da so v Republiškem komiteju za promet in zveze 
stekle priprave za izdelavo analize. Vsem skupnostim za 
ceste, upravnim organom, pristojnim za promet v družbeno- 
političnih skupnostih in OZD cestnega gospodarstva, je bilo 
posredovano pismo s prošnjo, naj navedejo vse ureditve v 
zakonu o cestah, ki bi jih bilo po njihovem mnenju potrebno 
spremeniti ali dopolniti s potrebnimi obrazložitvami. 

Rezultati analize in ugotovitve posvetovanj, ki bodo organi- 
zirana v posameznih vprašanjih, bodo osnova za izdelavo 
celovite analize o ustreznosti ureditve po veljavnem zakonu o 
cestah. Na tej podlagi bo Izvršni svet sprejel ustrezne ukrepe 
in se odločil za potrebne spremembe in dopolnitve zakona, 
ter jih skupaj z analizo predložil Skupščini SR Slovenije v 
obravnavo in sprejem. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

S hitrejšo zamenjavo starejših generacij 

omogočiti mlajšim intenzivnejše 

zaposlovanje 

• Porast zaposlenosti s hitrejšo zamenjavo generacij je predvidena tudi v 
separatu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije o zaposlovanju 
• S hitrejšim vključevanjem mladih in šolanih kadrov v proces proizvodnje bi se 
uresničil pozitiven vpliv na rast produktivnosti dela 
• Odhodu v pokoj po zakonu se upirajo navadno tisti delavci, ki niso zaposleni v 
neposredni proizvodnji in katerih delo se ne meri 
• Predvideti možnost prenehanja delovnega razmerja s pravico do pokojnine 
delavca, ki dalj časa ne uresničuje ustreznih delovnih rezultatov 

Ukrepi, ki se sprejemajo za 
bolj produktivno zaposlovanje 
so nezadovoljivi, predvsem v 
pogojih stagnacije proizvod- 
nje. Z njimi se zagotavlja ne- 
produktivno zaposlovanje in 
na ta način bistveno vpliva na 
produktivnost dela in odnos 
do dela. Zato je tudi namen 
predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljnjh pravicah 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da se s hitrejšo 
zamenjavo starejših generacij 
omogoči mlajšim intenzivnej- 
še zaposlovanje. Pri tem ni že- 
lja, da bi zamenjali osnovni na- 
čin razreševanja problemov 
nezaposlenosti - podaljšanje 
delovnega časa v več izmenah, 
z ražvojem vseh oblik drobne- 
ga gospodarstva, odpravlja- 
njem vseh administrativnih 
ovir in nerealnih davčnih obre- 
menitev za delo z osebnimi 
sredstvi, z razvojem kmetijstva 
in spremembo odnosa do indi- 
vidualnih kmetijskih proizva- 
jalcev ter drugih aktivnosti. Te 
aktivnosti so razčlenjene v se- 
paratu dolgoročnega progra- 
ma ekonomske stabilizacije, ki 
ima naslov »Problemi nezapo- 
slenosti in smeri aktivnosti za 
njihovo razreševanje«, vneše- 
ne pa so tudi v srednjeročni 
plan do leta 1990, kot tudi v 
družbeni dogovor o zaposlo- 

vanju. Glede na to je hitrejše 
zaposlovanje prek zamenjave. 
generacij samo dodatna oblika 
zaposlovanja, ne pa temeljna. 

Takšne ugotovitve so po- 
udarjene v dopolnilni obrazlo- 
žitvi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljnih pravicah 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, z osnutkjom za- 
kona, ki ga je Vančo Nikolov- 
ski, delegat v Zveznem zboru, 
poslal delegatom v Skupščini 
SFRJ. Predstavitev omenjene- 
ga zakonskega osnutka, ki ga 
je predložil Nikolovski smo ob- 
javili v eni prejšnjih številk gla- 
sila Skupščine SFRJ. 

PROŽNEJŠI SISTEM 
UPOKOJITVE 

V obrazložitvi je poudarjeno, 
da je porast zaposlenosti s hi- 
trejšo zamenjavo generacij 
predvidena tudi v omenjenem 
separatu o zaposlovanju v ka- 
terem je poudarjeno, da bi »k 
zmanjšanju števila nezaposle- 
nih prispeval prožnejši sistem 
upokojitve, tako da bi bila vso- 
ta pokojnin usklajena z minu- 
lim delom. Prav tako je po- 
udarjeno, da je bilo po podat- 
kih, ki so navedeni v separatu, 
v letu 1981 nezaposlenih 
806.000 oseb in da je bila ta- 

krat sprejeta naloga, da se do 
leta 1985 zaustavi naraščanje 
števila nezaposlenih in ustvari- 
jo nujni pogoji, da se začne v 
planskem obdobju do leta 
1990 to število zmanjševati, ta- 
ko da bi leta 1995 dosegli pol- 
no zaposlenost. Toda leta 1985 
ne samo, da naraščanje števila 
nezaposlenih ni bilo zaustav- 
ljeno, ampak se je celo pove- 
čalo in zdaj znaša milijon In 47 
tisoč, še vedno pa je težnja na- 
raščanja. Tako je problem ne- 
zaposlenosti precej bolj po- 
udarjen in težji kot je bil v času 
sprejetja stabilizacijskega pro- 
grama. 

Čeprav je z družbenim dogo- 
vorom o zaposlovanju predvi- 
deno, da se leta 1995 doseže 
polna zaposlenost je v dolgo- 
ročnem razvojnem načrtu dr- 
žave ta rok premaknjen do leta 
2000. Toda več razlogov je, da 
tudi ta rok nI realen in je lahko 
pričakovati, da bo problem ne- 
zaposlenosti obstajal tudi po 
tem roku. Prav zaradi tega je 
treba takoj zagotoviti hitrejše 

zaposlovanje mladih (kot de- 
lovno najsposobnejši, najvltal- 
nejši in najbolj kreativen del 
prebivalstva) tudi prek zame- 
njave generacij oziroma skraj- 
ševanja pokojninske delovne 
dobe in znižanjem starostne 
meje kot pogoja za pridobitev 
pravice do pokojnine. Prav ta- 
ko pa tudi z drugimi ukrepi s 
katerimi bi naredili pokojnin- 
ski sistem prožnejši. 

POZITIVEN VPLIV NA 
PRODUKTIVNOST 

Zaposlovanje mladih gene- 
racij na podlagi hitrejšega 
upokojevanja starejših ni sa- 
mo socialno ampak predvsem 
ekonomsko vprašanje. S hi- 
trejšim vključevanjem mladih 
in šolanih kadrov v proces pro- 
izvodnje bi ugodno vplivali na 
rast produktivnosti dela. To pa 
zato, ker delavci po petdese- 
tem letu starosti v neposredni 
proizvodnji dosegajo slabše 
proizvodne rezultate. To je 
opaziti v vseh dejavnostih, po- 

DOPOLNILNA OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZA IZDA- 
JO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZA- 
KONA O TEMELJNIH PRAVICAH POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, Z OSNUTKOM 
ZAKONA - AS 699 
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sebej pa tam kjer se zahteva 
visoka stopnja koncentracije, 
hitrost reagiranja, kjer stroji 
narekujejo intenzivnost dela in 
podobno. Če je sposobnost 
delavca manjša so tudi stroji 
na katerih le-ti delajo slabše 
izkoriščeni in tako je slabše iz- 
koriščeno ne samo živo ampak 
tudi minulo delo. 

Z druge strani pa imajo mla- 
di ljudje v obdobju šolanja ob- 
veznost, da se učijo in na ta 
način ustvarjajo in vzdržujejo 
delovne navade. Po končani 
šoli pa se zaradi večletnega 
čakanja na delo pridobljene 
delovne navade izgubijo in na- 
mesto njih si pridobivajo živ- 
ljenjske navade na tuj račun. 
Zaradi tega mladi ljudje nimajo 
tudi potem ko dobijo delo do 
le-tega zadovoljivega odnosa, 
kakršen bi bil, če bi dobili delo 
takoj po končanem šolanju. 

K povečanju produktivnosti 
dela po petdesetih letih življe- 
nja pa lahko prispevajo samo 
delavci na tistih delovnih me- 
stih na katerih so za doseganje 
pozitivnih delovnih rezultatov 
pomembne pridobljene izkuš- 
nje. Toda takšnih delavcev je 
malo. 

Precejšnje število delavcev 
se največkrat obnaša do dela 
zelo nezainteresirano in se po- 
služuje bolniškega dopusta za- 
radi opravljanja privatnih opra- 
vil iz osebnih razlogov (varova- 
nje otrok). Prožnejši sistem 
upokojevanja s katerim bi olaj- 
šali pogoje za upokojitev, ob 
pogoju, da bodo tudi pokojni- 
ne manjše, bi bil spodbuda za 
predčasno upokojitev, s čimer 
bi bila delovna mesta na voljo 
tistim, katerih obstoj je odvi- 
sen od dela. 

Učinki večjega izločanja za 
pokojnine zaradi povečanja 
števila upokojencev zaradi 
uporabe zakona o katerem je 
govor, bi bili lahko, kot kažejo 
ocene, hitro nadomeščeni s 
povečanjem dohodka zaradi 
boljšega izkoriščanja živega in 
minulega dela. 

Poudarjeno je da zniževanje 
starostne meje in minimalne 
pokojninske dobe kot pogoja 
za pridobitev pravic do starost- 
ne pokojnine ne pomeni tudi 
obveznosti zavarovanca, da ko 
izpolni te pogoje, mora po za- 
konu v pokoj. Predmet tega za- 
kona ni namreč urejanje odho- 
da v pokoj po zakonu. Ta pro- 
blematika je urejena v zakon- 
skih predpisih o delovnih raz- 
merjih. 

ODPOR DO ODHODA 
V POKOJ 

V obrazložitvi je prav tako 
navedeno, da rezultati raziskav 
kažejo, da odpor do odhoda v 
pokoj po zakonu navadno nu- 
dijo tisti delavci, ki niso zapo- 
sleni v neposredni proizvodnji 
in katerih delo se ne meri in 
želijo z nadaljevanjem delov- 
nega razmerja ustvarjati večje 
prejemke brez večjih prizade- 
vanj. Strogi obrazložitvi pred- 
pisov o odhodu v pokoj po za- 
konu ugovarja tudi določeno 
število visoko strokovnih in 
znanstvenih delavcev, vendar 
se ta problem rešuje posebej. 
Toda večje število delavcev za- 
poslenih v proizvodnji, kjer so 
delovna sposobnost, koncen- 
tracija in hitrost dela podlaga 
za večjo produktivnost in večji 
osebni dohodek, komaj čaka 
da gre v pokoj. Zato je ta kate- 
gorija delavcev tudi zainteresi- 
rana za sprejetje tega zakona 
in se javno izjavlja njemu v 
prid. Odhod v starostno in 
predčasno pokojnino ne po- 
meni, da bodo vsi upokojenci 
dobivali polno pokojnino, niti 
da bodo vsi dobili varstveni 
dodatek. Višina pokojnine je 
odvisna od let pokojninske do- 
be, ta pa ne more biti manjša 
od 35 odstotkov pokojninske 
osnove. Ta najnižja pokojnina 
ni isto kot varstveni dodatek s 
katerim se zagotavlja minimal- 
na eksistenca upokojenih 
oseb, ki so izpolnile pogoje za 

starostno pokojnino. Zato ta 
dodatek ne bi smel veljati tudi 
za tiste, ki prostovoljno in 
predčasno odhajajo v pokoj, 
ker ima takšna kategorija zava- 
rovancev verjetno svojo raču- 
nico in njihova pokojnina ni 
usodna za eksistenco družine. 
Zaradi tega je treba prilagoditi 
tudi evidenco gibanja pokoj- 
nin oziroma posebej spremljati 
gibanje predčasnih pokojnin, 
posebej starostnih in invalid- 
skih (predčasna pokojnina z 
najnižjim zneskom 35 odstot- 
kov pokojninske osnove v 
skladu s skrajševanjem mini- 
malne pokojninske dobe od 20 
na 15 let za moške in 10 za 
ženske, ker predstavlja eno 
tretjino polne pokojninske 
dobe). 

Sicer pa je naša zakonodaja 
ena redkih v svetu, ki kot pogoj 
za pridobitev pravic do polne 
pokojnine poleg starosti pred- 
videva tudi pokojninsko dobo 
40 oziroma 35 let. V drugih dr- 
žavah je osnovni pogoj sta- 
rostna meja in minimum po- 
kojninske dobe, sama pokojni- 
na pa je odvisna od leta zava- 
rovanja ali drugih meril. 

ODPOVED S PRAVICO 
DO POKOJNINE 

Zaradi hitrejšega zaposlova- 
nja strokovnih in sposobnih 
oseb na mesto tistih, ki zaradi 
premajhne strokovne in delov- 
ne sposobnosti dalj časa ne 
uresničujejo ustreznih rezulta- 
tov je treba predvideti možnost 
prenehanja delovnega razmer- 
ja s pravico do pokojnine ozi- 
roma uporabiti rešitev podob- 
no tisti, ki se predlaga za zvez- 
ne upravne organe (Predlog za 
izdajo zakona o prenehanju 
delovnega razmerja v zveznih 
organih s pravico do pokojni- 
ne). To v bistvu pomeni, da de- 
lavski svet lahko da odpoved s 
pravico do pokojnine posa- 
meznim delavcem, če imajo 
najmanj 25 let delovne dobe, 

na delovnem mestu pa kljub 
prizadevanju ne uresničujejo 
zadovoljivih rezultatov. Mini- 
malna pokojnina za 15. let po- 
kojninske dobe naj bi znašala 
45 odstotkov pokojninske os- 
nove za moške in 47,5 odstot- 
ka za ženske, da pa bi se po- 
kojnina povečala za 2 odstotka 
za vsako leto 15 do 20 let po- 
kojninske dobe, za 2,5 odstot- 
ka za vsako leto od 20 do 30 let 
pokojninske dobe in za 0,5 od- 
stotka prek dopolnjenih 30 let 
pokojninske dobe, vse dokler 
se ne doseže 85 odstotkov po- 
kojninske osnove. Razliko 
med višino pokojnine, ki bi pri- 
padala delavcu brez uporabe 
teh določb in tiste, ki bi bile 
usklajene z njimi, bi morale iz- 
plačati organizacije združene- 
ga dela. 

Delovni organizaciji je treba 
omogočiti prenehanje delov- 
nega razmerja s tistimi delavci, 
ki ne dosegajo ustreznih rezul- 
tatov iz subjektivnih razlogov, 
delovno mesto pa izpostaviti 
konkurenci na podlagi objek- 
tivnih meril za merjenje rezul- 
tatov dela. V tem primeru de- 
lavci ne bi imeli pravice do po- 
kojnine. Na ta način bi postal 
pokojninski sistem elastičen, 
organizacije združenega dela 
pa bi se osvobodile nedelav- 
cev. Ta možnost ni predvidena 
z zakonom o katerem je govor, 
ker bi jo bilo treba urediti z 
zakonom o delovnih razmerjih. 

V obrazložitvi je na koncu 
poudarjena potreba, da se za- 
kon sprejme v treh fazah, gle- 
de na veliko zanimanje javno- 
sti. Trofazni postopek bi dele- 
gatom omogočil, da o predlo- 
ženih rešitvah opravijo širše 
posvete in ocenijo problem, ki 
se ureja v celoti. 

Poseben del obrazložitve so 
predlogi o starostnih, invalid- 
skih in družinskih pokojninah 
v 18 državah vzeti iz gradiva 
Skupščine SFRJ »Primerjalni 
pregled urejanja instituta po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v svetu«. 
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ANALIZE IN OCENE 

Varstvo pravic delovnih ljudi in občanov 

se počasi uresničuje 

• Najvišji organi v federaciji so dobili okoli 60.000 vlog in predlogov 
• V 50 odstotkih primerov so avtorji vlog in predlogov delavci iz družbenega 
sektorja gospodarstva 
• Največ pritožb je zaradi dela državnih upravnih organov in sodišč, najpogosteje 
pa so kritizirani občinski in medobčinski organi ter občinska sodišča 
• V približno 60 odstotkih primerov so vloge upravičene, okoli 10 odstotkov vlog 
pa spremljajo do konca postopka 
• V obravnavanem obdobju je bilo evidentiranih 830 kolektivnih vlog delovnih 
ljudi in občanov 
• Vloge najpogosteje opozarjajo na probleme na področjih zaposlovanja, 
pridobitve stanovanja ter socialnega varstva 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo Informacijo 
o obravnavi vlog in predlogov 
v obdobju od leta 1982 do 
1985, ki jo je pripravila Komisi- 
ja Skupščine SFRJ za vloge in 
predloge in pristojna skupš- 
činska služba. Namen informa- 
cije je, da seznani delegate 
Skupščine SFRJ z obravnavo 
vlog in predlogov, opozori na 
nekatere probleme pri uresni- 
čevanju varstva pravic delov- 
nih ljudi in občanov ter opozo- 
ri na možne smeri celovitejše- 
ga uresničevanja pravice do 
vlaganja vlog in predlogov kot 
pomembnega družbenopoli- 
tičnega sredstva pri krepitvi 
ustavnosti in zakonitosti. 

VELIKO ŠTEVILO VLOG 
IN PREDLOGOV 

V minulih štirih letih so naj- 
višji organi v federaciji dobili 
60.058 vlog in predlogov. Od 
tega je bilo vloženih 43.135 pi- 
smenih vlog, Služba Skupšči- 
ne SFRJ za vloge in predloge 
kot skupna strokovna služba 
pa je sprejela 16.923 občanov, 
ki so osebno posredovali svoje 
pritožbe oziroma predloge. 

Največ pismenih vlog in 
predlogov je bilo naslovljenih 
na Predsedstvo SFRJ (21.536), 
nadalje na Zvezni izvršni svet 
(11.545), medtem ko je Skupš- 
čina SFRJ v tem času dobila 
10.052 vlog in predlogov. 

Poleg tega je bilo večje šte- 
vilo vlog in predlogov naslov- 
ljenih na republiške in pokra- 
jinske organe. Omenjeni orga- 
ni so dobili 71.728 vlog, tako 
da je bilo v obravnavanem ča- 
su vloženih skupaj 131.786 

vlog in predlogov. 
Kot poudarja Informacija so 

v 50 odstotkih primerov vloge 
zveznim organom poslali de- 
lavci iz družbenega sektorja 
gospodarstva, medtem ko so 
delavci v negospodarskih in 
družbenih dejavnostih (pravo- 
sodje, prosveta, kultura in 
zdravstvo) na ta način prosili 
za pomoč le v 4,3 odstotka pri- 
merih. Po socialni strukturi je 
med vlagatelji tudi veliko upo- 
kojencev (17,2 odstotka), kme- 
tov (11,5 odstotka), gospodinj 
(7,3 odstotka) in obrtnikov, ki 
delajo z zasebnimi sredstvi 
(3,8 odstotka). Med vsemi vlo- 
gami jih je okoli 5 odstotkov 
anonimnih. 

Največ pritožb je zaradi dela 
državnih upravnih organov (32 
odstotkov) in sodišč (31,1 od- 
stotka), samoupravnih interes- 
nih skupnosti (19,1 odstotka) 
in organizacij združenega dela 
(17 odstotkov). V skupini dr- 
žavnih organov je največ pri- 
tožb na račun občinskih in me- 
dobčinskih organov (71 od- 
stotkov), medtem ko je število 
pritožb zaradi dela zveznih or- 
ganov precej manjše. Med pra- 
vosodnimi organi ljudje najpo- 
gosteje kritizirajo občinska so- 
dišča (v 52,3 odstotka prime- 
rih) in sodišča združenega de- 
la (v 27,4 odstotka primerih), 
najmanj pritožb pa je na delo 
Zveznega sodišča (0,5 od- 
stotka). 

Delovni ljudje in občani se 
najpogosteje obračajo na 
zvezne organe zaradi težav, ki 
jih imajo pri uresničevanju in 
varstvu njihovih temeljnih pra- 
vic kot so delovno razmerje, 
stanovanjska problematika, 

pravice iz pokojninsko-invalid- 
skega zavarovanja in socialne- 
ga varstva, področje premo- 
ženjskopravnih razmerij itd. 

