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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
17. decembra 1986 

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

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 in drugih aktov. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stano- 

vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji; 
- sklepe ob obravnavi: 
- pobude za sklenitev dogovora o spremembah in dopol- 

nitvah dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije 
in delovanja upravnih organov za družbene prihodke z osnut- 
kom dogovora 

- pobude za sklenitev dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema z osnutkom 
dogovora 

- pobude za sklenitev dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah dogovora o temeljih davčne politike z osnutkom dogo- 
vora 

Družbenopolitični zbor je k poročilu o stanovaniskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji sprejel stališča, stališča pa je 
sprejel tudi ob obravnavi vseh treh pobud z osnutki dogovora. 

Zbori so sprejeli tudi program dela Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za leto 1987. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- predlog ugotovitev, priporočil, stališč in sklepov k analizi 

izvajanja zakona o cestah: 
- osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu: 
- predlog zakona o varnosti v urejenih kopališčih: 
- predlog zakona o stečaju nad obratovalnicami samostoj- 

nih obrtnikov: 
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1986; 
- sklep ob obravnavi predloga zakona o določitvi obvez- 

nosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema 
elektrogospodarstva in premogovništva; 

- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo v obdobju od leta 1987 do leta 1990; 

- osnutek zakona o pedagoški službi; 
- predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih 

del na območju SR Slovenije za obdobje 1986-1990; 
- sklep o obravnavi osnutka zakona o predložitvi vračanja 

anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z 
območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo iz 
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki zapadejo 1. januarja 1987. leta; 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o prenehanju veljavnosti zakonaro zadevah posebnega družbenega pomena in o 
postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva s predlogom 
zakona (ESA-165) str. 19 

PREDLOG ZA SOGLASJE 
h kandidaturi Letalske zveze Jugoslavije in Aerokluba »Franjo Kluz« — Zemun 
za organiziranje VII. svetovnega prvenstva v raketnem modelarstvu 1987. leta 
v Beogradu str. 39 

PRILOGA: 

PROGRAM DELA 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije za leto 1987 (ESA-113) str. 41 



- predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi doqo- 
vora o zagotavljanju sredstev za financiranje raziskovanja in 
stalnega spremljanja (monitoring) onesnaženosti Jadran- 
skega morja. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o 

usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko Jugoslo- 
vanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za 
kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del 
v tujini na kredit v obdobju od 1987-1990 s predlogom 
dogovora. 

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

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi sodnika Ustavnega 
sodišča SR Slovenije ter o izvolitvi predsednika Ustavnega 
sodišča SR Slovenije; dolžnosti sodnika Ustavnega sodišča 
SR Slovenije je bil razrešen Jože Pavličič, za sodnika Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije in predsednika Ustavnega sodišča 
SR Slovenije pa je bil izvoljen Stane Markič. 

- predlog odloka o imenovanju namestnikov javnega 
tožilca SR Slovenije in o imenovanju javnih tožilcev in 
namestnikov javnih tožilcev Višjih javnih tožilstev v SR Slove- 
niji; imenovani so bili: Mitja Deisinger, mag. Jože Friedl in 
Ignac Kolbl za namestnike javnega tožilca SR Slovenije- 
Bojan Planinšek za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v 
Celju, Silvester Vremec za javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Kopru; Marjan Bobič za namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Kopru; Angela Justin za namest- 
nico javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru; 
Janez Skobe za namestnika javnega tožilca Višjega javneaa 
tožilstva v Ljubljani. 

- predlog odloka o izvolitvi sodnika Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; za sodnika tega sodišča je bil izvoljen maq 
Damjan Mozetič. 

- predlog odloka o izvolitvi predsednikov in sodnikov viš- 
jih sodišč v SR Sloveniji; izvoljeni so bili: 

I. 
Franc Dušej, za sodnika Višjega sodišča v Celju, Jože 

Kreča, za sodnika Višjega sodišča v Celju, Tone Metlika, za 
sodnika Višjega sodišča v Celju, Judita Trebar, za sodnico 
Višjega sodišča v Celju. 

II. 
Jože Trošt, za predsednika Višjega sodišča v Kopru, Janez 

Brank, za sodnika Višjega sodišča v Kopru, Janez Metelko, za 
sodnika Višjega sodišča v Kopru, Janko Stergar, za sodnika 
Višjega sodišča v Kopru, Rado Turk, za sodnika Višjega 
sodišča v Kopru. 

III. 