Pritožujejo se, da težko in 
počasi uresničujejo svoje pra- 
vice, da niso učinkoviti po- 
stopki za varstvo teh pravic, da 
so preveč zapleteni in obreme- 
njeni s številnimi procedurami, 
kar vse povzroča občutek, da 
so marsikdaj prepuščeni sami 
sebi ali pa zbirokratiziranim in- 
stitucijam. Delovne ljudi in ob- 
čane spravljajo v posebej sla- 
bo voljo dolgotrajni sodni po- 
stopki, v primerih neizvrševa- 
nja pravnomočnih sodnih od- 
ločb pa začnejo razmišljati o 
skorumpiranosti sodišč in o 
tem, da je podkupovanje nor- 
malen pojav. 

Po mnenju pritožnikov ures- 
ničevanja pravic občanov ne 
obremenjuje le krizni položaj 
materialnih razmerij, temveč 
tudi zelo razširjeni pojavi ne- 
spoštovanja zakonov in pro- 
blemi upadanja morale. Pro- 
tekcionistični pojavi, zveze, fa- 
milijarnost, podkupovanja in 
vse druge oblike diskriminaci- 
je pasivizirajo občane in jim 
dajejo občutek nemoči, kar je 
vzrok za pozive, naj te pojave 
spoznajo najvišji organi v fede- 
raciji, tako da bi lahko ukrepali 
in sicer ne le zaradi ohranitve 
proklamiranih pravic, temveč 
tudi zaradi vsebinskih, oprede- 
litev našega sistema. 

OBRAVNAVA VLOG 

Izhajajoč iz pristojnosti re- 
publik in pokrajin, da zagotav- 
ljajo splošne pogoje za uresni- 
čevanje in varstvo pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov, so zvezni or- 
gani v omenjenem obdobju v 
okoli 65 odstotkih primerov 
odstopili vloge in pritožbe ter 
predloge pristojnim republi- 
škim in pokrajinskim orga- 
nom. Približno 10 odstotkov 
teh vlog so potem spremljali 
do zaključka postopka, in sicer 
v glavnem tistih, pri katerih je 
šlo za težje oblike ogrožanja 
pravic, za težke socialne pri- 
mere, neizvajanje pravnomoč- 
nih sodnih odločb ali pa so 
bile vloge kolektivne. 

Med vsemi pismenimi vloga- 
mi so pritožniki v 15 odstotkih 
primerov dobili pismene odgo- 
vore o načinu in postopku mo- 
rebitnega varstva pravic. Šlo je 
predvsem za pritožbe občanov 
na pravnomočne sodne odloč- 
be ali za pritožbe nad delom 
sodišč, ko so posamezne za- 
deve v postopku, kakor tudi za 
ponovljene vloge. 

Okoli 10 odstotkov vlog je 
zastavljalo vprašanja iz pristoj- 
nosti zveznih organov, irt sicer 
predvsem glede carine, carin- 
skih in deviznih prekrškov, po- 
milostitev iz pristojnosti Pred- 
sedstva SFRJ, premoženjsko- 
pravnih vprašanj, glede tolma- 
čenja posameznih predpisov 
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ali pa so vloge vsebovale po- 
bude za spremembe in dopol- 
nitve zveznih predpisov in dru- 
go. Te vloge so bile obravnava- 
ne na sejah Komisije za vloge 
in predloge Skupščine SFRJ. 

Kakor poudarja Informacija 
je bilo preverjenih okoli 10 od- 
stotkov vlog, naslovljenih na 
zvezne organe. Med temi vlo- 
gami pa jih je bilo približno 60 
odstotkov upravičenih. 

V obravnavanem obdobju je 
bilo zabeleženih razmeroma 
veliko število kolektivnih vlog 
delovnih ljudi in občanov, saj 
jih je bilo 830. V teh vlogah gre 
najpogosteje za pritožbe nad 
odločitvami pristojnih orga- 
nov, ki prizadenejo širši krog 
ljudi (razlastitve v večjem ob- 
segu, komasacije, črne grad- 
nje, odnosi v združenem delu 
in podobno). So pa tudi vloge 
v obliki peticij, v katerih večje 
število podpisnikov protestira 
proti odločitvam, ki jih nepo- 
sredno ne prizadenejo (petici- 
je glede določenih kazaneskih 
obsodb in podobno). 

Vlogš delovnih organizacij 
najpogosteje obravnavajo nor- 
mativno ureditev posamezne- 
ga področja, ki je ključnega 
pomena za posamezno organi- 
zacijo združenega dela, kakor 
tudi predloge za spremembe 
in dopolnitve veljavnih zako- 
nov ali zahteve za pojasnila in 
tolmačenje predpisov. 

Veliko kolektivnih vlog je bi- 
lo neposredno obravnavanih, 
saj je treba upoštevati njihov 
pomen in možne pravne ter 
politične posledice, ki jih lah- 
ko povzročijo kolektivne vlo- 
ge. Informacija pa pri tem po- 
udarja, da se, ob upravičenih, 
pojavljajo tudi neupravičene 
vloge, vložene zaradi ustvarja- 
nja pritiska in širitve konfliktov 
na širše področje. Pri tem 
omenja vloge zagovornikov 
pravice do nestrinjanja z urad-; 
no politiko (»pravica do opozi- 
cije«). 

Ob upoštevanju, da so vloge 
in predlogi indikatorji določe- 
nih pojavov in stanj v realnem 
življenju, je bilo po letu 1982 
izdelanih tudi več analitičnih 
gradiv, krog analiziranih vpra- 
šanj pa je bil omejen predvsem 
na najbolj značilne pojave na 
področju uresničevanja pravic 
delovnih ljudi in občanov. 

PREDLOGI Z 
RAZLIČNIH 
PODROČIJ 
DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA 

Delovni ljudje in občani ter 
družbene pravne so v omenje- 
nem obdobju dali 375 predlo- 
gov z različnih področij druž- 
benega življenja. Zveznim or- 

ganom so poslale 188 predlo- 
gov s pobudami za spremem- 
bo zakonov in zahtevami za av- 
tentično tolmačenje ter 187 
vlog z zahtevo, da bi pojasnili 
vsebino zveznih predpisov. 
Glede na svoja pooblastila je 
pristojna Komisija Skupščine 
SFRJ v tem času obravnavala 
95 predlogov s pobudami za 
spremembo zakonov in 40 
vlog, ki so zahtevale avtentič- 
no tolmačenje zveznih za- 
konov. 

Največ pobud za sprejem, 
spremembo ali dopolnitev 
zveznih zakonov sodi na po- 
dročje družbenoekonomskih 
odnosov, precej je predlogov, 
ki zadeva lastniško-pravna in 
obligacijska razmerja, kakor 
tudi področje prometa. Vlaga- 
telji teh pobud so pogosto 
družbene pravne osebe, 
predvsem organizacije združe- 
nega dela, ki so v glavnem re- 
agirale v primerih sprejemanja 
zakonov, ki neposredno vpli- 
vajo na razporejanje in zaje- 
manje dohodka. 

Za ocenjene predloge je Ko- 
misija predhodno zahtevala 
mnenja organov in organizacij 
zvezne uprave, ki se neposred- 
no ukvarjajo z vprašanji, o ka- 
terih je bilo govora v pobudah. 
V določenem številu vlog pa so 
bile zahteve, da bi pojasnili, 
kako je treba izvajati posamez- 
ne zvezne zakone. V teh prime- 
rih je Komisija vloge poslala 
pristojnim zveznim organom. 
Taka oblika dela, poudarja In- 
formacija, se je v praksi poka- 
zala kot učinkovita in ustrezna 
v vseh tistih primerih, ko pred- 
pisi niso bili dovolj jasni, dore- 
čeni, ko so bile norme težko 
razumljive in kadar je šlo za 
zelo obsežne zakonske pred- 
pise. 

VLOGE NA 
POSAMEZNIH 
PODROČJIH 

Drugi del Informacije je na- 
menjen problemom, o katerih 
je najpogosteje govora v vlo- 
gah. Na področju premoženj- 
skopravnih razmerij, za upra- 
vo in pravosodje je največ vlog 
glede civilnih sporov (43 od- 
stotkov) in pritožb nad delom 
in odločitvami rednih sodišč v 
kazenskih postopkih (18 od- 
stotkov). Na kazensko-p rav- 
nem področju prevladujejo 
pritožbe nad delom sodišč, 
predvsem se ljudje pritožujejo 
zaradi višine izrečenih kazni. 
Specifičnost pri tem so tudi že 
omenjene peticije skupin ob- 
čanov, vložene po obsodbah 
zaradi storjenega kaznivega 
dejanja sovražne propagande. 
Peticije v glavnem želijo ustva- 
riti kontroverzno ozračje glede 

nadaljnje veljavnosti 133. čle- 
na Kazenskega zakona SFRJ. 

Na področju pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ter 
socialnega varstva največ pri- 
tožb omenja socialno pomoč 
(35 odstotkov). V njih ljudje 
opozarjajo na probleme na po- 
dročju socialnega varstva, saj 
so socialne pomoči v nekate- 
rih občinah konec leta 1984 in 
v začetku leta 1985 znašale 
manj kot 2000 dinarjev. Vloge, 
ki zadevajo pokojnine, najpo- 
gosteje obsojajo težak materi- 
alni položaj upokojencev. V 
strukturi pokojnin so v pov- 
prečju najnižje družinske po- 
kojnine (88 odstotkov družin- 
skih upokojencev je imelo leta 
1984 manj kot 12.000 dinarjev 
pokojnine). Enako pa velja tudi 
za invalidske pokojnine. Glede 
invalidskega varstva se najpo- 
gosteje pritožujejo invalidi nad 
delom invalidskih komisij, in 
sicer na prvi stopnji, pritožbe 
na področju varstva borcev in 
vojaških invalidov pa posebej 
opozarjajo na nujnost poeno- 
stavitve postopka za uresniče- 
vanje pravice iz zdravstvenega 
varstva, kakor tudi na nujnost 
večje skrbi za težke in ostarele 
vojaške invalide. 

Na področju stanovanjsko- 
komunalnih zadev je največ 
pritožb zaradi stanovanjskih 
sporov (43,5 odstotka) in zara- 
di dodelitve stanovanja (33,6 
odstotka). Precej pritožb pa je 
Komisija dobila tudi na račun 
občinskih organov in njihovih 
postopkov pri izdajanju grad- 
benih dovoljenj in preprečeva- 
nju črnih gradenj. Zaradi neve- 
ljavne delitve stanovanj Komi- 
sija iz leta v leto beleži relativ- 
no mnogo pritožb, ki opozarja- 
jo na delo sodišč združenega 
dela oziroma ravnanje delov- 
nih organizacij v primerih sta- 
novanjskih sporov. 

Na področju dela in delovnih 
razmerij osrednje mesto zav- 
zemajo vloge o zaposlitvi (teh 
je 40 odstotkov). Precej je tudi 
pritožb glede uveljavljanja pra- 
vic iz združenega dela (25 od- 
stotkov), okoli 21 pritožb pa 
omenja sodno varstvo teh pra- 
vic pred sodišči združenega 
dela. Informacija poudarja, da 
je problem brezposelnosti že 
leta eden osrednjih problemov 
pri obravnavi vlog in pritožb. 
Hkrati pa je to tudi eno temelj- 
nih vprašanj družbenega in 
političnega sistema države. 

V skupini vlog in pritožb, ki 
omenjajo stanje in odnose v 
združenem delu, je največ ta- 
kih, ki opozarjajo na skrhane 
samoupravne odnose in krši- 
tve družbene lastnine. Zaradi 
možnih posledic so pritožniki 
pogosto anonimni, pritožbe pa 
vlagajo v imenu »skupine de- 

lavcev« z zahtevo, da bi ukre- 
pali v interesu kolektiva. 

DOSEŽENI UČINKI 

Statistično prikazano, se ne- 
posredni učinki obravnave 
vlog in pritožb, naslovljenih na 
zvezne organe, spremljajo v 
desetih odstotkih primerov 
obravnavanih vlog. Med upra- 
vičenimi pritožbami jih je med 
40 in 60 odstotki realiziranih, 
kar daje sklepati, da gre za pri- 
mere, ki jih je mogoče uvrstiti 
med »težke« probleme kršitve 
legalitete. 

Občani neupravičeno zahte- 
vajo posredovanje zveznih or- 
ganov v 37 odstotkih primerov. 
Gre za povsem neutemeljene 
pritožbe tako po veljavnem 
pravu kot splošnih normah. 
Podobni podatki so tudi na 
ravni republiških in pokrajin- 
skih teles za vloge in predloge. 

Nedvomno je, poudarja In- 
formacija, da je največ učinkov 
v okoljih, kjer največ vlog 
obravnavajo neposredno (na 
kraju samem), saj s tako obrav- 
navo odpadejo težave pri iska- 
nju povratnih informacij, v ka- 
terih pristojni organi, za kate- 
rih delo in odločitve v posa- 
meznem primeru gre, vztrajno 
branijo svoja stališča, ki pa jim 
pritožniki sicer ugovarjajo. Ker 
obravnavajo republiški in po- 
krajinski organi številne vloge 
in pritožbe, naslovljene na 
zvezne organe, se ta način 
upravičenosti pritožb uporab- 
lja tudi v primerih težjih kršitev 
pravic občanov. Izjema pri tem 
so pravnomočne sodne odloč- 
be, saj se v odločitve sodišč 
organi za vloge in pritožbe ne 
smejo vmešavati. 

Zvezni organi glede na svoje 
pristojnosti le redko obravna- 
vajo vloge na kraju samem, saj 
je njihov delokrog na področju 
uresničevanja pravic delovnih 
ljudi in občanov zelo omejen. 
Zaradi tega se ti organi, ko si 
prizadevajo raziskati pritožbe 
občanov srečujejo s težavami, 
ki se pojavijo tudi v primerih, 
ko gre za kršitve zveznih pred- 
pisov iz pristojnosti federacije. 
Poleg tega še pogosto dogaja, 
da zvezni organi tudi leta ne 
dobijo zahtevanih informacij 
in podatkov glede pritožb ob- 
čanov, ali pa se njihova priza- 
devanja, da bi prišli do teh po- 
datkov včasih tolčamijo kot 
pritiski in vmešavanje v pristoj- 
nosti drugih organov. 

To razumljivo vpliva tudi na 
končne učinke obravnave vlog 
in pritožb ter izzove proteste 
občanov, ki se ne sprijaznijo z 
dejstvom, da organi federacije 
vračajo pritožbe tistim institu- 
cijam, proti katerim se občani 
pritožujejo. Ljudje namreč 

24 poročevalec 



vztrajajo, da ne glede na pri- 
stojnosti federacije, organi fe- 
deracije rešujejo in obravnava- 
jo vloge, ki so jih nanje naslo- 
vili. 

SODELOVANJE 
ORGANOV PRI 
OBRAVNAVI VLOG 

Delo organov pri obravnavi 
vlog in pritožb je tesno pove- 
zano od občine do federacije, 
saj je problematiko, o kateri 
govorijo ta pisma, težko terito- 
rializirati. Zaradi tega je nujno 
trajno in široko sodelovanje 
komisij in strokovnih služb za 
vloge in predloge, ker je to po- 
goj za njihovo delo. 

Z namenom poglobiti sode- 
lovanje sta bila v omenjenem 

obdobju organizirani jugoslo- 
vanski posvetovanji v Sarajevu 
leta 1983 in v Budvi leta 1985. 
Na njih so udeleženci govorili 
o metodah in razvoju obravna- 
ve vlog in predlogov. Med dru- 
gim so opozorili na vso zaple- 
tenost in družbeno odgovor- 
nost pri tem delu. Komisije za 
vloge in pritožbe namreč ne 
prevzemajo pooblastil pristoj- 
nih organov v rednem postop- 
ku (upravnih, pravosodnih, sa- 
moupravnih in drugih) in v no- 
benem primeru ne sprejemajo 
meritornih odločitev. Vendar 
pa Informacija poudarja, da ni 
nobenega vprašanja, na kate- 
rega opozarjajo vloge in pri- 
tožbe, ko pristojne komisije ne 
bi mogle z družbenopolitične- 
ga vidika oceniti upravičenosti 
sprejete rešitve in od pristojnih 
organov zahtevati, da sprejme- 

jo take ukrepe, ki bodo občanu 
zagotovili, da bo lahko, ne gle- 
de na to, kako bo postopek 
zaključen, uporabil vse inštitu- 
cije našega sistema. 

Za razvoj dela na področju 
obravnave vlog in pritožb bi 
morali tudi nadalje krepiti po- 
ložaj komisij in strokovnih 
služb, posebej občinskih, na 
katere odpade največ dela. 
Najtežje je namreč reševati 
probleme v lastnem okolju, z 
lastnim oportunizmom in na- 
pakami. Položaj občinskih ko- 
misij je težak in zapleten, po- 
sebej takrat, ko gre za razčiš- 
čevanje problemov, ki na dolo- 
čen način prizadenejo širši 
krog ljudi in vodilne strukture 
v občini. 

Na posvetu v Budvi, name- 
njenem tej problematiki, je bila 
med drugim sprejeta pobuda, 

da bi sprejeli dogovor o enot- 
nih temeljih obravnave vlog in 
predlogov in s tem omogočili 
celovitejšo realizacijo ustavno 
določenih pravic delovnih ljudi 
in občanov, da vlagajo vloge in 
predloge ter dajejo politične 
pobude in pobude, ki so sploš- 
nega interesa. 

Ker ta dokument ne sodi 
med družbene dogovore, je še 
nadalje odprto vprašanje pre- 
magovanja pomanjkljivosti v 
zakonski regulativi na tem po- 
dročju. Zaradi tega Komisija za 
vloge in predloge Skupščine 
SFRJ priporoča, da bi med 
obravnavo Kritične analize de- 
lovanja političnega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja 
ocenili, če je treba spremeniti 
in dopolniti Zakon o delu zvez- 
nih organov pri obravnavi vlog 
in predlogov. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Obsežna in pomembna dejavnost Zbora 

republik in pokrajin 

• Kljub težavnim razmeram je zbor uresničil pomembne naloge zlasti pri izvedbi 
prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije 
• Skoraj vse sistemske rešitve in akti razvojne politike sprejeti v drugi polovici 
leta 1985 
• Pri delu zbora nastajali določeni problemi pri izvajanju instituta dajanja 
soglasja k zakonom 
• V preteklem obdobju delegatom predloženih 9420 aktov in gradiv na 80.636 
straneh 
• Dejavnost družbenopolitičnih organizacij se mora uveljaviti v predhodnem 
postopku obravnavanja aktov, ki se sprejemajo v zboru 

Strokovna služba Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je predložila delegatom v 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
gradivo »Delo Zbora republik 
in pokrajin v obdobju od 15. 
maja 1982 do 31. decembra«, 
da bi pregledali in ocenili delo 
in izkušnje v tem mandatnem 
obdobju, analizirali delovanje 
zbora in sprejeli ustrezne skle- 
pe za nadaljnje izboljšanje nje- 
govega dela. 

Zbor je v preteklih treh in pol 
letih imel 60 sej s 649 točkami 
dnevnega reda, delovna telesa 
pa so imela 589 sej z 2.712 
točkami dnevnega reda. V tem 
obdobju je zbor sprejet 278 za- 
konov in drugih splošnih ak- 
tov, ki se sprejemajo na podla- 
gi soglasja skupščin republik 
in pokrajin. V skrajšanih rokih 

je bilo sprejetih 132 zakonov in 
splošnih aktov in štirje zakoni 
kot začasni ukrepi. 

OBSEŽNA DEJAVNOST 
ZBORA 

Dejavnost Zbora republik in 
pokrajin je v tem mandatnem 
obdobju potekala v razmerah 
velikih motenj v družbeni re- 
produkciji,'na katere so vpliva- 
li številnih notranji in zunanji 
dejavniki. Toda čeprav je Zbor 
deloval v oteženih družbeno- 
ekonomskih in družbenopoli- 
tičnih razmerah, je opravil zelo 
obsežne dejavnosti in uresničil 
pomembne naloge, zlasti pri 
iskanju rešitev za izvajanje ci- 
ljev in nalog dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije. 

Zbor je poleg tega v tretjem 
sklicu sprejel več sistemskih 
zakonov z raznih področij 
družbene reprodukcije, dolgo- 
ročni in srednjeročni načrt raz- 
voja države, prav tako pa se je 
prizadeval za določanje eko- 
nomske politike za posamezno 
leto. Opravljene so bile tudi 
pomembne dejavnosti pri 
uresničevanju politične kon- 
trole Zveznega izvršnega sveta 
in zveznih upravnih organov. 
Zbor je v tem smislu s svojimi 
smernicami vodil njihovo delo 
in spremljal uresničevanje po- 
litike in sprejetih aktov. Zbor je 

v tem obdobju sodeloval tudi 
pri sprejemanju več družbenih 
dogovorov. 

Ko se govori o realizaciji dol- 
goročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije in določanju 
razvojne politike, se v gradivu 
poudarja, da so bili pomembni 
zakoni in akti razvojne politike 
skoraj v celoti sprejeti v drugi 
polovici leta 1985. Vzroke, da 
Zbor pri izvajanju prve faze 
stabilizacijskega programa ni 
prej sprejel sistemskih zako- 
nov za njeno izvajanje, je treba 
iskati predvsem v nezadostni 
povezanosti vseh družbenih 
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subjektov pri uresničevanju te 
naloge in v zamujanju pri pri- 
pravi predloga za spremembe 
in sprejetje novih sistemskih 
rešitev. Vsekakor je treba po- 
udariti, da se ugotavljajo pre- 
dolgo zadrževanje pri pripra- 
vah dolgoročnega programa 
ter različna mnenja in razlage 
njegovih posameznih ciljev in 
nalog, posebno pa še različni 
pristopi pri njegovi operaci- 
onalizaciji. 

V gradivu se ugotavlja, da 
dosedanji rezultati pri uresni- 
čevanju tega programa in tudi 
protiinflacijskega programa 
niso zadovoljivi, ker, poleg te- 
ga, da so v glavnem sprejete 
vse sistemske rešitve, se mora- 
jo sprejeti tudi številni podza- 
konski akti, družbeni dogovori 
in samoupravni sporazumi, s 
katerimi je treba do konca 
operacionalizirati dolgoročni 
program. 

Kpt primer obsežnosti spre- 
jemanja podzakonskih in dru- 
gih aktov se navajata zakon o 
deviznem poslovanju in sred- 
njeročni načrt razvoja države 
do leta 1990. 

Na obsežnost dela in učin- 
kovitost Zbora je v preteklem 
obdobju v veliki meri vplivalo 
tudi veliko število aktov in gra- 
div, ki so jih dobili delegati od 
ZlS-a in zveznih organov in or- 
ganizacij. Delegati so namreč 
dobili 9.420 aktov in gradiv na 
80.636 straneh, poleg tega pa 
še v delovnih telesih Zbora 
skupaj 1.297 gradiv na 20.249 
straneh. 

VPRAŠANJA, KI JIH JE 
OBRAVNAVALZBOR 

Zbor je obravnaval v prete- 
klem obdobju s področja pla- 
niranja in razvojne politike 
probleme, ki se nanašajo na 
sistem družbenega planiranja 
in njegovo nadaljnjo dopolnje- 
vanje in izboljševanje, in 
spremljal uresničevanje dolo- 
čenih ciljev in nalog ekonom- 
ske politike. S področja ve|ikih 
sistemov (JUGEL, JPTT, JŽ) je 
obravnaval letna poročila o nji- 
hovem delu in delovanju, 
obravnaval pa je tudi probleme 
s področja prometa, turizma, 
oborožitve in vojaške opreme 
in tudi vprašanja v zvezi z zdru- 
ževanjem in dohodkovnim po- 
vezovanjem organizacij zdru- 
ženega dela. 

Pomembna pozornost je bila 
posvečena tudi gibanju cen in 
življenjskim stroškom, preskr- 
bi tržišča, delovanju sistema 
blagovnih rezerv in ključnim 
problemom delovanja enotne- 
ga jugoslovanskega tržišča, tr- 
govinske mreže, ekonomske- 
ga položaja gospodarstva in 
odnosov pri primarni delitvi. 

Delovanje Zbora je bilo po- 
sebno aktivno ' pri obravnavi 

vprašanj ekonomskih odnosov 
s tujino. Ena od pomembnih 
stvari pri obravnavanju kredit- 
nih odnosov s tujino je bila 
konsolidacija zunanje likvid- 
nosti in s tem v zvezi sprejetje 
programa konsolidacije zuna- 
nje likvidnosti v obdobju od le- 
ta 1984 do leta 1990. Moteni 
tokovi v družbeni reprodukciji 
so zahtevali stalno spremljanje 
gibanj deviznih rezerv, glede 
na zelo zaostren položaj zuna- 
nje likvidnosti države in prev- 
zete obveznosti do Mednarod- 
nega monetarnega sklada. 
Večkrat so bila obravnavana 
tudi vprašanja pristojnosti in 
razpolaganja z deviznimi re- 
zervami, pozornost pa je bila 
posvečena tudi določanju real- 
nega tečaja dinarja. 

S področja kreditno-mone- 
tarne politike in denarnega si- 
stema je bilo še zlasti obravna- 
vano vprašanje delovanja 
ukrepov kreditno-monetarne 
politike in gibanje cen, izvaja- 
nje politike realnih obrestnih 
stopenj in v skladu z opredeli- 
tvami dolgoročnega progra- 
ma, pomembna dejavnost pa 
je bila posvečena tudi ukre- 
pom za finančno konsolidacijo 
gospodarstva in bank ter pro- 
blemom njihove likvidnosti. V 
tem sklopu so bili obravnavani 
tudi predlogi za dopolnitev de- 
narnega, kreditnega in banč- 
nega sistema ter mesto in vlo- 
ga, ki jo ima monetarno-kredit- 
na politika pri uresničevanju 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. Zbor je v zvezi s tem pod- 
prl program ukrepov in dejav- 
nosti, ki naj vplivajo na finanč- 
no konsolidacijo gospodarstva 
in bank, in predlog ukrepov za 
reševanje problemov njihove 
nelikvidnosti in zmanjšanje 
materialnih obveznosti gospo- 
darstva. 

Upoštevajoč pomen uresni- 
čevanja politike hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova za 
razvoj države v celoti, je Zbor 
večkrat obravnaval to proble- 
matiko v celoti in posebno pro- 
blematiko najhitrejšega razvo- 
ja SAP Kosova. Prav tako je 
večkrat obravnaval vprašanja, 
ki so se nanašala na združeva- 
nje dela in sredstev organizacij 
združenega dela iz razvitih in 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova ter na 
zaposlovanje in zaposlenost v 
manj razvitih krajih naše drža- 
ve. V gradivu je poudarjeno, da 
se tudi v tem obdobju kljub 
prizadevanjem ni dosegel do- 
govor o določanju kriterijev, 
kazalcev in mejnih vrednosti 
za določanje stopnje razvitosti 
republik in pokrajin, kar je po- 
trebno napraviti v letu 1986. 

Zbor je prek Skupščine 
SFRJ tudi sodeloval pri pripra- 
vi Analize o uresničevanju z 

ustavo SFRJ določenih skup- 
nih interesov v federaciji, v ka- 
teri je med ostalim opozorjeno 
na potrebo širšega in celovitej- 
šega obravnavanja vprašanj, ki 
se nanašajo na uresničevanje 
skupnih interesov v federaciji. 
V tem smislu je bilo organizira- 
no delo pri pripravi ustreznih 
sprememb in dopolnitev po- 
slovnika Zbora republik in po- 
krajin. 

V delovnih telesih Zbora so 
bila obravnavana tudi vpraša- 
nja v zvezi s kritično analizo 
delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravlja- 
nja. Upoštevajoč mesto in vlo- 
go, ki jo ima Skupščina SFRJ 
pri delovanju političnega siste- 
ma, je bilo opozorjeno, da se je 
pri dosedanjem delu premalo 
uveljavljala kot organ družbe- 
nega samoupravljanja, zato bi 
bilo treba njeno delovanje bolj 
voditi v to smer. 

NEKATERE IZKUŠNJE 
PRI DELU ZBORA 

Temeljna funkcija Zbora re- 
publik in pokrajin je, da na 
podlagi soglasij skupščin re- 
publik in pokrajin zagotavlja 
uresničevanje skupnih intere-' 
sov na področjih, ki sodijo v 
njegovo pristojnost. Prek funk- 
cije in dela Zbora se uresniču- 
je ustavno načelo, da so repu- 
blike in pokrajine odgovorne 
ne samo za lasten razvoj, am- 
pak za razvoj Jugoslavije kot 
celote. 

V zvezi z uresničevanjem te 
funkcije Zbora se v zadnjem 
času mnogo razpravlja in to v 
smislu odločanja o aktih, ki jih 
Zbor sprejema na podlagi so- 
glasij republiških in pokrajin- 
skih skupščin, zlasti v okviru 
javne razprave o kritični anali- 
zi. Dosedanje analize, kot se 
poudarja v gradivu, kažejo na 
nepoznavanje pravega stanja 
in pomanjkljivo informiranje 
javnosti o institutu dajanja so- 
glasja in postopku usklajeva- 
nja stališč o aktih, ki se na nje- 
govi podlagi sprejemajo. 

Namreč, akti so se v prete- 
klem obdobju sprejemali v 
Zboru izključno na ta način, 
odstopanja so bila redka, sa- 
mo trije primeri, za katere pa 
ne moremo trditi, da bi lahko 
pomembneje vplivali na 
zmanjševanje učinkovitosti de- 
lovanja političnega sistema. 

Izkušnje pri delovanju Zbora 
v preteklem mandatnem ob- 
dobju kažejo, da je bila njego- 
va dejavnost usmerjena na 
premagovanja problemov, ki 
so resnično prisotni pri delu 
Zbora in da so bili pri tem do- 
seženi določeni pozitivni re- 
zultati. V postopku usklajeva- 
nja stališč o aktih, ki se spreje- 
majo na podlagi soglasij, so 

bila popolnoma upoštevana 
stališča republiških in pokra- 
jinskih skupščin, da bi se tako 
premagali parcialni interesi in 
določile rešitve, ki so v intere- 
su države kot celote. 

Toda, usklajevanje skupnih 
interesov je bilo v Zboru pogo- 
sto dolgotrajno in tudi odvisno 
od skupščin posameznih repu- 
blik in pokrajin. Značilno za 
stališča, ki jih skupščine zav- 
zemajo, je, da njihove delega- 
cije trdno vztrajajo na njih, k 
čemur je pomembno prispeva- 
la tudi vloga njihovih izvršnih 
organov. 

Pri dogovarjanju skupščin 
republik in pokrajin so posa- 
mezne republike in pokrajine 
proces usklajevanja skupnih 
interesov večkrat zavlačevale 
in -včasih celo onemogočale. 
Vzrok temu so bili različni po- 
gledi na nekatera ključna vpra- 
šanja našega celotnega razvo- 
ja in na možnost in način reše- 
vanja posameznih skupnih in- 
teresov, glede na njihovo kon- 
kretno materialno situacijo. 
Stopnja materialne in družbe- 
ne razvitosti republik in pokra- 
jin, različna struktura njihove- 
ga gospodarstva in različen 
položaj posameznih panog so 
pomembno določali njihove 
interese, s tem pa tudi stališča 
in mnenja v procesu oblikova- 
nja skupnih interesov v federa- 
ciji. 

Ko se govori o vplivu delav- 
cev iz združenega dela na delo 
in odločanje v Zboru, je zlasti 
pomembno, koliko delegatov 
iz zborov združenega dela re- 
publiških in pokrajinskih 
skupščin je v sestavi delegacij 
v Zboru. V zvezi s tem se v 
gradivu opozarja, da so od 
konstituiranja Zbora delegaci- 
je praviloma sestavljali delega- 
ti iz vseh treh zborov republi- 
ških in pokrajinskih skupščin, 
s tem, da jih je bilo največ iz 
vrst delegatov družbenopoli- 
tičnih zborov, očitno premalo 
pa iz zbora združenega dela. 

Poleg tega je bil pri doseda- 
njem delu priprav in predlaga- 
nju aktov z delovnega področ- 
ja Zbora redko izvajan pred- 
hodni postopek (obravnavanje 
tez za pripravo akta ali predlo- 
ga akta), prav tako tudi dvofaz- 
ni postopek. Namesto tega so 
skupščine republik in pokrajin 
v glavnem izvajale drugi odsta- 
vek 300. člena Ustave SFRJ in 
pooblaščale svoje delegacije 
na začetku usklajevanja aktov 
ali med usklajevanjem, da dajo 
soglasje k predlogu akta v ce- 
loti. Prav tako je pogosto izva- 
janje skrajšanega postopka za 
sprejem aktov po eni strani 
onemogočalo izvajanje redne 
procedure, po drugi strani pa 
je prispevalo, da so prevlado- 
vala stališča, vloga in vpliv iz- 
vršno-upravnih organov obla- 
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sti in organov družbenopolitič- 
nih organizacij na ravni repu- 
blik in pokrajin. 

IZVAJANJE INSTITUTA 
DAJANJA SOGLASJA 

Ker so pri dosedanjem delu 
Zbora določeni problemi na- 
stajali pri uporabi instituta da- 
janja soglasja republiških in 
pokrajinskih skupščin k spre- 
jemanju zakonov in drugih ak- 
tov, je tem vprašanjem v gradi- 
vu posvečena določena pozor- 
nost, še posebno, ker se govo- 
ri o odnosih v federaciji. 

Izraženo je bilo mnenje, da, 
če se ne da soglasje k zako- 
nom in drugim aktom, ki se v 
Zboru sprejemajo na podlagi 
soglasja, to onemogoča izvaja- 
nje rešitev, ki so zapisane v 
301. členu USTAVE SFRJ in se 
nanašajo na sprejetje začasnih 
ukrepov. V zvezi s tem so se v 
zadnjem času pojavila mnenja, 
da so v poslovniku Zbora repu- 
blik in pokrajin na napačen na- 
čin razložene ustavne norme, 
ki se nanašajo na sprejem ak- 
tov v Zboru na podlagi soglas- 
ja, zlasti pa 299. člena in 301. 
člena Ustave SFRJ. 

Po sedanji razlagi 299. člena 
Ustave SFRJ se postopek us- 
klajevanja stališč v Zboru ni 
mogel začeti, če ena ali več 
republiških in pokrajinskih 
skupščin ni dalo soglasja k za- 
konu ali splošnemu aktu. Iz te- 
ga je izhajalo tudi stališče v 
poslovniku Zbora, da se zakon 
ali splošni akt, h kateremu ni 
dano soglasje, ne more v skla- 
du s 301. členom Ustave SFRJ 
sprejeti niti kot začasni ukrep, 
ker ni bilo postopka usklajeva- 
nja. Vse to govori, kako po- 
membna je pravilna razlaga te- 
ga ustavnega določila oziroma 
postavlja se vprašanje, ali lah- 
ko republiške in pokrajinske 
skupščine ne dajo soglasja k 
zakonom ali splošnim aktom, 
če je njihovo sprejetje po 281. 
členu Ustave SFRJ v pristojno- 
sti federacije. 

Toda, če ne govorimo o da- 
janju soglasja, ki je potrebno 
za sprejem zakona, ampak o 
nestrinjanju z načinom ureja- 
nja nekega vprašanja, ki je v 
pristojnosti federacije, potem 
lahko trdimo, da v 299. členu 
niso natančno uporabljene be- 
sede »na podlagi danega so- 
glasja« in da jih je po možnosti 
potrebno spremeniti ali razla- 
gati kot dane pripombe in 
predloge republiških in pokra- 
jinskih skupščin za urejanje 
vprašanj, ki so v pristojnosti 
federacije. Glede na to, se v 
gradivu posebno poudarja, da 
je v naslednjem obdobju nujno 
treba resno razpravljati o pra- 
vem pomenu te ustavne določ- 
be in če bo potrebno, se mora 

v prihodnjih ustavnih spre- 
membah precizirati in eventu- 
alno pojasniti. 

To velja tudi za izvajanje 
301. člena Ustave SFRJ, ker so 
tudi tu izražena različna mne- 
nja o tem, kdaj ni doseženo 
soglasje o predlogu zakona ali 
splošnega akta oziroma o ra- 
zlagi pojma »predloga zakona 
ali splošnega akta«. Po enem 
mnenju se pod tem lahko razu- 
me samo predlog zakona ali 
splošnega akta, ki ga Zbor 
sprejema po končanem po- 
stopku usklajevanja in če ni 
dano soglasje v skladu s prvim 
in drugim odstavkom 300. čle- 
na Ustave SFRJ, lahko ZIS 
predlaga Predsedstvu SFRJ, 
da sprejme zakon o začasnih 
ukrepih. Po tem mnenju pred 
tem Zvezni izvršni svet ne bi 
mogel predlagati, da se ta za- 
kon sprejme. 

Po drugem mnenju pa ZIS 
lahko predlaga Predsedstvu 
SFRJ, da sprejme zakon o za- 
časnih ukrepih v postopku us- 
klajevanja osnutka zakona ali 
splošnega akta, ki je bil pred- 
ložen Zboru. Pri tem je potreb- 
no upoštevati, da pravica pred- 
lagati ta zakon ni v zvezi samo 
z nesoglasjem s predlogom 
akta, ampak je smisel in na- 
men te ustavne določbe v tem, 
da se namesto aktov, ki se 
sprejemajo na podlagi soglas- 
ja, sprejme zakon o začasnih 
ukrepih, da bi se tako prepre- 
čile škodljive posledice, ki so 
določene v Ustavi SFRJ. 

Kar se tiče konkretnih izku- 
šenj v zvezi s sprejemanjem 
začasnih ukrepov, se v gradivu 
poudarja, da so le-te v glav- 
nem pozitivne. Ti ukrepi so bili 
sprejeti predvsem v primerih, 
ko se o posameznih vprašanjih 
ni moglo doseči soglasja v po- 
istopku usklajevanja stališč v 
Zboru, bili pa so potrebni, da 
bi se izognili večjim motnjam 
na posameznih področjih go- 
spodarstva. Toda, Zbor je izha- 
jal iz tega, da njihov sprejem 

„ne predstavlja trajne in ustrez- 
ne rešitve za premagovanje ra- 
zlik v stališčih republik in po- 
krajin. 

POLITIČNA KONTROLA 
ZBORA 

Zbor je velik del svoje dejav- 
nosti v preteklem obdobju 
usmeril tudi v uresničevanje 
politične kontrole dela izvršnih 
in upravnih organov in tudi 
uresničevanje svoje vloge pri 
izvajanju sprejete politike in 
aktov. Pri tej kontroli je pregle- 
dal 158 analiz, poročil in infor- 
macij, ki so se v glavnem nana- 
šale na gospodarska gibanja, 
npr. uresničevanje ekonom- 
skih odnosov s tujino, položaj 
dolga in možnost njegovega 

odplačevanja, preskrbljenost 
tržišča in gibanje cen, kredit- 
no-monetarna politika, proble- 
mi razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin, 
pregledal pa je tudi poročilo o 
delu Zveznega izvršnega 
sveta. 

V preteklem mandatnem ob- 
dobju je bilo na sejah Zbora 
postavljenih 158 delegatskih 
vprašanj in Zbor je o teh vpra- 
šanjih šestkrat razpravljal. V 
zvezi s tem se v gradivu opo- 
zarja, da je potrebno natanč- 
neje opredeliti vsebine in zna- 
čaje delegatskih vprašanj, ki 
so pomembna politična kon- 
trola, toda tudi načine dajanja 
odgovorov na ta vprašanja in 
odnose, ki jih ima Zbor do de- 
legatskih vprašanj. Potrebno 
je omogočiti, da se vprašanja 
postavljajo tudi širše - izven 
Zbora, to je samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim, ki 
izvršujejo javna pooblastila in 
drugim organom in organiza- 
cijam v federaciji, tako da vsi ti 
družbeni subjekti lahko tudi 
neposredno dajejo odgovore. 

Prav tako je potrebno, da so 
Zbor, delovna telesa, delegati 
in delegacije aktivnejši pri 
spremljanju izvajanja določe- 
ne politike in izvajanju zveznih 
zakonov in drugih splošnih ak- 
tov, zlasti pri uresničevanju 
vpogleda v njihovo relizacijo in 
da delegati in delegacije v 
Zboru in delovnih telesih na 
podlagi tega dajejo pobude in 
predloge. 

Prav tako morajo biti delega- 
cije v svojih skupščinah aktiv- 
nejše pri predlaganju razprav 
o izvajanju aktov iz pristojnosti 
Zbora, skupščine pa morajo 
prek svojih delegacij obveščati 
Zbor o tem, kako se uresničuje 
določena politika. Tako bi 
prevzele del odgovornosti za 
izvajanje skupno sprejete poli- 
tike in sprejetih sklepov. 