Jože Gerzelj, za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani, Andrej 
Hrovat, za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani, Bojana Jese- 
nek, za sodnico Višjega sodišča v Ljubljani, Fedor Kosem, za 
f°. sodišča v Ljubljani, Franc Letonja, za sodnika 

®]e„9a sodišča v Ljubljani, Peter Lubej, za sodnika Višjeoa sodisca v Ljubljani, Metod Marinček, za sodnika Višjeaa 
sodisča v Ljubljani,,Albert Mislej, za sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani, Albina Palovšnik-Grabrijan, za sodnico Višieqa 
sodisca v Ljubljani, Jože Petrič, za sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani, Jernej Potočar, za sodnika Višjega sodišča v Ljub- 
ljani, Jože Vidmar, za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. 

IV. 

Branko Vezovišek, za predsednika Višjega sodišča v Mari- 
boru, Gvido Beranič, za sodnika Višjega sodišča v Mariboru, 
Anton Brodarič, za sodnika Višjega sodišča v Mariboru, Peter 
Grmovšek, za sodnika Višjega sodišča v Mariboru, Miloš Moč- 
nik, za sodnika Višjega sodišča v Mariboru, Danica Novak, za 
sodnico Višjega sodišča v Mariboru, Božidar Petan, za sod- 
n'^ Višjega sodišča v Mariboru, Viktor Planinšec, za sodnika 
Višjega sodišča v Mariboru, Hinko Šnuderl, za sodnika Viš- 
jega sodišča v Mariboru. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. decembra 1986 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
so sprejeli: 
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 

predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 
Ob obravnavi predloga resolucije je Družbenopolitični zbor 
sprejel stališča, Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta 
sprejela še dodatni sklep. 
- predlog ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje 
zakona o energetskem gospodarstvu 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi »ugotovitev, priporo- 
čil in sklepov za izvajanje zakona o energetskem gospodar- 
stvu« sprejel stališča in sklepe 
— predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 
Zbor občin je ob obravnavi predloga tega zakona sprejel še 
dodatni sklep. 
— predlog odloka o odstopu posebnega republiškega davka 
od prometa proizvodov občinam v letu 1987; 
— predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in 
osnov davkov za leto 1987; 
— predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj in 
nekaterih olajšav za davek iz dohodka TOZD in delovnih 
skupnosti v letih 1986 do 1990; 
— sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o posebnih davščinah pri uvozu kmetij- 
skih in živilskih proizvodov. 
Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog zakona o združevanju dela sredstev družbene 
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 
1987-1990 
- predlog zakona o prispevku za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana 
v letih 1987-1990. 
Zbor občin je sprejel še: 
- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodar- 
stva in premogovništva. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
so sprejeli tudi osnutek periodičnega delovnega načrta zbo- 
rov za I. trimesečje 1987. 
Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi dr. Jožeta Kuniča dolžnosti 
namestnika republiškega sekretarja za finance; 
— predlog odloka o izvolitvi sodnikov porotnikov višjih 
sodišč v SR Sloveniji; izvoljeni so bili: 

Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Celju so bili izvo- 
ljeni: 

Milan Dobnik, Jože Felicijan, Srečko Godec, Rudolf Grosar, 
Stanka Hrušovar-Vrhovec, Jože Jakoš, Kristina Kodre, Zofija 
Koprivec, Neva Kosmina-Karner, Ladislava Lesnika, Zdenka 
Pikelc, Anica Podlesnik, Cilka Pusert Tatjana Radotič Maksi- 
miljan Samec, Branka Šket, Alja Stefančič, Anton Tepež, 
Franjo Tič, Milan Trampuš, Ivan Turnšek, Tone Turnšek 
Franc Valte, Bojan Volk, Darinka Žekar. 

Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Kopru so bili izvo- 
ljeni: 

Mario Abram, Valter Barut, Marjan Bizjak, Karel Borjančič, 
Jože Ceglar, Srečko Cevnja, Ivan Debernardi, Jože Furlan, 
Franc Gombač, Jožica Jamnik, Rajko Kaligarič, Angela Kuhar, 
Viktor Makarovič, Pavel Mermolja, Majda Mlekuž-Sapundžič! 
Valentin Mozetič, Ljubomir Muroveg, Lojze Peric, Marjeta 
Permozer, Natalija Planine, Maks Plavc, Lea Posega Radivoi 
Skrlj, Valerija Uršič, Viktor Vetrih. 
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Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Ljubljani so bili 
izvoljeni: 