Zbor in delovna telesa so v 
preteklem obdobju analizirali 
izvajanje zveznih zakonov tako 
s stališča popolnega in učin- 
kovitega izvajanja, kot tudi s 
stališča medsebojnih odno- 
sov, pravic in dolžnosti izvrš- 
nih in upravnih organov v 
družbenopolitičnih skupno- 
stih. O tem so bili sprejeti po- 
sebni sklepi, s katerimi se 
Zvezni izvršni svet in zvezni or- 
gani obvežejo, da se bodo od- 
ločneje zavzemali za izvajanje 
zveznih zakonov. 

ODNOSI ZBOROV 
SKUPŠČINE SFRJ 

Ko se govori o odnosih zbo- 
rov Skupščine SFRJ in vplivu 
enega zbora na sklepe in poli- 
tiko, ki se sprejemajo v dru- 
gem zboru, se v gradivu opo- 
zarja, da je pri njihovem delu 

potrebna večja sinhronizacija, 
zlasti če gre za probleme, ki se 
pojavljajo v zvezi z delovanjem 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča, kar sodi v pristojnost 
obeh zborov. Prav tako morajo 
stalno med seboj sodelovati, 
ko se sprejema proračun fede- 
racije, tako da bi predlogi, o 
katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin, služili kot argumen- 
tacija pri iskanju optimalnih 
rešitev za racionalno porabo 
proračunskih sredstev. 

Posebna pozornost je v gra- 
divu posvečena vlogi Zvezne- 
ga izvršnega sveta in zveznih 
organov uprave pri delu Zbora. 
Navaja se, da bi ZIS moral biti 
pri svojem delovanju in oprav- 
ljanju funkcij še samnostojnej- 
ši in učinkovitejši. Pravočasno 
bi moral predstaviti lastno vi- 
denje in stališča o posameznih 
vprašanjih, ne glede na kon- 
kretne interese posameznih 
republik in pokrajin in parcial- 
ne interese združenega dela. 
Pri tem se je potrebno tudi bolj 
nasloniti na strokovne in znan- 
stvene institucije. 

Kar se tiče sodelovanja Zbo- 
ra z družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, se po- 
udarja, da so za delo Zbora 
zelo pomembne dejavnosti So- 
cialistične zveze, sindikatov 
Jugoslavija in Gospodarske 
zbornice Jugoslavije in da je v 
zadnjem času njihova dejav- 
nost vse bolj vidna. V prete- 
klem obdobju so bila zelo po- 
membna za delo Zbora tudi 
stališča CK ZKJ o posameznih 
vprašanjih, zlasti v zvezi z izva- 
janjem prve faze dolgoročne- 
ga programa ekonomske sta- 
bilizacije. 

Toda, pri delu Zbora poseb- 
no v zgodnejši fazi preteklega 
odbobja niso bili dovolj upo- 
števane oblike in metode dela, 
ki so določene tudi v poslovni- 
ku zbora. Družbenopolitične 
organizacije lahko tako deluje- 
jo pri oblikovanju politike, kot 
tudi pri njenem izvajanju. Nji- 
hovo delovanje se v glavnem 
uresničuje v postopku priprav- 
ljanja letnih delovnih organov 
Zbora in organiziranja javnih 
razprav o nekaterih pomemb- 
nih zakonih, premalo pa v po- 
stopku zavzemanja stališč o 
konkretnih zakonskih rešitvah. 

Zaradi tega je, se navaja v 
gradivu, zelo pomembno, da je 
dejavnost teh organizacij večja 
v predhodnem postopku 
obravnave aktov, ki se spreje- 
majo v Zboru, ker tako lahko 
delegati družbenopolitičnih 
organizacij v ustreznih zborih 
republiških in pokrajinskih 
skupščin izrazijo svoje mnenje 
in tako vplivajo na stališča o 
aktih, ki se sprejemajo na pod- 
lagi soglasja v Zboru republik 
in pokrajin. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 

Proces izseljevanja Srbov in Črnogorcev s 

Kosova je treba zaustaviti  

• V sklepih Zveznega zbora Skupščine SFRJ je poudarjeno, da se 
družbenopolitično življenje in varnostno stanje na SAP Kosovo ne more ustaliti 
dokler traja izseljevanje pod pritiskom 

Skupščina SFRJ je na seji Zveznega zbora 31 januarja in 26. 
ter 27. februarja obravnavala poročilo Zveznega izvršnega 
sveta o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ v 
zvezi z izseljevanjem Srbov in Črnogorcev s SAP Kosovo pod 
pritiskom, informacijo Zveznega družbenega pravobranilca 
samoupravljanja o aktivnosti družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja pri izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ za preprečevanje izseljevanja Srbov in Črnogorcev s 
SAP Kosovo pod pritiskom in poročila delovnih teles Zvez- 
nega zbora teh poročil in izhajajoč iz razprave v zboru spre- 
jela naslednje sklepe: 

1. Zvezni zbor sprejema poročilo Zveznega izvršnega sveta 
o izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ v zvezi z 
izseljevanjem Srbov in Črnogorcev s SAP Kosova pod priti- 
skom, kot tudi informacijo Zveznega družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja o aktivnosti družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja pri izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupš- 
čine SFRJ za preprečevanje izseljevanje Srbov in Črnogorcev 
s SAP Kosovo pod pritiskom. 

2. Zvezni zbor ocenjuje, da so bili pri izvajanju sklepov 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, v okviru skupnih aktivnosti 
pri uresničevanju podlage CK ZKJ o Kosovu, doseženi rezul- 
tati v boju za izboljšanje političnovarnostne situacije, prepre- 
čevanju sovražnega delovanja posameznikov, skupin in orga- 
nizacij, zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev pod priti- 
skom in vrnitev tistih, ki to želijo, za krepitev zaupanja med 
narodi in narodnostmi, kadrovsko obnovo, stabiliziranje 
gospodarstva, združevanje dela in sredstev, urejanje stanja in 
odnosov pri izobraževanju, znanosti, kulturi in sredstvih jav- 
nega obveščanja. Ti rezultati so bili doseženi predvsem z 
bojem naprednih sil albanske narodnosti in vseh drugih naro- 
dov in narodnosti na Kosovu ob podpori jugoslovanske skup- 
nosti v celoti na čelu z Zvezo komunistov Jugoslavije. 

3. Zvezni zbor posebej podpira tiste opredelitve in prakso 
organov, organizacij in skupnosti v SAP Kosovo, ki se nana- 
šajo na njihove programe dodatnih ukrepov in aktivnosti za 
zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, prav 
tako pa tudi programe o vračanju izseljenih, kontinuirano 
angažiranje ustreznih komisij in koordinacijskih teles ter 
vodenje akcij v bazi družbe. Zvezni zbor posebej pričakuje 
ustrezne rezultate če bodo realizirani programi dodatnih 
ukrepov in aktivnosti. 

Zbor pričakuje da bodo socialistične republike in SAP Voj- 
vodina sprejele ustrezne ukrepe in aktivnosti s katerimi bodo 
prispevale k uresničevanju programov sprejetih v pokrajini za 
zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova in 
programov za vrnitev izseljenih. 

Zbor poudarja, da ima vrnitev Srbov in Črnogorcev v SAP 
Kosovo vsebinski pomen za zaustavitev izseljevanja Srbov in 
Črnogorcev s SAP Kosova in vrnitev mednacionalnega zaupa- 
nja in meni, da mora ta pozitivni proces, ki se je šele začel, 
odločno in vsestransko podpreti vsa naša skupnost. To bo 
pozitivno vplivalo tudi na prihod drugih delovnih ljudi in 
občanov, da delajo in živijo v SAP Kosovo. 

Zbor podpira usmeritev, da se kadri s Kosova v SR Srbiji in 
federaciji po izteku mandata, vračajo v SAP Kosovo. 

4. Zvezni zbor ocenjuje, da se kljub sprejetim ukrepom in 
aktivnostim pri uresničevanju številnih sklepov in drugih 
dokumentov, sprejetih na vseh ravneh družbene skupnosti 
zaradi preprečevanja izseljevanja Srbov in Črnogorcev s SAP 

Kosova pod pritiskom, izseljevanje nadaljuje in se ta proces 
mora zaustaviti glede na dalekosežne posledice, ki bi lahko 
nastale z ustvarjanjem etično čistega Kosova. Družbenopoli- 
tično in varnostno stanje v SAP Kosovo ne more biti stabilno 
dokler traja izseljevanje pod pritiskom. Še vedno deluje orga- 
nizirano iredenta, prisoten je občutek nezanesljivosti, medna- 
cionalne napetosti in nestrpnosti, kažejo pa se tudi psihološki 
in drugi pritiski, kot tudi pretnje in fizični napadi na srbsko, 
črnogorsko in drugo prebivalstvo. Razen pritiska na Srbe in 
Črnogorce pritiskajo albanski iredentisti in nacionalisti tudi 
na napredne Albance, ki se borijo proti iredenti in njenim 
ciljem. 

Zbor poudarja, da je nujno treba zagotoviti z vsemi sredstvi 
političnega boja in zakonskimi ukrepi popolno in dosledno 
uresničevanje ustavnih pravic in človekovih pravic in obča- 
nov, odpraviti vzroke izseljevanja Srbov in prnogorcev s SAP 
Kosovo pod pritiskom, preprečiti in zaustaviti to izseljevanje. 

5. Zvezni zbor meni, da je nujno, da se vse napredne sile na 
SAP Kosovo, ob sodelovanju s SR Srbijo in drugimi sociali- 
stičnimi republikami in SAP Vojvodino, še naprej odločno 
borijo proti albanskemu nacionalizmu in iredentizmu, da bi 
bili zagotovljeni vsi nujni pogoji za varno in mirno življenje ter 
enakopravnost vseh narodov in narodnosti na SAP Kosovo. 

Zbor poudarja, da mora biti ta boj ena od prednostnih nalog 
vseh progresivnih sil v državi, predvsem pa albanske narod- 
nosti na Kosovu, ki je nosilec tega boja, ker je protirevoluci- 
onarno delovanje albanskih iredentistov in nacionalistov 
naperjeno proti sklepom AVNOJ-a, bratstvu in enotnosti jugo- 
slovanskih narodov in narodnosti, samoupravljanju, teritori- 
alni integriteti Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in drugim pridobitvam revolucije. 

Zbor meni, da je odločen boj delovnih ljudi in občanov, 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter njihovih organov, 
državnih organov ter družbenopolitičnih organizacij proti 
albanskemu nacionalizmu in, iredentizmu istočasno tudi boj 
za varovanje sklepov AVNOJ-a in drugih konstitutivnih teme- 
ljev nove socialistične samoupravne in neuyrščene Jugosla- 
vije. 

6. Zbor poudarja, da se morajo napredne sile srbskega in 
črnogofskega naroda v SAP Kosovo odločno boriti proti naci- 
onalizmu v svojem narodu. V vseh drugih sredinah naše 
države pa je treba energično preprečevati pojave protialban- 
skega razpoloženja in revanšizma. 

7. Zvezni zbor poudarja, da bo dosledno izvajanje stališč CK 
ZKJ o enotnosti in skupnosti v SR Srbiji pomembni prispevek 
k stabilizaciji v mednacionalnih odnosih in splošnih razmerah 
na Kosovu, h krepitvi bratstva in enotnosti in skupnosti na 
Kosovu, k uresničevanju ustavnega položaja Socialistične 
republike Srbije in avtonomnih pokrajin, ki so v njeni sestavi. 
To bo prispevalo k odpravljanju vzrokov za izseljevanje Srbov 
in Črnogorcev iz SAP Kosovo in vrnitvi tistih, ki to želijo. 

8. Zvezni zbor ugotavlja, da so še naprej aktualni sklepi, ki 
jih je zbor sprejel 1982,1983 in 1984 leta zaradi preprečevanja 
izseljevanja Srbov in Črnogorcev s SAP Kosovo pod pritiskom 
in poudarja, da je potrebno še popolneje, dosledneje in odloč- 
neje izvajati sklepe subjektivne socialistične sile, samou- 
pravni in državni organi in vsi drugi dejavniki družbene samo- 
zaščite, potrebno pa je tudi stalno sodelovanje in koordinacija 
pri delu. Pri tem je posebej pomembno njihovo delovanje v 
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temeljni organizaciji združenega dela, krajevni skupnosti, 
občini, naselju, hišni samoupravi in družini. 

9. Zvezni zbor meni, da morajo pristojni organi, organiza- 
cije in skupnosti v SAP Kosovo, SR Srbiji in federaciji v okviru 
njihovih z ustavo določenih pravic, dolžnosti in odgovornosti, 
na podlagi že sprejetih sklepov in drugih dokumentov o 
zaustavitvi izseljevanja Srbov in Črnogorcev s SAP Kosovo 
pod pritiskom, s svojimi ukrepi in aktivnostmi zagotoviti še 
učinkovitejše delo vseh državnih organov, posebej organov 
državne uprave in pravosodja pri uresničevanju ustavnosti in 
zakonitosti, enakopravnosti vseh narodov in narodnosti ter 
zaščititi ustavne pravice ter pravice ljudi in občanov. 

Zbor podpira aktivnosti organov za notranje zadeve, službe 
državne varnosti in drugih subjektov družbene samozaščite in 
posebej kaže na rezultate, ki dosegajo pri odkrivanju ilegalnih 
protirevolucionarnih organizacij v SAP Kosovo in drugih sre- 
dinah in poudarja potrebo po še intenzivnejši in bolj koordini- 
rani aktivnosti varnostne službe pri odkrivanju organizatorjev 
protirevolucionarnega in iredentističnega delovanja, njihovih 
centrov in sodelovanja s sovražno emigracijo in obveščeval- 
nimi službami, ki okrepljeno delujejo na Kosovu. Vsi organi za 
notranje zadeve na SAP Kosovo, SR Srbiji in federaciji prevze- 
majo vso odgovornost za uresničevanje teh ciliev. 

10. Zvezni zbor meni, da je nujno, da pristojni organi v SAP 
Kosovo posvetijo posebno pozornost: 

- usposabljanju občinskih in pokrajinskih pravosodnih 
organov in upravnih organov, posebej pa inšpekcijskih služb 
in davčnih organov za učinkovitejše izvajanje sklepov Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ; 

- konkretnemu ugotavljanju nepravilnosti in reševanju ter 
odpravljanju ugotovljenih nezakonitosti v postopku ekspro- 
priacije v skladu z zakonom (na pr. področje Gazivode, Brezo- 
vice itd); 

- pospešitvi postopka na pritožbe občanov zaradi učinko- 
vitega odpravljanja kršitve in spodkopavanja zakonitosti; 

- začetku postopka v vsakem konkretnem primeru neza- 
konitosti za ugotavljanje odgovornosti organa, ki s svojim 
nezakonitim delom krši pravice občanov; 

- večji aktivnosti upravno inšpekcijskih organov, posebej 
inšpekcije dela za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti in 
sprejemanju ukrepov proti tistim, ki teh nepravilnosti ne od- 
pravljajo; 

- krepitvi odgovornosti občinskih davčnih organov pri 
opravljanju z zakonom predpisanih obveznosti, posebej glede 
pregleda in preskusa pravnih zadev s katerimi se odvija pro- 
met nepremičnin lastnine zaradi določitve vira in porekla 
denarnih sredstev; 

- sprejemanju ukrepov odgovornosti do odgovornih oseb 
v katastrskih upravah v katerih opravljajo spremembe nepre- 
mičnin čeprav kupoprodajne pogodbe še niso sklenjene; 

- doslednemu izvajanju ustavnih določb o enakopravnosti 
jezikovnih pisav narodov in narodnosti; 

- zamenjavi vseh tistih, ki s svojim delom in obnašanjem 
prispevajo k ustvarjanju ozračja nezaupanja in nestrpnosti in 
se ne borijo dosledno za uresničevanje sprejete politike in 
nalog. 

». Zbor pričakuje, da bodo pristojni organi in organizacije v 
SAP Kosovo onemogočili uporabo »ključev« na nacionalni 
podlagi pri vpisu v šole in zaposlovanju, ker je takšna praksa v 
nasprotju z ustavo SFRJ. 

Zbor poudarja, da mora biti kadrovska politika v vseh sredi- 
nah v SAP Kosovo še bolj v funkciji izbire sposobnih in 
strokovnih kadrov in zavednih borcev proti nacionalizmu in 
iredentizmu in da ni treba izbirati tistih, ki so prispevali ali 
sodelovali v protirevolucionarnih in sovražnih aktivnostih, kot 
tudi ne tiste, ki so se obnašali oportunistično in pasivno. 

11. Zvezni zbor meni; da bi zaradi odpravljanja vzrokov za 
izseljevanje Srbov in Črnogorcev s SAP Kosovo pod priti- 
skom, posebej pa zaradi učinkovitega boja proti nacionalistič- 
nih sil, ki s tem, da manipulirajo z nacionalnimi občutki 
zastrupljajo mednacionalne odnose, morali bolj uresničevati 
idejno-politično diferenciacijo, posebej na področju izobraže- 
vanja, znanosti, kulture, javnega obveščanja, državnih orga- 
nov, kot tudi družbenopolitičnih organizacij, kar bi prispevalo 
k odpravljanju pojavov pasivnosti, zapiranja v forume, verba- 
lizma, omahljivosti in oportunizma. To bi bil velik prispevek h 
krepitvi mednacionalnega zaupanja in ustvarjanju zadovolji- 
vih pogojev za skupno življenje in delo. 

12. Zvezni zbor posebej poudarja, da je velikega pomena, 
da pride do idejno-politične diferenciacije na področju šol- 
skega sistema, vzgoje in izobraževanja na Kosovu, ker so prav 
velike slabosti na tem področju omogočile skoraj nemoteno 
indoktrinacijo mladine albanske narodnosti v SAP Kosovo, 
postavila pod vprašaj temeljna načela naše politike o enako- 
pravnosti narodov in narodnosti. Jugoslavije, oporekajoč živ- 
ljenjsko potrebo za utrditev in razvoj zavesti pri albanski 
mladini, da je albanska narodnost na Kosovu ter vsi drugi 
narodi in narodnosti, ki stoletja skupaj živijo na Kosovu, 
integralni del družbenega in političnega življenja SR Srbije in 
SFRJ. 

Zbor poudarja, da morajo organizacije na področju vzgoje 
in izobraževanja ter vse druge organizacije, skupnosti in 
organi SAP Kosovo posvetili posebno pozornost negovanju in 
afirmaciji pridobitev ter temeljnih vrednot naše socialistične 
revolucije in samoupravnega socialističnega sistema. S svo- 
jim bojem morajo onemogočiti nadaljnjo indoktrinacijo mla- 
dine s strani albanskih iredentistov in nacionalistov in odpra- 
viti posledice že opravljene indoktrinacije ter dosledno raz- 
krinkati vpliv sovražne propagande iz tujine, posebej iz Alba- 
nije. 

13. Zvezni zbor poudarja, da je treba v idejnem boju proti 
albanskemu nacionalizmu in iredentizmu ter indoktrinaciji 
sovražnih dojemanj afirmirati zgodovinske sklepe Pokrajin- 
ske ljudske Skupščine Kosova in Metohije, ki je bila od 8. do 
10. julija 1945 v Prizrenu s katerimi sta bila, na podlagi 
izražene volje vsega prebivalstva pokrajine, Kosovo in Meto- 
hija priključena Srbiji, kot njen sestavni del. Zbor meni, da bo 
to prispevalo k boju proti zlorabe s strani albanskih nacionali- 
stov in iredentistov ter drugih nacionalistov dela resolucije 
konference NOO za Kosovo in Metohijo, ki je bila v Bujanu 31. 
decembra 1943 ter 1. in 2. januarja 1944 na kateri je bilo 
izraženo stališče o združitvi Kosova in Metohije z Albanijo, ki 
pa je bilo preseženo z omenjenim sklepom Pokrajinske ljud- 
ske Skupščine Kosova in Metohije v Prizrenu, ker so se narodi 
in narodnosti pokrajine enotno odločili proti razdelitve ozem- 
lja Jugoslavije. 

14. Zvezni zbor meni, da bi bilo treba dosledno uresniče- 
vati sprejeto politiko najhitrejšega družbenopolitičnega raz- 
voja SAP Kosovo v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Glede na gospodarsko nezadostno razvitost SAP Kosovo bi 
bilo treba še naprej, z naslonitvijo na lastne sile, pospešiti 
gospodarski razvoj prek združevanja dela in sredstev z orga- 
nizacijami združenega dela iz vse države in njihovo raci- 
onalno izkoriščanje, izgradnjo večjih in manjših obratov, 
predvsem v mestih, kjer je izseljevanje najbolj intenzivno, da 
bi se ustvarile možnosti za hitrejše in večje zaposlovanje. Pri 
tem je posebnega pomen/a vse večje odpiranje gospodarstva 
SAP Kosovo za zaposlovanje delavcev, posebej strokovnjakov 
iz drugih sredin izven področja SAP Kosovo. 

Zbor podpira, upoštevajoč izredno visoko nataliteto v SAP 
Kosovo, prizadevanja organov, organizacij in skupnosti v SAP 
Kosovo za načrtovanje družine, kar bo prispevalo k najhitrej- 
šemu družbenoekonomskemu razvoju SAP Kosovo. 

15. Zvezni zbor pričakuje, da bo Ustavno sodišče čim prej 
sprejelo stališče o ustanovnosti določb o dvojezičnosti kot 
pogoju za sklenitev delovnega razmerja. 

16. Zvezni zbor zavezuje Zvezni izvršni svet, da izhajajoč iz 
svojih ustavnih in zakonskih pooblastil še naprej prevzema in 
predlaga še učinkovitejše ukrepe, zagotavlja stalno spremlja- 
nje in kontrolo dela zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij, krepi in razvija sodelovanje z ustreznimi organi v 
SR Srbiji in SAP Kosovo z namenom, da opravlja naloge, ki 
izvirajo iz sklepov Skupščine SFRJ o ustanovitvi izseljevanja 
Srbov in Črnogorcev s Kosova pod pritiskom in o tem redno 
poroča Skupščini SFRJ, najmanj enkrat letno. 

17. Zvezni zbor zavezuje vse zvezne upravne organe in 
pravosodne organe v federaciji, da v svojih letnih poročilih o 
delu, ki jih redno pošiljajo Skupščini SFRJ posebej in kon- 

• kretno prikažejo sprejete ukrepe in aktivnosti, kot tudi rezul- 
tate teh ukrepov in aktivnosti pri izvajanju sklepov Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ o zaustavitvi izseljevanja Srbov in 
Črnogorcev s SAP Kosovo pod pritiskom. 

18. Zvezni zbor zavezuje zvezne upravne organe, da na 
vloge, ki jih tem organom pošiljajo delovni ljudje in občani s 
SAP Kosovo, v katerih kažejo na kršitve njihovih ustavnih 
svoboščin in pravic ter pritiske s strani nosilcev nacionalistič- 
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nih in Iredentističnih obnašanj, nepbsredno, konkretno in 
učinkovito sprejemajo ustrezne ukrepe v mejah svojih ustav- 
nih in zakonskih pooblastil in da spremljajo, če pristojni 
organi postopajo po teh vlogah, sprejemajo ustrezne ukrepe v 
skladu s svojimi pooblastili in odgovornostmi. 

19. Zvezni zbor zavezuje Zvezni izvršni svet, zvezne 
upravne organe in zvezne pravosodne organe, da posvečajo 
posebno pozornost zagotavljanju dosledne uporabe zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o obligacijskih razmerjih 
in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem 
postopku. 

Zbor meni, da je treba prek dnevnih časopisov, radia in 
televizije obvestiti zainteresirane občane o spremembah in 
dopolnitvah teh zakonov v zvezi s pravico do nadomestila za 
škodo občanom povzročenim na njihovi lastnini v protirevolu- 
cionarnih dogodkih na Kosovu in s pravicami javnega tožilca 
v postopku preklica pogodbe, ki je bila sklenjena pod priti- 
skom. 

20. Zvezni zbor poudarja, da morajo vsi subjekti sistema 
javnega obveščanja in viri ter sredstva obveščanja redno, 
objektivno in odgovorno obveščati o pozitivnih prizadevanjih, 
ki jih napredne sile v SAP Kosovo dosegajo pri razvoju Kosova 

in v boju proti albanskemu nacionalizmu in iredentizmu, s 
čemer bi prispevali k izboljšanju politično varnostnega stanja, 
krepitvi bratstva in enotnosti, skupnosti narodov in narodno- 
sti in mednarodnega povezovanja, kot tudi, da objektivno in 
pravočasno obveščajo o negativnih pojavih in vseh vrstah 
pritiskov in da se energično uprejo vsem negativnim pojavom 
in težnjam v sredstvih javnega obveščanja. 

Zbor podpira skupne programe, ki predvidevajo, da bo 
pokrito vse področje SAP Kosovo z našo radijsko postajo in 
televizijsko mrežo zaradi boljšega obveščanja delovnih ljudi 
in občanov in ustvarjanja pogojev za učinkoviti boj proti 
sovražni propagandi, ki je proti naši državi pospešena iz 
Albanije prek radija in televizije. 

21. Zbor poudarja, da je treba zaostriti osebno in kolek- 
tivno odgovornost v vseh organih in organizacijah v SAP 
Kosovo, SR Srbiji in v Federaciji za izvajanje za izboljšanje 
določene politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in 
splošnih aktov, posebej pa je treba okrepiti odgovornost za 
oportunistično delovanje, oziroma pasivno obnašanje posa- 
meznikov na vseh ravneh, ki s tem posredno ali neposredno 
prispevajo k izseljevanju Srbov in Črnogorcev s Kosova. 

Delegatska glasila pomemben dejavnik pri 

obveščanju delegatske baze   

# Predsedniki uredniških odborov, predsedniki komisij za informiranje ter glavni 
in odgovorni uredniki glasil republiških in pokrajinskih skupščin in Skupščine 
SFRJ ugotovili, da morajo k izboljšanju stanja na področju obveščanja svoj delež 
prispevati tudi subjektivni dejavniki predvsem pa Socialistična zveza. 

Na dvanajstem sestanku 
predsednikov uredniških od- 
borov, predsednikov komisij 
za informiranje ter glavnih in 
odgovornih urednikov glasil 
republiških in pokrajinskih 
skupščin ter Skupščine SFRJ, 
ki je bil 28. februarja v Skopju, 
so izmenjali mnenja o delu kri- 
tične analize političnega siste- 
ma socialističnega samou- 
pravljanja, ki govori o delegat- 
skem odločanju in v zvezi s 
tem o vlogi glasil pri obvešča- 
nju delegatske baze. Sestanku 
je predsedovala Drita Karaha- 
san-Boškovska, podpredsed- 
nica Sobranja SR Makedonije 
in predsednica uredniškega 
odbora »Delegatskog informa- 
torja«, ki je dala tudi uvodne 
pripombe. 

Najprej je poudarila pomen 
delegatskega obveščanja v 
funkciji odločanja. Delovni lju- 
dje in občani morajo dati o ve- 
likem številu vprašanj smerni- 
ce delegacijam, le-te pa svojim 

' delegatom v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti. V 
tem je poglavitna vloga glasil, 
ki morajo pravočasno objaviti 
objektivne in jedrnate informa- 
cije o vseh pomembnih vpraš- 
njih. V tem smislu je poudarila, 
da imajo vsi subjekti, ki se uk- 
varjajo z delegatskim informi- 
ranjem, resne in odgovorne 

naloge, zlasti delegatska glasi- 
la v skupščinah republik in po- 
krajin ter Skupščini SFRJ, ki 
morajo biti še bolj, kot so bila 
do sedaj, v funkciji delegatske- 
ga odločanja. 

V razpravi je bilo ugotovlje- 
no, da je bilo v preteklih enaj- 
stih letih veliko narejenega v 
smislu uveljavljanja skupnega 
glasila republiških in pokrajin- 
skih skupščin in Skupščine 
SFRJ pri razvijanju delegat- 
skega obveščanja, ki je del 
enotnega sistema informira- 
nja, usmerjenega v delegatsko 
odločanje. Na ta način je bilo 
največ storjenega pri razvija- 
nju delegatskega obveščanja 
na ravni republik in avtonom- 
nih pokrajin ter federacije. 

Javnemu obveščanju 
ni posvečene dovolj 
pozornosti 

Večina udeležencev v raz- 
pravi je pri obravnavi dela kri- 
tične analize političnega siste- 
ma, ki govori o delegatskem 
odločanju, poudarila, da v tem 
dokumentu ni dovolj pozorno- 
sti posvečene javnemu obveš- 
čanju, čeprav gre za zelo važ- 
no področje političnega siste- 
ma, in da delegatsko obvešča- 
nje v funkciji delegatskega od- 

ločanja, ki je del javnega ob- 
veščanja, sploh ni omenjeno. 

Prav tako se očita, da niso 
navedeni vzroki neustreznega 
stanja na področju obvešča- 
nja, ni pa tudi predlogov za 
njegovo izboljšanje. Udeležen- 
ci so menili, da je v terp doku- 
mentu obveščanju v celoti po- 
svečenega dovolj prostora, ne 
govori pa se- o vzrokih, da 
družbeni sistem informiranja 
ne deluje. Zapostavljeno je 
dejstvo, da obstojata dva si- 
stemska zakona, ki sta po- 
membna za nadaljnjo obliko- 
vanje in izpopolnjevanje siste- 
ma informiranja - zakon o te- 
meljih družbenega sistema in- 
formiranja in zakon o javnem 
obveščanju. V analizi bi se mo- 
ral izoblikovati odnos do teh 
aktov. Moral bi se poiskati od- 
govor na vprašanje: zakaj še 
po petih letih od sprejetja za- 
kona o temeljih družbenega si- 
stema informiranja ni sprejetja 
republiških in pokrajinskih za- 

konov in drugih samoupravnih 
aktov in dokumentov družbeni 
sistem informiranja ne deluje? 

Izražena so bila mnenja, da 
je zelo pomembno, da se vse 
subjektivne sile vključijo v 
ustrezno akcijo, da bi se tako 
izboljšalo delovanje družbene- 
ga sistema informiranja. 

Poudarjeno je bilo, da so se 
pri oceni položaja v družbi, v 
prvem delu kritične analize, 
obravnavale samo splošne 
stvari s področja informiranja. 
Resnica je, da je družbeni si- 
stem informiranja posebej iz- 
postavljen, toda ni upoštevano 
eno od temeljnih načel Ustave 
SFRJ in ustav republik in po- 
krajin o obveščanju delovnih 
ljudi in občanov, kjer je izrec- 
no rečeno, da se delovni ljudje 
obveščajo o vseh vprašanjih, 
ki so pomembna za uresniče- 
vanje njihovega družbenoeko- 
nomskega položaja in za kar 
se da popolnejše in odgovorno 
odločanje pri opravljanju funk- 

POVZETEK RAZPRAVE O DELU KRITIČNE ANALIZE 
POLITIČNEGA SISTEMA SOCIALISTIČNEGA SAMO- 
UPRAVLJANJA, KI GOVORI O DELEGATSKEM ODLO- 
ČANJU IN V ZVEZI S TEM O VLOGI GLASIL PRI 
OBVEŠČANJU DELEGATSKE BAZE 
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cije oblasti in vodenja družbe- 
nih zadev. 

Pri razvoju družbenega 
sistema informiranja 
prišlo do zastojev 

Posebej je poudarjeno, da je 
pri razvoju družbenega siste- 
ma informiranja prišlo do za- 
stoja in da se pojavlja odpor 
do demokratizacije družbe in 
javnosti dela. Glavni vzrok je v 
tem, da se zakon o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja v celoti ne izvaja, čeprav je 
bil sprejet že pred petimi leti. 
Še vedno niso sprejeti sprem- 
ljajoči zakoni in podzakonska 
akta, kar je sicer predvideno v 
omenjenem zakonu. Gre za za- 
kone o zaščiti in hrambi podat- 
kov, o načinu opravljanja 
skupnih zadev in nalog v druž- 
benem sistemu informiranja in 
informacijskem sistemu fede- 
racije in o zakonu o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
statističnih raziskavah, po- 
membnih za vso državo, ki so 
zelo pomembne za učinkovito 
delovanje političnega sistema 
v celoti in še zlasti delegatske- 
ga sistema. Prav tako je opo- 
zorjeno, da je potrebno utrditi 
spoznanje, da je družbeni si- 
stem informiranja sestavni del 
političnega sistema, to pa po- 
meni tudi procese delegatske- 
ga odločanja. 

Kar se tiče sredstev javnega 
obveščanja, je bilo v tem doku- 
mentu rečeno, da premalo 
izražajo pravice in dolžnosti 
delovnih ljudi in občanov in da 
se njihovo delo premalo po- 
družblja, zato so menili, da je 
potrebno objektivno obveščati 
javnost. Toda kot so ugotovili, 
se ne govori o tem, da bi sred- 
stva javnega obveščanja, ka- 
mor spadajo tudi delegatska 
glasila, morala razvijati infor- 
miranje v funkciji delegatske- 
ga odločanja. 

Opozorjeno je bilo, da bi 
morala biti bolj poudarjena ob- 
veznost, ki jo imajo sredstva 
javnega obveščanja, in sicer 
objavljati popolne in objektiv- 
ne informacije, ki morajo pri- 
spevati h kar se da učinkovite- 
mu usklajevanju stališč o sa- 
moupravnih interesih v po- 
stopku sprejemanja sklepov, 
in pri tem spremljati vse faze 
delegatskega odločanja in iz- 
vajanja sklepov v praksi, ne pa 
samo začetno in končno raz- 
pravo. 

Prav tako je bilo opozorjeno, 
da jp potrebno poleg obvešča- 
nja delavcev v združenem delu 
o celotnem poslovanju OZD in 
njenem materialnem in finanč- 
nem stanju, o pridobivanju do- 
hodka, porabi sredstev in dru- 
gih vprašanjih, pomembnih za 
vodenje, odločanje in uresni- 

čevanje samoupravne delav- 
ske kontrole, predvideti obveš- 
čanje o pripravah in sprejema- 
nju sklepov v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti ter o 
delu in predlogih njihovih de- 
legacij. 

Prav zaradi tega je opozorje- 
no, da je v tem dokumentu po- 
trebno ustanoviti institucijo 
delegatskega obveščanja in 
poudariti njegov pomen in po- 
trebo nadaljnjega razvoja ter 
določiti obveznosti subjektiv- 
nih sil v zvezi z njihovim na- 
daljnjim razvojem. Ker, kot je 
poudarjeno, informiranje je v 
funkciji odločanja in krepitve 
samoupravljanja oziroma po- 
ložaja združenega dela in raz- 
voja ter delovanja političnega 
sistema. 

Prav tako so menili, da je 
potrebno poudariti potrebo po 
prepletanju vsebin skupščin- 
skih glasil in glasil organizacij 
združenega dela in potrebo 
širšega spoznanja z vsemi po- 
membnimi akti in dokumenti, 
in krepitve njihovega položaja 
pri odločanju, in to na vseh 
ravneh. 

Reafirmacija 
informacije 

Velike je bilo povedanega 
tudi o pomenu informacije kot 
bistvene predpostavke za bolj- 
še delovanje enotnega sistema 
informiranja in o njenem po- 
menu v procesu odločanja. 
Menili so, da mora biti infor- 
macija točna in pravočasna, 
da bi izpolnila svojo osnovno 
funkcijo, da pa je v naši družbi 
preveč zapostavljena in jo je 
potrebno reafirmirati. Zato ni 
nič čudnega, da imamo nekaj 
sistemov spremljanja podat- 
kov, pa prihaja do tega, da se 
najodgovornejših forumih v 
državi javno predstavita dva 
različna podatka o istem vpra- 
šanju, kot na primer o izrabi 
kapacitet, čeprav so ju dale 
pomembne institucije, je pa to 
zelo pomembno za izvajanje 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 

Ena od nalog, ki izhaja iz 
kritične analize, je, da je po- 
trebno zagotoviti kroženje in- 
formacij na celotnem jugoslo- 
vanskem prostoru, najprej iz 
republik in pokrajin do federa- 
cije oziroma Skupščine SFRJ, 
ki je najvišji organ oblasti in 
samoupravljanja, če se razume 
kot mesto usklajevanja stališč 
in interesov. Tega ni mogoče 
uresničiti brez razvitega druž- 
benega sistema informiranja. 
Prav tako je treba izkušnje iz 
dela skupščin ene republike ali 
pokrajine napraviti dostopne 
drugim skupščinam. 

Težave pri informiranju 
delegatske baze 

Udeleženci sestanka so po- 
sebno pozornost posvetili vlo- 
gi delegatskih glasil pri obveš- 
čanju delegatske baze o vsem, 
o čemer se razpravlja in odlo- 
ča v skupščinah družbenopoli- 
tičnih skupnosti in v Skupščini 
SFRJ, in težavah pri njihovi iz- 
daji. Predvsem so poudarili, da 
gradiva, ki naj služijo za odlo- 
čanje v delegatskih skupšči- 
nah, še niso dovolj prilagojena 
delegatskemu sprejemanju 
sklepov, ampak so preobsežna 
in brez alternativnih rešitev ter 
dobrih povzetkov. 

Predlagatelji pošiljajo ob- 
sežna gradiva, iz katerih se ne 
vidijo temeljna izhodišča in bi- 
stveni odnosi ter možni učinki 
sklepov, ki se sprejemajo na 
njihovi podlagi. Zato se dela- 
vec v združenem delu zelo tež- 
ko opredeli za posamezne re- 
šitve, ampak se ravna tako, kot 
mu sugerirajo v občinski ali re- 
publiški skupščini. Zaradi tega 
tudi prihaja do problemov in to 
ne samo pri odločanju, ampak 
tudi kasneje, ker namreč ni bi- 
lo jasno, kakšne bodo posledi- 
ce nekega sklepa na ekonom- 
skem in družbenem področju v 
praksi. To pomeni, da bi pred- 
lagatelji gradiv v prihodnje 
morali več pozornosti posvetiti 
poudarjanju bistvenih proble- 
mov v povzetkih, kar bi omo- 
gočilo, da bi bili prispevki, ki 
se objavljajo v skupnih glasi- 
lih, še bolj jedrnati in razumlji- 
vi, da bi se potem na podlagi 
njih lahko odgovorno odlo- 
čalo. 

Poleg tega se še naprej veli- 
ko število zelo pomembnih ak- 
tov sprejema po skrajšanem ali 
hitrem postopku, kar onemo- 
goča, da bi jih delegatska baza 
obravnavala in se posvetovala. 

Poudarjeno je bilo, da bi se 
delegatske skupščine morale 
bolj ukvarjati s temi vprašanji. 
Informacije in predlogi možnih 
rešitev, na podlagi katerih se 
sprejemajo sklepi, bi morali v 
prihodnje temeljiti na ugotovi- 
tvah iz baze. Ker, kot je bilo 
rečeno, se brez popolne infor- 
macije ne more ustrezno odlo- 
čati. 

Prav tako je bilo poudarjeno, 
da bi morali spregovoriti o 
vprašanju v kolikšni meri so 
delegatske skupščine genera- 
torji krize delegatskega siste- 
ma, ker pogosto pristajajo na 
slabo gradivo in kratke roke za 
razpravo. 

Opozorjeno je bilo, da ob- 
stajajo tudi druge ovire, ki jih 
je treba premagati, da bi se 
delegatsko obveščanje izbolj- 
šalo. Izraženo je bilo tudi mne- 
nje, da manjkajo globlje soci- 
ološke raziskave o razmerah, v 

katerih delegacije delajo in v 
katerih se razvija sistem infor- 
miranja nasploh in kako dose- 
či, da bo učinkovitejši, raci- 
onalnejši in to na znanstveni 
podlagi. 

Tudi na tem sestanku so po- 
novno ugotovili, da morajo k 
izboljšanju delegatskega ob- 
veščanja prispevati tudi sub- 
jektivni dejavniki, predvsem 
socialistična zveza in zveza ko- 
munistov. Zvezna konferenca 
SZDLJ ter republiške in pokra- 
jinske konfernece niso v prete- 
klih enajstih letih, kar izhaja 
skupno glasilo, nikoli obravna- 
vale vprašanja delegatskega 
obveščanja. Redakcije in ured- 
niški odbori glasil in komisije 
za informiranje ne morejo nič 
pomembnega doseči, če nima- 
jo politične podpore zveze ko- 
munistov in socialistične zve- 
ze. Takšno stališče se mora ra- 
dikalno spremeniti, delegatsko 
informiranje pa dvigniti na viš- 
jo raven, če hočemo, da bodo 
delegatski odnosi resnično za- 
živeli in se potrdili kot temeljni 
družbeni odnos, kar bi omogo- 
čilo, da bi se glasila vključila v 
širši kontekst javnega in druž- 
benega sistema informiranja. 

Učinki glasil 

Od začetka izhajanja glasil 
se je ugotavljalo, kakšni so nji- 
hovi učinki v delegatski bazi, 
in to z razgovori in anketami. 
Tako je redakcija »Delegatske- 
ga vjesnika« Sabora SR Hrvat- 
ske leta 1985 izvedla anketo o 
vsebinski usmeritvi tega glasi- 
la, s posebnim pogledom na 
objavo celotnih besedil. V tej 
anketi je bilo zajetih skoraj 
4.500 delegatov skupščin ob- 
čin in skupnosti občin, delega- 
tov v Saboru in drugih uporab- 
nikov glasila. Največje število 
anketiranih je odgovorilo, da 
jim »Delegatski vjesnik«, s tem 
pa tudi glasilo Skupščine 
SFRJ, bolj koristi za obvešča- 
nje o dejavnostih v Saboru SR 
Hrvatske in republiških orga- 
nih ter v Skupščini SFRJ, kot 
pa za konkretno izražanje svo- 
jih stališč. 

Večina anketrianih se je od- 
ločila za jedrnate predstavitve 
zakonov, dokumentov in dru- 
gega gradiva in da se v celoti 
objavijo samo pomembnejši 
zakoni in dokumenti. Istočas- 
no so predlagali, naj bodo pov- 
zetki čim bolj jasni in naj vse- 
bujejo bistvene elemente, ki so 
potrebni za odločanje. 

V SR Bosni in Hercegovini je 
bila prav tako leta 1985 izvede- 
na anketa, v kateri je sodelova- 
lo 1.118 delegatov občinskih 
skupščin. Ta anketa je pokaza- 
la, da so bili pri obveščanju 
delegacij in delegatov doseže- 
ni določeni rezultati, čeprav je 
52% anketiranih menilo, da 
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glasilo najmanj uporabljajo pri 
odločanju, ampak jim bolj slu- 
ži za obveščanje o delu repu- 
bliške skupščine in Skupščine 
SFRJ. 

V SR Makedoniji je uredniški 
odbor »Delegatskega informa- 
torja« Sobranja SR Makedoni- 
ja organiziral razgovor v ob- 
činskih skupščinah, prav tako 
pa je izvedel tudi anekto, ki je 
bila namenjena vlogi in pome- 
nu glasila pri delegatskem od- 
ločanju. Udeleženci ankete so 
opozorili, da mora »Delegatski 
informator« prinašati tim. 
predhodne informacije o po- 
budah za pripravo posameznih 
aktov in dokumentov in da mo- 
ra stalno spremljati njihovo 
obravnavo vse do sprejetja. 

Prav tako so menili, da se 
morajo objaviti tim. povratne 
informacije, toda ne samo, kaj 
in kako je odločeno o nekem 
vprašanju, ampak tudi zakaj 
ter zaradi česa nekatera stališ- 
ča predlagatelja gradiva ali de- 
legatske baze, niso bila spre- 
jeta. 
Predlagali so, naj redakcija 
»Delegatskega informatorja« 
ustvari smiselno sodelovanje z 
redakcijami glasil družbeno- 
političnih skupnosti v republi- 
ki, predvsem v skupščinah ob- 
čin, da bi se tako vzpostavil kar 

se da razvejan in vsebinsko 
bogatejši sistem delegatskega 
obveščanja. Predmet tega so- 
delovanja bi bila predvsem iz- 
menjava prispevkov iz Sobra- 
nja in občin. 

Opozorili so tudi, naj »Dele- 
gatski informator« namesto 
štirinajstdnevno izhaja pogo- 
steje. Prav tako so menili, da bi 
morali to glasilo pošiljati ne 
samo delegacijam, temveč tu- 
di delegatom skupščin SIS ter 
ustreznim OZD in drugim druž- 
benim subjektom, ko se govori 
o pomembnih gospodarskih 
vprašanjih. 

Najnovejše raziskave v SR 
Sloveniji so pokazale, da dele- 
gacije in delegati v glavnem 
dobivajo informacije iz sred- 
stev javnega obveščanja, manj 
pa iz delegatskih glasil in gra- 
div. To se predvsem nanaša na 
sklepe, ki se sprejemajo na 
ravni federacije, deloma pa tu- 
di na ravni republike. 

V SAP Kosovu se prav zdaj 
končuje analiza o učinkih de- 
legatskega obveščanja, ki naj 
pripomore k spoznanju, kaj je 
potrebno napraviti, da se bo 
delegatsko obveščanje bolj 
uveljavilo. Na podlagi sedanjih 
raziskav se vidi, da čeprav so v 
skupščinah občin razpravljali 
o delegatskem obveščanju, ni 

bilo stalne razprave o delegat- 
skih glasilih, njihovi vsebini in 
učinkih. Prav tako je bilo tudi v 
SIS-ih, kjer so se redko pogo- 
varjali o delegatskem obvešča- 
nju. O tem niso razpravljali niti 
klubi delegatov, samoupravni 
organi in drugi družbeni sub- 
jekti v pokrajini. 

Tudi v ostalih republikah in 
pokrajini Vojvodini prav tako 
raziskujejo različne učinke de- 
legatskih glasil. 

Boljše seznanjanje 
delegatske baze 
z uresničevanjem 
dogovorjene politike 

Posamezni uzdeleženci di- 
skusije so na podlagi doseda- 
njih izkušenj pri izdajanju gla- 
sil predlagali, da delegatska 
glasila ne bi smela samo regi- 
strirati različne novinarske 
oblike, kot so ocene, komen- 
tarji in podobno, ki naj bi bili 
jedrnati in jasni, pa bi tako de- 
legatom in delegacijam poma- 
gali pri izvrševanju njihove 
funkcije, prispevali pa bi tudi k 
temu, da bi se delegatska baza 
bolj seznanila z uresničeva- 
njem sprejete politike. 

Na koncu so ponovno ugo- 
tovili, da je velik razkorak med 

prizadevanji pri izdajanju dele- 
gatskih glasil in med porablje- 
nimi finančnimi sredstvi ter nji- 
hovimi dejanskimi učinki. Isto- 
časno pa so opozorili, da so 
učinki giasil v tesni zvezi z raz- 
vitostjo delegatskega sistema. 
Tam, kjer je le-ta razvitejši, se 
tudi glasilo bolj uporablja in 
obratno, kjer tega ni, se tudi 
glasilo ne uporablja. 

Prav tako je bilo ocenjeno, 
da skupno glasilo republiških 
in pokrajinskih skupščin ter 
Skupščine SFRJ predstavlja 
pomembno pridobitev, ki jo je 
potrebno še najprej razvijati. 

Ta razprava, prav tako pa tu- 
di sestanki, na katerih bi se 
izmenjala mnenja o izdajanju 
in razvoju delegatskih glasil, je 
bila zelo koristna in se mora še 
naprej prakticirati. 

Na koncu so menili, naj re- 
dakcija Glasila Skupščine 
SFRJ napravi povzetek te raz- 
prave in ga pošlje vsem udele- 
žencem sestanka, republiškim 
in pokrajinskim skupščinam , 
ZIS in izvršnim svetom repu- 
blik in pokrajin, Zvezni konfe- 
renci SZDLJ ter republiškim in 
pokrajinskim konferencam s 
pozivom, naj pripomorejo k re- 
ševanju problemov in izdaja- 
nju glasil in doseganju boljših 
rezultatov v delegatski bazi. 
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Ljubljana, 1.4.1986 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varnosti v urejenih kopališčih (ESA-907) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 116. seji dne 13. 3. 
1986 določil besedilo: 

t - PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARNOSTI V UREJE- 
, NIH KOPALIŠČIH S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
, člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 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 skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve,. 

- Doroteja STIPANIČ, pomočnica republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

POVZETEK 
Število utopitev je v Sloveniji razmeroma zelo veliko. 

Zakonsko je zadovoljivo urejeno varstvo pred utopitvami 
pri delu, pri prevozu po vodah, varnost mimoidočih ob 
deloviščih ob vodah ter zagotovljeno učenje plavanja. 
Poleg tega so v skladu s svojimi pristojnostmi nekatere 
občine zadovoljivo uredile nekatera vprašanja v zvezi z 
varnim odvijanjem rekreacije in športne dejavnosti s plo- 
vili in kopanje v vodah s svojega območja. 

Področje varnosti kopalcev v urejenih kopališčih pa 
zakonsko še ni urejeno. 

V Sloveniji je približno 195 urejenih kopališč, od katerih 
večina nima takšne varnostne opreme in vpeljano tako 
organizirano varstvo pred utopitvami, ki bi zagotavljala 
varnost kopalcev. 

Zato naj bi Skupščina SR Slovenije na podlagi 3. točke 
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije sprejela 
poseben zakon, ki bi urejal varnost v urejenih kopališčih. V 
tem zakonu bi opredelili pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
urejena kopališča. Med drugim bi določili, da mora imeti 
službo vzdrževanja reda, opazovanja, reševanja in nuđe- 
nje prvo pomoči, da mora imeti varnostno opremo za 
reševanje in za nuđenje prve pomoči, da mora izpolnjevati 
tehnične pogoje za varno obratovanje kopališča, da mora 
biti kopališče označeno z opozorilnimi in obvestilnimi 
znaki in znaki o prepovedih ipd. Podrobneje pa bi posa- 
mezne pogoje glede na specifične značilnosti posameznih 
vrst urejenih kopališč, določil v podzakonskih predpisih. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je podana v 3. točki 
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri 
ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom tudi razmerja, ki so 
skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju 
javne varnosti in sistema družbene samozaščite. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Število utopitev je v Sloveniji razmeroma zelo veliko. V letih 
od 1976 do 1984 se je v Sloveniji utopilo zaradi nezgode letno 
povprečno 64 ljudi. Poleg tega pa se je v tem obdobju utopilo 
zaradi nepojasnjenih vzrokov še letno plovprečno 19 ljudi (ta 
podatek ne zajema števila odkritih samomorov z utopitvijo). 

V Sloveniji je največ utopitev junija, julija in avgusta (45,4%) 
več kot polovica manj jih je v marcu, aprilu, in maju (19,5%) 
ter septembru, oktobru in novembru (18,8%), najmanj pa jih je 
v zimskih mesecih, to je decembra, januarja in februarja 
(16,3%). 

Ob in na vodah se odvija vrsta aktivnosti in rekreacijskih 
dejavnosti kot naprimer gradnja in delo na objektih ob in v 

priloga poročevalca 

vodah, odvijanje prometa po vodah, odvijanje rekreacijskih in 
športnih dejavnosti s plovili, kopanje ipd. Zakonsko je zado- 
voljivo urejeno varstvo pred utopitvami pri delu, pri prevozu 
po vodah, varnost prometa po vodah, varnost mimoidočih ob 
deloviščih ob vodah in nekaterih drugih nevarnih mestih (kot 
so mesta na katerih je bilo opuščeno raziskovanje aii izkoriš- 
čanje rudnin) ter zagotovljeno učenje plavanja. Dejstvo pa je, 
da so nekatere določbe teh predpisov še zlasti podzakonskih 
predpisov s področja varstva pri delu in varnosti potnikov pri 
prevozu s čolni že zastarele in bi jih bilo zato potrebno 
ustrezno posodobiti oziroma dopolniti. Prav tako so v skladu 
s svojimi pristojnostmi nekatere občine zadovoljivo uredile 
nekatera vprašanja v zvezi z varnim odvijanjem rekreacijske in 
športne dejavnosti s plovili in kopanje v vodah s svojega 
območja. 

Področje varstva pred utopitvami kopalcev v urejenih kopa- 
liščih pa zakonsko še ni urejeno. 

Po razpoložljivih podatkih je v Sloveniji približno 195 ureje- 
nih kopališč. Od tega 78 letnih bazenskih kopališč, 56 zimskih 
bazenskih kopališč in 61 kopališč ob jezerih, morju in rekah. 

Večina teh urejenih kopališč nima takšne varnostne opreme 
in vpeljano tako organizirano varstvo pred utopitvami, ki bi 
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zagotavljala varnost kopalcev pred utopitvami. 34 bazenskih 
kopališč nima nikakršne opreme za reševanje iz vode, neka- 
tere izmed njih nimajo niti omaric za prvo pomoč. Le 19 
kopališč ima reševalca oziroma reševalce, ki so strokovno 
usposobljeni za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči. 37 
kopališč pa ima za reševanje iz vode zadolžene delavce, ki za 
to delo strokovno niso usposobljeni. 

V letu 1982 so reševalci iz vode v zgoraj omenjenih 19 
kopališčih posredovali v 163 primerih ob utapljanju kopalcev, 
od tega v 51 primerih, ko je bil kopalec že v kritičnem stanju. 
Poleg tega pa so v prek 1000 primerih nudili obiskovalcem 
kopališč bolj ali manj zahtevno prvo pomoč zaradi poškodb v 
kopališču. Na podlagi podatkov o drugih nezgodah v kopališ- 
čih je mogoče sklepati, da v mnogih kopališčih razne kopali- 
ške naprave z varnostnega vidika niso ustrezne ter da v 
kopališčih ni zagotovljen tak red, ki bi zagotavljal varnost 
kopalcev. 

III. Problemi, ki naj bi jih zakon uredil 
in poglavitne predlagane rešitve 

Upravljavci urejenih kopališč z obstoječo zakonodajo niso 
zavezani, da morajo zagotoviti takšne pogoje in red na kopa- 
lišču, ki bi zagotavljal varnost kopalcev pred utopitvami. Zato 
bi s tem zakonom določili, da mora biti območje urejenega 
kopališča določeno in vidno označeno. Iz razlogov varnosti bi 
še posebej določili,, da je na vodnih površinah, kopališčih ob 
obalah dovoljeno le kopanje ter da morajo biti vodne površine 
namenjene za druge rekreacijske in športne dejavnosti na in v 
vodi (kot so veslanje, jadranje) povsem ločene od vodnih 
površin namenjenih za kopanje. Vodne površine, namenjene 
za kopanje, ki so namenjene tudi za skakanje v vodo pa 
morajo biti vidno označene. 

Glede na specifične značilnosti posameznih vrst urejenih 
kopališč (bazenska kopališča, kopališča ob rekah, jezerih in 
morju) bi v zakonu le načelno opredelili pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati urejeno kopališče. Podrobneje pa bi posamezne 
pogoje opredelili v podzakonskih predpisih. Tako bi z zako- 
nom upravljavca zavezali, da mora zagotoviti tehnične pogoje 
za varno obratovanje kopališča. Podzakonski predpis, ki bi 
podrobno urejal tehnične pogoje za varno obratovanje kopa- 
lišča bi naprimer določal kakšni morajo biti dostopi v vodo (da 
morajo biti naprimer stopnice take, da ni nevarnosti, da kdo 
zdrsne po njih); kakšni in kako morajo biti zavarovani in 
označeni prehodi iz ene globine vode v drugo; kakšne morajo 
biti z varnostnega vidika skakalnice, tobogani in druge kopali- 
ške naprave; da mora biti do bazena omogočen dostop reše- 
valnega vozila oziroma reševalcev z nosili itd. 

Uspešnost reševanja utapljajočega je odvisna predvsem od 
tega, če se utapljajočega pravočasno opazi, od hitrosti reše- 
vanja iz vode in od učinkovitosti nuđenja prve pomoči. Sam 
proces utapljanja poteka hitro, zato utapljajoči brez tuje 
pomoči nima skoraj nobene možnosti za rešitev. Poleg tega je 
za uspešnost reševanja zlasti pomembno, da je tisti, ki utap- 
ljajočega rešuje in mu nudi prvo pomoč strokovno usposob- 
ljen za ta dela. Večkrat se namreč zgodi, da amaterski reševa- 
lec postane sam žrtev utopitve ali pa da utapljajoči kljub temu, 
da je bil rešen iz vode umre zaradi tega, ker mu ni bila dana 
ustrezna prva pomoč. Zato bi v zakonu posebej določili, da 
mora imeti vsako urejeno kopališče službo vzdrževanja reda, 
opazovanja, reševanja in nuđenja prve pomoči, kopališče, ki 
ima kapaciteto za 2000 ali več kopalcev pa tudi dežurnega 
zdravnika. V podzakonskem predpisu pa bi določili vrsto 
izobrazbe, ki jo morajo imeti delavci te službe (v nadaljnjem 
besedilu: reševalec iz vode). Poleg tega pa bi ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih kopališč določili število delavcev 
ter način organiziranosti te službe v posameznem kopališču. 
Ta služba bi morala zagotoviti, da je plavalna površina 
bazena, jezera oziroma druge vode urejenega kopališča v 
celoti nenehno pod kontrolo, poleg tega pa, da je pod kon- 
trolo glede vzdrževanja reda, čistoče ipd. tudi celotno drugo 
območje kopališča. 

Upravljavca bi z zakonom zavezali, da morajo biti vse nevar- 
nosti v kopališču označene z znaki o nevarnostih o prepove- 
dih in z opozorilnimi in obvestilnimi znaki. Poleg tega bi tudi 
določili, da mora biti kopališče opremljeno z varnostno 
opremo za reševanje iz vode in za nuđenje prve pomoči. V 
podzakonskem predpisu pa bi konkretneje določili s kakšno 
varnostno opremo mora biti opremljeno kopališče posa- 
mezne vrste. 

Z zakonom, podrobneje pa s podzakonskim predpisom bi 
upravljavca tudi zavezali, da mora biti voda takšne kakovosti, 
da je zdravstveno in higiensko neoporečna za kopanje. 

V zakonu bi tudi določili, da je za obratovanje urejenega 
kopališča potrebno posebno dovoljenje za gradbene zadeve 
pristojnega občinskega upravnega organa. Le-ta bi v odločbi 
v skladu z določbami zakona in podzakonskimi predpisi tudi 
konkretno določil v kakšnem obsegu morajo biti izpolnjeni 
pogoji iz tega zakona kot naprimer koliko in kakšno var- 
nostno opremo mora imeti kopališče, koliko reševalcev iz 
vode mora biti v kopališču med obratovanjem itd. 

Zaradi jasnosti bi še posebej določili, da je upravljavec med 
obratovanjem kopališča dolžan zagotoviti prisotnost z 
odločbo določenega števila reševalcev iz vode, zagotoviti tak 
red na kopališču, ki omogoča nemoteno in varno kopanje ter 
vzdrževati čistočo. 

Upravljavec bi bil dolžan tudi določiti kopališki red v kate- 
rem bi bil določen čas obratovanja, podrobneje določen 
način uporabe kopaliških naprav in druge prepovedi, ki zago- 
tavljajo varnost kopalcev kot naprimer pogoji pod katerimi 
kopalec lahko uporablja skakalnico, lahko plava pod vodo itd. 

Posebej bi z zakonom določili naloge reševalca iz vode, ki 
bi imel med drugim tudi pravico legitimirati kopalce ter dolž- 
nost, da kršilce določb zakona prijavi pristojnemu občin- 
skemu inšpekcijskemu organu ali organu za notranje zadeve, 
ki poda predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

Nadzor nad tem kako upravljavec izvaja določbe zakona bi 
opravljali občinski sanitarni inšpektorji, nadzor nad usposob- 
ljenostjo in delovanjem službe vzdrževanja reda, opazovanja, 
reševanja in nuđenja prve pomoči pa inšpektorji za delo. 
Inšpektor bi lahko v primeru, ko bi ugotovil, da kopališče ne 
izpolnjuje pogojev za obratovanje začasno prepovedal obra- 
tovanje kopališča. Če po preteku roka urejeno kopališče še 
vedno ne bi izpolnjevalo pogojev za obratovanje pa bi inšpek- 
tor lahko predlagal občinskemu organu, ki je izdal dovoljenje 
za obratovanje, da ga prekliče. 

Z zakonom bi določili sankcije za upravljavce kopališč, ki 
ravnajo v nasprotju s poglavitnimi določbami zakona, za reše- 
valce iz vode, ki ne opravljajo svojih bistvenih obveznosti ter 
za kopalce, ki ravnajo v nasprotju z znaki o prepovedih in v 
nasprotju s prepovedmi, ki bi bile posebej določene v zakonu. 

IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih in nove 
naloge, ki izhajajo iz predlaganih rešitev 

Zaradi izvajanja predloženega zakona bodo nastale dolo- 
čene finančne obveznosti za upravljavce kopališč, ki bodo 
morali, (v primeru, če še niso), kopališče opremiti z ustrezno 
varnostno opremo in opremo za nuđenje prve pomoči, ozna- 
čiti kopališče z opozorilnimi obvestilnimi znaki in znaki o 
prepovedih ter zagotoviti strokovno usposobljene kadre za 
službo vzdrževanja reda, opazovanja, reševanja in nuđenja 
prve pomoči. 

Z izvajanjem tega zakona bodo nastale tudi nove naloge za 
občinske sanitarne inšpektorje, inšpektorje za delo ter organe 
za notranje zadeve, ki bodo nadzirali izvajanje tega zakona in 
podzakonskih predpisov izdanih na njegovi podlagi. Nove 
obveznosti bodo nastale tudi za občinske upravne organe, ki 
bodo izdajali dovoljenja za obratovanje urejenih kopališč. 

V prepričanju, da bi se z doslednim izvajanjem zakona 
zmanjšalo število človeških žrtev in z njimi povezanih življenj- 
skih tragedij menimo, da so te nove finančne in druge obvez- 
nosti upravičene. 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o varnosti v urejenih kopališčih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
Ta zakon ureja pogoje in način varovanja občanov pred 

utopitvami v urejenih kopališčih. 

2. teza 
Urejena kopališča (v nadaljnjem besedilu: kopališča) po 

tem zakonu so bazeni in kopališča ob obalah namenjena za 
kopanje in površine ob njih, ki so namenjene za rekreativno in 
športno plavanje ter skakanje v vodo in obratujejo sezonsko 
oziroma trajno, so v upravljanju organizacije združenega dela 
ali druge pravne osebe ter so pod enakimi pogoji dostopna 
vsakomur. 

II. KOPALIŠČA 
3. teza 

Območje kopališča mora biti vidno označeno. 

4. teza 
Na vodnih površinah namenjenih za kopanje je dovoljeno le 

kopanje. 
Vodne površine na kopališčih ob obalah namenjene za 

druge rekreacijske in športne dejavnosti na in v vodi kot so: 
čolnarjenje, jadranje ipd. morajo biti povsem ločene od vod- 
nih površin namenjenih za kopanje. 

5. teza 
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki 

upravlja kopališče (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) mora 
zagotoviti zlasti: 

- tehnične pogoje za varno obratovanje urejenega kopa- 
lišča; 

- službo vzdrževanja reda, opazovanja, reševanja in nuđe- 
nja prve pomoči; 

- označitev nevarnosti, ki grozijo kopalcem in prepovedi, 
obveznosti in opozoril, ki jih morajo upoštevati kopalci; 

- telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno organizacijo 
in postajo milice; 

- varnostno opremo za reševanje iz vode in za nuđenje 
prve pomoči ter 

- zdravstveno in higiensko neoporečnost vode za kopanje. 

6. teza 
Kopališče sme začeti obratovati, ko dobi upravljavec dovo- 

ljenje za obratovanje, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji. 
Dovoljenje izda za gradbene zadeve pristojni občinski upravni 
organ. ' 

Vlogi za izdajo dovoljenja mora upravljavec predložiti kopa- 
liški red (9. teza). 

V dovoljenju mora biti glede na velikost kopališča, število 
obiskovalcev in varnost kopalcev podrobneje navedeno v 
kakšnem obsegu morajo biti izpolnjeni pogoji iz prejšnje teze 
tega zakona. 

7. teza 
Upravljavec je med obratovanjem kopališča dolžan: 
- zagotoviti stalno navzočnost ustreznega števila stro- 

kovno usposobljenih delavcev službe vzdrževanja reda, opa- 
zovanja, reševanja in nuđenja prve pomoči (v nadaljnjem 
besedilu: reševalec iz vode); v kopališču, ki ima kapaciteto za 
2000 ali več kopalcev pa tudi dežurnega zdravnika; 

- zagotoviti tak red na kopališču, da je omogočeno nemo- 
teno in varno kopanje; 

- vzdrževati čistočo. 
8. teza 

Upravljavec ne sme dovoliti vstop v kopališče otroku do 7 
leta starosti brez spremstva staršev oziroma osebe, ki ji je 
otrok zaupan v varstvo. 

Oseba, ki pripelje v urejeno kopališče organizirano skupino 
otrok je dolžna skrbeti za njihovo varnost. Ob prihodu mora 
opozoriti reševalca iz vode na skupino. 

Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka, če 
ugotovi, da za njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno prepove 
uporabo kopaliških naprav. 

9. teza 
Upravljavec določi kopališki red v katerem določi obrato- 

valni čas kopališča, rekreacijske in športne dejavnosti, ki se 
lahko opravljajo ob in v vodi, način uporabe kopaliških objek-' 
tov in naprav, higienski red na kopališču in druge ukrepe, ki 
zagotavljajo red, čistočo in varnost kopalcev. 

Poglavitne točke kopališkega reda morajo biti objavljene na 
vidni tabli v kopališču. 

10. teza 
Kopalci se morajo ravnati po določbah kopališkega reda in 

znakov postavljenih v kopališču ter po odredbah in navodilih 
reševalca iz vode. 

Kopalec ne sme: 
- uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje 

plavanja ne uporablja brez nevarnosti za svoje zdravje in 
življenje; 

- uporabljati kopališke naprave tako, da pri tem ogroža 
druge kopalce; 

- onesnaževati vode in drugih površin kopališča. 
11. teza 

Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih 
nalog posebno oznako, ki se določi s predpisom iz drugega 
odstavka 18. teze tega zakona. 

Reševalec iz vode je lahko tudi občan, ki ni v delovnem 
razmerju, pri upravljavcu pa je ustrezno strokovno usposob- 
ljen za opravljanje teh nalog. 

12. teza 
Reševalec iz vode ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti: 
- reševati utapljajoče in nuditi prvo pomoč v primeru ne- 

sreče; 
- vzdrževati red v kopališču in preprečevati rekreacijske in 

športne dejavnosti v vodi, ki ogrožajo varnost drugih ko- 
palcev; 

- opozarjati kopalce na obveznosti, nevarnosti in prepo- 
vedi; 

- prepovedati plavanje tistim, ki nimajo ustreznega plaval- 
nega znanja; 

- opozarjati kopalce na čistočo; 
- in redno pregledovati ter vzdrževati varnostno opremo za 

reševanje iz vode in za nuđenje prve pomoči. 
Pri izvajanju svojih nalog ima reševalec iz vode pravico 

legitimirati kopalce in prijaviti kršilce določb tega zakona 
pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu ali organu 
za notranje zadeve, ki poda predlog za uvedbo postopka o 
prekršku. 

NADZOR 
13. teza 

Nadzor nad tem, kako upravljavci* kopališč izvršujejo 
določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, 
opravljajo občinski sanitarni inšpektorji razen nadzora nad 
usposobljenostjo in delovanjem službe vzdrževanja reda, 
opazovanja, reševanja in nuđenja prve pomoči, ki ga oprav- 
ljajo občinski inšpektorji za delo in nadzora nad sredstvi zvez, 
ki ga opravljajo organi za notranje zadeve. 

Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko z odločbo začasno 
prepove obratovanje kopališča, če ugotovi, da niso izpolnjeni 
pogoji za obratovanje po tem zakonu in podzakonskih predpi- 
sov izdanih na njegovi podlagi ter določi rok za odpravo 
pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v določe- 
nem roku inšpektor predlaga organu iz prvega odstavka 6. 
teze tega zakona, da prepove obratovanje kopališča. 
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IV. KAZENSKE DOLOČBE 
14. teza 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 din se kaznuje za 
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba, ki upravlja kopališče: 

1. če voda ni zdravstveno in higiensko neoporečna za 
kopanje (6. alinea 5. teze); 

2. če kopališče deluje brez predpisanega dovoljenja (6. 
teza); 

3. če med obratovanjem kopališča v kopališču ni z odločbo 
iz 6. teze določenega števila strokovno usposobljenih reševal- 
cev iz vode (1. alinea 7. teze); 

4. če ne zagotovi tak red na kopališču, da je omogočeno 
nemoteno in varno kopanje (2. alinea 7. teze); 

5. če kopališče obratuje v času začasne prepovedi (drugi 
odstavek 13. teze). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 75.000 din se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela ali druge pravne osebe. 

15. teza 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 din se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba, ki upravlja urejeno kopališče: 

1. če dopusti na vodnih površinah namenjenih za kopanje 
kakšno drugo rekreativno oziroma športno dejavnost (4. 
teza); 

2. če dovoli vstop v kopališče otroku do 7 let v nasprotju z 
določilom prvega odstavka 8. teze tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 din se kaznuje za 
prekrška iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organi- 
zacije združenega dela ali druge pravne osebe. 

16. teza 
Z denarno kazijo od 7.500 do 25.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. oseba, ki pripelje v kopališče organizirano skupino otrok, 

pa ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. teze tega zakona; 
2. reševalec iz vode, ki ne ravna po dtjločbah 12. teze tega 

zakona. 
17. teza 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 se kaznuje za prekršek: 

1. kdor ne upošteva znakov postavljenih v kopališču (prvi 
odstavek 10. teze); 

2. kdor uporablja kopališke naprave v nasprotju z drugim 
odstavkom 10. teze tega zakona. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. teza 
Predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbe- 

ništvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve in predsednikom Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo izda natančnejše predpise o tehnič- 
nih pogojih za varno obratovanje kopališča. 

Predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo v soglasju s predsednikom Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo in republi- 
škim sekretarjem za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o službi vzdrževanja reda, opazovanja, reševanja in nuđe- 
nja prve pomoči; o strokovni usposobljenosti delavcev te 
službe; o znakih za nevarnosti, ki grozijo kopalcem ter o 
prepovedih, obveznostih in opozorilih, ki jih morajo upošte- 
vati kopalci in o varnostni opremi za reševanje iz vode in za 
nuđenje prve pomoči. 

Predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
' alno varstvo izda natančnejše predpise o dovoljenih količinah 
za zdravje nevarnih snovi, ki jih smejo vsebovati posamezne 
vode za rekreativno in športno plavanje in o načinu izvajanja 
nadzora nad zdravstveno in higiensko neoporečnostjo vode 
za kopanje. 

19. teza 
Upravljavci kopališč, ki že obratujejo, morajo pridobiti 

dovoljenje za obratovanje v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

20. teza 
Natančnejši predpisi določeni s tem zakonom morajo biti 

izdani v roku enega leta po uveljavitvi zakona. 

21. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu - 

SRS. 
1 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem 

osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v 

organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo 

(ESA-791) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 20. 3. 
1986 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAJAMČENEM OSEBNEM DOHODKU IN IZPLA- 
ČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV V ORGANIZACIJAH ZDRU- 
ŽENEGA DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO, ki vam ga poši- 
ljamo 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 bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi-' 
škega komiteja za delo, 

- Franc ŠKUFCA, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za delo. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

POVZETEK 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohod- 
kov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z iz- 
gubo. 

Predlagane spremembe pomenijo uskladitev zakona o 
zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih 

dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z 
izgubo z določili zveznega zakona o sanaciji in preneha- 
nju organizacij združenega dela. Uskladitev je opravljena v 
tistih členih, ki določajo višino akontacij za osebne 

• dohodke v primerih, ko organizacija izkazuje izgubo v 
poslovanju ob periodičnem obračunu (17. in 18. člen 
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veljavnega republiškega zakona). Za organizacije združe- 
nega dela, ki izkazujejo nekrito izgubo ob zaključnem 
računu se predlaga neposredna uporaba določil zveznega 
zakona in se zato črtata 19. in 20. člen veljavnega republi- 
škega zakona. 

Neposredna uporaba zveznega zakona pomeni, da 

organizacija v primeru poslovanja z izgubo po zaključnem 
računu do pokritja izgube oziroma nadomestila sredstev 
do višine nepokrite izgube s sanacijskim kreditom izpla- 
čuje osebne dohodke v višini z zakonom zajamčenih oseb- 
nih dohodkov. 

1. člen 
17. člen se spremeni tako, da glasi: 

»Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu za 
šest oziroma devet mesecev izkazala izgubo v poslovanju, 
sme od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev peri- 
odičnega obračuna, v katerem je bila ugotovljena izguba, pa 
do dneva, ko začne poslovati brez izgube, izplačevati akonta- 
cije čistih osebnih dohodkov, največ do višine povprečnega 
mesečnega čistega osebnega dohodka, izplačanega na 
delavca v tej organizaciji v predhodnem obračunskem 

. obdobju, če ni drugače določeno v zveznem zakonu. 

2. člen 
V zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 

osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7;82.15;84: se črtajo 19-, 19., 
in 20. člen. 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev: 

Izplačevanje osebnih dohodkov delavcev v primeru poslo- 
vanja OZD z izgubo je v SR Sloveniji urejeno z republiškim 
zakonom o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo (Uradni list SRS, št. 7/82, 15/84). S spremembo in 
dopolnitvijo zakona o sanaciji in prenehanju organizacij zdru- 
ženega dela (Uradni list SFRJ, št. 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/ 
85) so ta vprašanja urejena tudi v tem zakonu. 

Republiški zakon se od ureditev v zveznem zakonu razlikuje 
v naslednjih določbah: 

- Organizacije združenega dela, ki so izkazale nekrito 
izgubo v zaključnem računu izplačujejo akontacije osebnih 
dohodkov v višini poprečnih osebnih dohodkov v zadnjem 
tromesečju predhodnega leta in šele, če izgube ne pokrijejo v 
3 mesecih, preidejo na izplačevanje zajamčenih osebnih 
dohodkov, kar zvezni zakon zahteva takoj po ugotovitvi iz- 
gube. 

- Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje poo- 
blaščen organ lahko v primeru izkazane izgube v periodičnem 
obračunu, odobri organizaciji združenega dela izplačilo več- 
jih akontacij osebnih dohodkov od predpisanih, če ugotovi 
objektivni značaj vzrokov za izgubo ali oceni, da je zaradi 
narave in pomena dejavnosti to opravičljivo, česar zvezni 
zakon ne dopušča. 

- Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje poo- 
blaščen organ lahko odobri organizaciji združenega dela 
izplačilo večjih osebnih dohodkov v primeru izgube v zaključ- 
nem računu, če so za razliko zagotovljena nepovratna sred- 
stva. Zvezni zakon to omogoča le za izjemne primere, to je za 
organizacije določenih dejavnosti, ki so izrecno navedene, ter 
le za izkazane izgube v zaključnem računu za leto 1984, oz. 
leto 198$ 

Zaradi uskladitve z zveznim zakonom, ki enotno ureja to 
problematiko na celotnem področju SFR Jugoslavije, predla- 
gamo, da se v veljavnem republiškem zakonu črtata 19. in 20. 
člen, ki urejala izplačevanje osebnih dohodkov v organizaci- 
jah združenega dela, ki izkazujejo izgubo v zaključnem 
računu. To pomeni, da se v primerih ugotovljene izgube v 
zaključnem računu za izplačevanje akontacij osebnih dohod- 
kov uporabljajo neposredno določila zveznega zakona o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (49. člen, 
49. a člen do 49. d člen). Ti členi navedenega zakona dolo- 
čajo, da lahko organizacija združenega dela, ki je izkazala 
nepokrito izgubo po zaključnem računu, do pokritja izgube 
oziroma do nadomestitve sredstev do višine nepokrite izgube 
s sanacijskim kreditom, izplačuje osebne dohodke v višini z 
zakonom zajamčenih osebnih dohodkov. 

Prav tako predlagamo, da se črtata 17. in 18. člen oziroma 
združita v novi 17. člen, ki ureja izplačevanje akontacij oseb- 
nih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki izkazujejo 
izgubo v periodičnem obračunu. Zvezni zakon omogoča, da 
republike to vprašanje uredijo z republiškimi zakoni, ob tem 
pa je v zveznem zakonu določena zgornja meja za višino 
izplačanih akontacij osebnih dohodkov. Le ti ne smejo biti 

višji od poprečnega mesečnega osebnega dohodka, izplača- 
nega na delavca v tej organizaciji v predhodnem obračun- 
skem obdobju. 

Predlagani novi 17. člen republiškega zakona povzema 
vsebino 22. člena zveznega zakona, ker menimo, da kljub dani 
možnosti za drugačno ureditev v republiškem zakonu, 
ostrejša omejitev ni potrebna. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona s tezami so bile dane 
pripombe predvsem v smeri, da bi morali glede na specifični 
položaj določenih organizacij združenega dela, ki nimajo 
neposrednega vpliva na oblikovanje cen svojih proizvodov in 
storitev, v zakonu predvideti olajšave za te organizacije. 

Take pripombe so posredovali Rudarsko elektroenergetski 
kombinat Edvard Kardelj, Trbovlje in Rudarsko elektroener- 
getski kombinat, Velenje ter skupina delegatov iz občine 
Moste-Polje. Poslovna skupnost za žičnice Slovenije pa meni, 
da je potrebno žičnice v zakonu opredeliti kot turistično 
dejavnost sezonskega značaja in jih izvzeti iz omejitev za 
izplačevanje osebnih dohodkov ob izkazani izgubi v poslova- 
nju za obdobje prvih šestih mesecev leta. 

Republiški zakon ne more uvajati izjem glede na določbe 
zveznega zakona, ker bi to pomenilo ponovno neusklajenost 
replubliške z zvezno zakonodajo. Zaradi tega navedenih pri- 
pomb k predlogu za izdajo zakona v osnutku ni bilo mogoče 
upoštevati. 

V času po sprejemu predloga za izdajo zakona je bil po 
hitrem postopku sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. 
Sprejeti zakon je uvedel izjeme od določil 49. in 221. a člena, 
ki so veljale ob izkazani izgubi v poslovanju ob zaključnem 
računu za leto 1984. V seznamu organizacij kjer je mogoče 
izplačevati drugačne osebne dohodke kot določa 49. člen pa 
so dodane še organizacije združenega dela s področja živino- 
reje. 

Položaj delavcev v organizacijah združenega dela v SR 
Sloveniji, ki izkazujejo v svojem poslovanju izgubo, bo glede 
izplačevanja osebnih dohodkov po tako predlaganih spre- 
membah in dopolnitvah republiškega zakona, kljub sprejetim 
spremembam zveznega zakona, manj ugoden od doseda- 
njega. 

V letu 1984 je bilo 184 organizacij združenega dela s 
področja gospodarstva z izgubo v poslovanju, ki pa so do 
poteka prvega tromesečja izgubo pokrile, tako da po veljavni 
zakonodaji v letu 1985 praktično ni prišlo do izplačevanja 
zajamčenih osebnih dohodkov. Po podatkih za devet mese- 
cev letošnjega leta je z izgubo v tem obdobju poslovalo 262 
organizacij združenega dela. Po predhodnih podatkih službe 
družbenega knjigovodstva je poslovno leto 1985 z izgubo 
zaključilo 141 organizacij združenega dela z 32.358 delavci, 
od tega bo nekrito izgubo izkazalo predvidoma 44 organizacij 
združenega dela, ki zaposluje 13.430 delavcev. Število organi- 
zacij z izgubo, kot tistih z nekrito izgubo po zaključnem 
računu je manjše od lanskega leta. 

Predlagane rešitve ne bodo zahtevale nobenih dodatnih 
sredstev iz proračuna družbenopolitične skupnosti. 
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ČLENI ZAKONA O SANACIJI IN 
PRENEHANJU ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA, KI UREJAJO 
IZPLAČEVANJE OSEBNIH DOHODKOV 
V PRIMERU POSLOVANJA Z IZGUBO 
(URADNI LIST SFRJ, ŠT. 41/80, 25/81, 
66/81, 28/83, 20/84, 7/85 IN 39/85) 

a) v periodičnem obračunu: 
22. člen 

Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu izka- 
zala izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče rok, 
predpisan za predložitev periodičnega obračuna, do dneva, 
dokler ne začne poslovati brez izgube, akontacije osebnih 
dohodkov v skladu z republiškim oz, pokrajinskim zakonom, 
vendar največ do višine povprečnega mesečnega čistega 
osebnega dohodka, izplačanega na delavca v tej organizaciji 
v predhodnem obračunskem obdobju. 

* Ne glede na prvi odstavek tega člena sme temeljna organi- 
zacija izplačevati akontacije osebnih dohodkov do višine: 

1. določene s samoupravnim splošnim aktom, če je izguba 
v poslovanju manjša od rezervnega sklada temeljne organiza- 
cije zadnjega dne obračunskega obdobja, za katero je v 
periodičnem obračunu ugotovljena izguba v poslovanja; 

2. določene s samoupravnim sporazumom, če je z njim 
določeno obvezno medsebojno kritje izgub, pod pogojem, da 
temeljne organizacije, ki so prevzele to obveznost, ne poslu- 
jejo z izgubo, in da so denarna sredstva prenesle najmanj v 
znesku izkazane izgube na žiro račun oziroma interni račun 
temeljne organizacije, katere izgubo krijejo. 

23. člen 
Temeljna organizacija lahko sklene, da bo sestavljala peri- 

odični obračun po poteku vsakega meseca; če po tem obra- 
čunu ugotovi, da ne posluje z izgubo, prenehajo obveznosti iz 
18. člena ter posledice iz 20. člena in 22. člena tega zakona. 

Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje 
temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovod- 
stva. 

24. člen 
Določbe 18., 21. in 22. člena tega zakona se ne uporabljajo 

za ugotovljene rezultate poslovanja po periodičnem obra- 
čunu za obdobje januar-marec, v temeljnih oranizacijah zdru- 
ženega dela turističnega gospodarstva in temeljnih organiza- 
cij združenega dela za letališke storitve, ki poslujejo sezonsko 
- pa tudi ne za ugotovljene rezultate poslovanja po periodič- 
nem obračunu za obdobje januar-junij. 

b).v zaključnem računu: 

49. člen 
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu 

nepokrito izgubo v poslovanju, izplačuje od dneva, ko poteče 
rok, predpisan za predložitev zaključnega računa, do dneva 
dokler ne pokrije izgube oziroma dokler ne nadomesti sred- 
stev v višini nepokrite izgube s sanacijskim kreditom, akonta- 
cije čistih osebnih dohodkov v višini z zakonom zajamčenih 
osebnih dohodkov. 

Če je s samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmer- 
jih v sanaciji oziroma sklepom sanatorja predvideno, sme 
organizacija združenega dela izplačevati akontacije čistega 
osebnega dohodka do višine povprečnega čistega osebnega 

s> dohodka izplačanega na delavca za preteklo leto v tej organi- 
zaciji, povečanega do 50% rasti izplačanih akontacij čistih 
osebnih dohodkov na delavca s področja gospodarstva na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine v tekočem 
letu v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za temeljne organizacije, ki so po odloku o enotni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77, 77/80, 77/82 in 
71/83) razvrščene v področje 13-Zdravstveno in socialno var- 
stvo. 

49. a člen 
Temćljna organizacija, ki je izkazala izgubo v zaključnem 

računu za predhodno leto, lahko zaradi uporabe 49. člena 
tega zakona odloči, da periodični obračun sestavi po poteku 
vsakega meseca. 

Periodični obračun iz prvega odstavka tega člena pošlje 
temeljna organizacija pristojni službi družbenega knjigovod- 
stva. 

49. b člen 
Odstotek rasti izplačanih akontacij čistih osebnih dohod- 

kov na delavca s področja gospodarstva v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini ugotovi služba družbenega knjigovod- 
stva na podlagi podatkov iz zadnjih periodičnih obračunov 
oziroma zaključnih računov, ki so jih temeljne organizacije 
poslale službi družbenega knjigovodstva v 30 dneh po poteku 
roka, predpisanega za predložitev periodičnega obračuna 
oziroma zaključnega računa. 

Odstotek rasti iz prvega odstavka tega člena objavi služba 
družbenega knjigovodstva. 

49. c člen 
Temeljna organizacija mora poslati službi družbenega knji- 

govodstva skupaj z nalogom za izplačilo akontacije osebnih 
dohodkov podatke o določenem znesku, do katerega sme 
razpolagati z družbenimi sredstvi za izplačevanje akontacije 
čistih osebnih dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega 
zakona. 

49. d člen 
Funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, pred- 

piše naslednji dan po uveljavitvi tega zakona način za določi- 
tev zneska sredstev za izplačilo akontacij čistih osebnih 
dohodkov v skladu z 22. in 49. členom tega zakona. 

221. a člen 
Ne glede na prvi odstavek 49. člena tega zakona sme 

temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu za 
leto 1984 oziroma leto 1985 nepokrito izgubb v poslovanju, 
sme v letu 1985 oziroma v letu 1986 izplačevati od dneva, ko 
poteče rok, predpisan za predložitev zaključnega računa za 
leto 1984, oziroma za leto 1985, do dneva, dokler ne pokrije 
izgube oziroma dokler ne nadomesti sredstev v višini nepo- 
krite izgube s sanacijskim kreditom akontacije čistih osebnih 
dohodkov do višine povprečnega mesečnega čistega oseb- 
nega dohodka na delavca v tej organizaciji za leto 1984 
oziroma za leto 1985. 

221. b člen 
Ne glede na drugi odstavek 49. člena ter 221. a člen tega 

zakona sme pristojni organ v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini na podlagi zahteve temeljne organizacije v letu 1985 
odobriti povečanje povprečnega mesečnega čistega oseb- 
nega dohodka iz drugega odstavka 49. člena tega zakona, 
tudi preden temeljna organizacija pokrije oziroma nadomesti 
izgubo ali sklene samoupravni sporazum o medsebojnih raz- 
merjih v sanaciji. 

Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati temelj- 
nim organizacijam, ki so po odloku o enotni klasifikaciji 
dejavnosti razvrščene v tele panoge oziroma podskupine: 
Elektrogospodarstvo (panoga 0101); Pridobivanje premoga 
(panoga 0102); Proizvodnja kemikalij za kmetijstvo (podsku- 
pina 011820); Mletje in luščenje žita (podskupina 013010); 
Proizvodnja kruha in peciva (podskupina 013021); Proizvod- 
nja sladkorja (podskupina 013060); Proizvodnja rastlinskih olj 
in masti (podskupina 013080); Železniški promet (panoga 
0601), in organizacijam združenega dela v kmetijstvu, ki so jih 
prizadele dolgotrajnejše posledice suše v poljedelski proiz- 
vodnji, mraz pa v nasadih v vinogradništvu, sadjarstvu in 
oljčnih nasadih, če je z zakonom oziroma s sklepom skupš- 
čine družbenopolitične skupnosti ali s samoupravnim spora- 
zumom urejeno zagotavljanje sredstev za kritje izgub teh 
temeljnih organizacij najpozneje do 31. decembra 1985. 

Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati organi- 
zacijam iz drugega odstavka tega člena tudi, če izkažejo 
izgubo po periodičnem obračunu v letu 1985. 
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221. c člen 
Ne glede na drugi odstavek 49. člena ter 221. a člen tega 

zakona sme pristojni organ v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini na podlagi zahteve temeljne organizacije v letu 1986 
odobriti povečanje povprečnega mesečnega čistega oseb- 
nega dohodka iz drugega odstavka 49. člena tega zakona, 
tudi preden temeljna organizacija pokrije oziroma nadomesti 
izgubo ali sklene samoupravni sporazum o medsebojnih raz- 
merjih v sanaciji. 

Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati temelj- 
nim organizacijam, ki so po odloku o enotni klasifikaciji 
dejavnosti razvrščene v tele panoge oziroma podskupine: 
Elektrogospodarstvo (panoga 0101); Pridobivanje premoga 
(panoga 0102); Proizvodnja kemikalij za kmetijstvo (podsku- 
pina 011820); Mletje in luščenje žita (podskupina 013010); 
Proizvodnja nafte in zemeljskega plina (0104); Proizvodnja 
naftnih derivatov (0105); Proizvodnja kruha in peciva (pod- 
skupina 013021); Proizvodnja sladkorja (podskupina 013060); 
Proizvodnja rastlinskih olj in masti (podskupina 013080); Živi- 
noreja (podskupina 020140); Železniški promet (panoga 
0601); PTT storitve (0609); in organizacijam združenega dela v 
kmetijstvu, ki so jih prizadele dolgotrajnejše posledice suše v 
poljedelski proizvodnji, mraz pa v nasadih v vinogradništvu, 
sadjarstvu in oljčnih nasadih, če je z zakonom oziroma s 
sklepom skupščine družbenopolitične skupnosti ali s samou- 
pravnim sporazumom urejeno zagotavjanje sredstev za kritje 
izgub teh temeljnih organizacij najpozneje do 31. decembra 
1986. 

Odobritev iz prvega odstavka tega člena se sme dati organi- 
zacijam iz drugega odstavka tega člena tudi, če izkažejo izubo 
po periodičnem obračunu v letu 1986. 

ČLENI ZAKONA O ZAJAMČENEM 
OSEBNEM DOHODKU IN 
IZPLAČEVANJU OSEBNIH DOHODKOV 
V ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 
DELA, KI POSLUJEJO Z IZGUBO 
(URADNI LIST SRS, ŠT. 7/82 in 15/84), 
ki se spreminjajo 

17. člen 
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem obračunu za šest 

oz. devet mesecev izkazala izgubo v poslovanju, $rie od 
dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev periodfenega 
obračuna, v katerem je bila ugotovljena izguba, in do dneva 
ko začne poslovati brez izgube, izplačevati akontacije oseb- 
nih dohodkov do višine zneska povprečnega osebnega 
dohodka, izplačanega na delavca v obračunskem obdobju 
pred periodičnim obračunom, v katerem je izkazana izguba v 
poslovanju, največ pa do višine povprečnega osebnega 
dohodka, izplačanega na delavca, ki ga za območje SR Slove- 

nije ugotovi Služba družbenega knjigovodstva na podlagi 
podatkov za to predhodno obračunsko obdobje za podsku- 
pino, v katero je temeljna organizacija uvrščena po predpisih 
o enotni klasifikaciji dejavnosti. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za temeljne 
organizacije združenega dela turističnega gospodarstva in 
temeljne organizacije združenega dela za letališke storitve, ki 
poslujejo sezonsko, za ugotovljene rezultate poslovanja po 
periodičnem obračunu za obdobje januar-junij. 

18. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko temeljna orga- 

nizacija izplačuje akontacije osebnih dohodkov v večjem zne- 
sku, in to: 

- do višine, določene s samoupravnim splošnim aktom o 
delitvi sredstev za osebne dohodke, če je izguba v poslovanju 
manjša od stanja rezervnega sklada na zadnji dan obračun- 
skega obdobja; 

- do višine, določene s samoupravnim sporazumom, če je s 
tem samoupravnim sporazumom določeno obvezno medse- 
bojno kritje izgub in pod pogojem, da temeljne organizacije, 
ki so to obveznost prevzele, ne poslujejo z izgubo ter da 
razliko med zneskom sredstev, potrebnih za izplačilo akonta- 
cij osebnih dohodkov, in zneskom sredstev, ki jih je za ta 
namen zagotovila temeljna organizacija, ki je poslovala z 
izgubo, oz. dobljenih iz sklada skupnih rezerv, prenesejo na 
žiro račun te temeljne organizacije. 

19. člen 
Temeljna organizacija, ki je izkazala v zaključnem računu 

nekrito izgubo pri svojem poslovanju, izplačuje prve tri 
mesece od dneva, ko poteče rok, predpisan za predložitev 
zaključnega računa oz. od dneva, ko postane dokončna 
odločba pristojne Službe družbenega knjigovodstva o ugoto- 
vitvi nekrite izgube, osebne dohodke največ do višine zneska 
poprečnih osebnih dohodkov, izplačanih na delavca v zad- 
njem četrtletju prejšnjega leta. Kolikor pa izguba tudi po tem 
roku ni pokrita ali ni sklenjen samoupravni sporazum o med- 
sebojnih razmerjih v sanaciji oz. sklenjena prisilna poravnava 
ali sprejeta odločitev o uvedbi stečaja, pa se izplačujejo 
osebni dohodki v višini zajamčenih osebnih dohodkov, dolo- 
čenih na podlagi tega zakona. 

20. člen 
Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaš- 

čen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli 
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od 
tistega, ki je določen v skladu s prvim odstavkom 17. člena 
tega zakona, če ugotovi objektivni značaj vzrokov za izgubo, 
ali oceni, da je zaradi narave in pomena dejavnosti to opravič- 
ljivo. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ali od nje pooblaš- 
čen organ lahko temeljni organizaciji na njeno zahtevo dovoli 
izplačilo akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu od 
tistega, ki je določen v skladu z 19. členom tega zakona, če so 
za razliko zagotovljena nepovratna sredstva. 

* 

POROČILO 

o doseženih vplačilih sredstev po zakonu o dodatnem 

prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 (Uradni list 

SRS, št. 31/81, 16/84 in 43/85)Jn o izpolnjevanju 

zakonskih obveznosti do SR Črne gore v letu 1985 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vam pošilja v obrav- 
navo na podlagi 222. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije: 

- POROČILO O DOSEŽENIH VPLAČILIH SREDSTEV PO 
ZAKONU O DODATNEM PRISPEVKU SOLIDARNOSTI V 
LETIH 1982 DO 1985 (URADNI LIT SRS, ŠT. 31/81, 16/84 IN 
43/85) IN O IZPOLNJEVANJU ZAKONSKIH OBVEZNOSTI 
DO SR ČRNE GORE V LETU 1985. 

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

- Rudi ŠEPIĆ, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar za finance, 
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- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Republiškem 

sekretariatu za finance, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republi- 

škem sekretariatu za finance. 

I. Vplačila sredstev po zakonu o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 
(Uradni list SRS, št. 31/81,16/84 in 43/85) v letu 
1982 

Dne 14. 1. 1985 je bila v celoti in v rokih, določenih z 9. 
členom zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje Črne gore v 
letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 36/79), pravnava obveznosti SR 
Slovenije za plačilo prispevka brez obveznosti vračila za leto 
1984. 

Po izpolnitvi celotne obveznosti SR Slovenije za leto 1984 je 
dne 14. 1. 1985 znašalo stanje neporabljenih sredstev 
396.241,08 din. 

V obdobju od 14. 1.1985 do 14.1. 1986, ko je bila v celoti in 
v zakonskih rokih poravnana obveznost SR Slovenije zatla- 
čilo prispevka brez obveznosti vračila za leto 1985, je bilo po 
zakonu o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 
1985 vplačanih sredstev v znesku 4.538.960.563,92 dinarjev. 
Za izpolnjevanje zakonskih obveznosti SR Slovenije v letu 
1985 je torej bilo na razpolago 4.935.202.045,00 dinarjev. 

Dodatni prispevek solidarnosti se je v vsem letu 1985 vpla- 
čeval v višini 100% obračunanih zneskov, razen v mesecu 
marcu, ko je bilo z odredbo republiškega sekretarja za 
finance določeno, da se vplačilo prispevka opravi z dvome- 
sečnim zamikom. Tako je bilo odloženo vplačilo obračuna- 
nega prispevka v februarju za dva meseca, t. j. do maja 1985. 

II. Poraba sredstev 

V obdobju od 14. 1. 1985 do 14. 1. 1986 so bila sredstva 
zbrana po zakonu o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 
1982 do 1985, uporabljena za naslednje namene. 
1. plačilo obveznosti SR Slovenije za va- 
lorizacijo sredstev, vplačanih v letu 1983, 
od tega: 1.519,274.289,00 
- sredstva za valorizacijo sredstev brez 
vračilne obveznosti 991,682.951,00 
- sredstva za valorizacijo sredstev, ki se 
dajejo v obliki kredita 527,591.338,00 
2. plačilo obveznosti SR Slovenije za va- 
lorizacijo sredstev brez vračilne obvez- 
nosti, vplačanih v letu 1984: 648,415.165,00 
3. plačilo prispevka brez obveznosti vra- 
čila za leto 1985 665,202.821,00 
Skupaj (1. dO 3.) 2.832,892.275,00 
Neporabljena sredstva na dan 14.1.1986 2.102,309.770,00 
Posamezni nameni porabe so bili realizirani z naslednjo dina- 
miko: 
1. Plačilo obveznosti SR Slovenije za valorizacijo sredstev, 
vplačanih v letu 1983: 

Z odlokom o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in 
avtonomni pokrajini vplačale za leto 1983 za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 48/84) je bila določena 
naslednja obveznost SR Slovenije: 
a) sredstva za valorizacijo sredstev brez 
vračilne obveznosti 1.487,524.423,00 

b) sredstva za valorizacijo sredstev, ki se 
dajejo v obliki kredita 791,387.002,00 

Ob sprejemanju tega odloka sta Skupščina SR Slovenije in 
njen Izvršni svet obvestila predlagatelja odloka, da redni priliv 
dodatnega prispevka solidarnosti kot izključnega vira za 
pokrivanje te obveznosti ne omogoča izpolnitve obveznosti 
po odloku do 31. 3. 1985, ne da bi pri tem prišlo do zaostanka 
pri izpolnjevanju mesečnih akontacij obveznosti, določenih 
za leto 1985. Zato je bil pred sprejetjem navedenega odloka 
dosežen dogovor s predstavniki Črne gore, s katerim je bila 
omogočena izpolnitev obveznosti po odloku v dvanajstih 
obrokih, vendar najkasneje do 31. avgusta 1985. 

Do 14.1.1985 je bilo vplačanih 759,637.136,00 din, preostali 
del obveznosti v višini 1.519,274.289,00 din pa je bil vplačan 
do 29. 8. 1985. 
2. Plačilo obveznosti SR Slovenije za valorizacijo sredstev, 
vplačanih v letu 1984 

Z odlokom o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in 
avtonomni pokrajini vplačale za leto 1984 za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 26/85) je bila določena 
obveznost SR Slovenije v višini 1.945,245.490 din brez vra- 
čilne obveznosti. 

Tudi za izpolnitev te obveznosti je bil s predstavniki Črne 
gore dosežen dogovor o izpolnitvi obveznosti v dvanajstinah, 
vendar najkasneje do 31. avgusta 1986. 

Do 14. 1. 1986 je bilo vplačanih 648,415.165,00 din, kar 
ustreza štirim dvanajstinam celotne obveznosti. 
3. Plačilo prispevka brez obveznosti vračila za leto 1985 

Z odlokom o obveznostih republik in avtonomnih pokrajin 
za leto 1985, določenih z zakonom o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel območje SR 
Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 21/85), je bila 
določena obveznost SR Slovenije v višini 665,202.821,00 din 
brei>vračilne obveznosti, ki je bila poravnana takole: 

Do zaostanka plačila prvih treh mesečnih obrokov obvezno- 
sti za leto 1985 v skupnem znesku 166,300.704,00 dinarjev je 
prišlo zaradi zakasnitve pri sprejemanju odloka Skupščine 
SFRJ o obveznostih za leto 1985. Odlok je bil sprejet na seji 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ dne 26. aprila 
1985, objavljen pa je bil v Uradnem listu SFRJ št. 21, ki je izšel 
27. aprila 1985. Glede na navedeni zaostanek so bile zapadle 
obveznosti za januar, februar in marec izpolnjene 15. maja 
skupaj z obveznostjo za mesec april. 
4. Neporabljena sredstva 

Po izpolnitvi celotne obveznosti SR Slovenije za leto 1985 
za plačila sredstev brez vračilne obveznosti, po izpolnitvi 
obveznosti za valorizacijo sredstev, vplačanih v letu 1983 ter 
po delni izpolnitvi obveznosti za valorizacijo sredstev, vplača- 
nih v letu 1984, je dne 14. 1.1986 znašalo stanje neporabljenih 
sredstev 2.102,309.770,00 din. Navedena sredstva bodo v 
skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 uporabljena za 
plačilo obveznosti SR Slovenije v letu 1986, in sicer: 

- za dokončno plačilo obveznosti SR Slovenije za valoriza- 
cijo sredstev brez vračilne obveznosti, vplačanih v letu 1984, 

- za plačilo prispevka brez obveznosti vračila za leto 1986, 
- za delno plačilo obveznosti SR Slovenije za valorizacijo 

sredstev brez vračilne obveznosti, vplačanih v letu 1985. 

8 priloga poročevalca 
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