Bojana Auer, Ferdo Bem, Mihael Bizjak, Stane Brodarič, 
Betka Butkovič, Meta Čare, Silva Dolanc, Olga Franko, Artur 
Galič, Nevenka Goreč, Tomo Jarni, Franc Jerina, Stane Jurica, 
Rajmund Kalan, Janez Kosec, Franc Kranjc, Nina Križaj, 
Zlatko Lipej, Srečo Lončar, Franc Majnardi, Zdenka Marolt, 
Viktorija Matjan, Milena Mihelič, Cvetka Miklič, Ana Minatti, 
Bojana Moravec-Makuc, Srečko Nečimer, Gojmir Pešec, Vida 
Petrovčič, Franc Potokar, Janko Prebil, Mira Primožič, 
Gorazd Rakovec, Janez Rogelj, Igor Slak, Anton Strojan, 
Angela Suhadolnik, Katarina Sušteršič, Savo Tatalovič, Stani- 
slava Treven-Vulelija, Stojan Trošt, Franc Trtnik, Angelca 
Umek, Nataša Urbane, Edvard Vengar, Pankracij Zupane, 
Matija Žgajnar, Boris Žužek, Polona Žužek. 
Za sodnike porotnike Višjega sodišča v Mariboru so bili 
izvoljeni: 

Cveta Babič, Nada Belec, Ferdo Blaznik, Valter Drozg, Erika 
Drožina, Marica Godec, Franc Huber, Širne Ivanjko, Dušan 
Kačičnik, Adela Kelhar, Ivan Kovač, Stanislav Kovač, Zinka 
Kuhar, Nika Leskovar, Vinko Leskovar, Božo Lukačič, Marija 
Magdalene, Rudolf Moge, Anton Petkovič, Marjan Pevec, 
Jože Protner, Anton Rizman, Ludvik Sedonja, Erika Stanta, 
Boža Vitežnik-Raj. 

SKUPŠČINA SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
15. decembra 1986 

Skupnost socialnega varstva Slovenije je na seji skupščine 
15. decembra 1986 enakopravno z zboroma Skupščine SR 
Slovenije obravnavala in sprejela: 
- predlog stališč, priporočil in sklepa k poročilu o stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji, 

SKUPŠČINA IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
24. decembra 1986 

Izobraževalna skupnost Slovenije je na seji skupščine 24. 
decembra 1986 enakopravno z zboroma Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala in sprejela: 
- osnutek zakona o pedagoški službi. 

\ 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROĆILAZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 17. decembra 
1986 ob obravnavi poročila o stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji na 
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

se zakoni s področja stanovanjskega go- 
spodarstva v nekaterih temeljnih rešitvah 
prepočasi ali pa sploh ne uveljavljajo, 
vendar zbor meni, da ni razlogov za spre- 
minjanje zakonodaje v temeljnih usmeri- 
tvah, pač pa jo je treba dosledno uveljavi- 
ti ter spremeniti tiste določbe, ki so ovira 
za njeno doslednejše uveljavljanje, zlasti 
pa pospešiti izvajanje že dogovorjenih 
nalog, kar je pogoj za hitrejše izvajanje 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva. 

Za uresničitev teh usmeritev je potreb- 
no poenostaviti sistem planiranja v sta- 
novanjskem gospodarstvu in ga prilago- 
diti potrebam in subjektom planiranja, še 
posebej skupnostim stanovalcem ter po- 
menu planskega dokumenta. Potrebno je 
dograditi metodologijo in strokovne pod- 
lage za potrebe planiranja na področju 
stanovanjskega gospodarstva. Za njegov 
nadaljnji razvoj je potrebno pospešiti raz- 
vojno raziskovalno delo, zagotoviti hitrej- 
ši prenos rezultatov raziskav v prakso, 
hkrati pa opredeliti vsebino in obseg in- 
formacijskega sistema za potrebe stano- 
vanjskega gospodarstva' ter pripraviti 
strokovne podlage za vzpostavitev enot- 
nega računalniško podprtega informacij- 
skega sistema. 

_ Plane reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj kot sestavnih delov planiranja raz- 
vojne in kadrovske politike organizacije 
združenega dela je potrebno ponovno 
oceniti z vidika njihove realnosti, vključe- 
nosti v plane samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti in prilagojenosti spreme- 
njenim razmeram. Izrednega pomena je 
zagotoviti usklajenost planskih doku- 
mentov vseh subjektov planiranja na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva, 
vključno z bankami ter zagotoviti prido- 
bivanje in urejanje stavbnih zemljišč s 
potrebami planirane stanovanjske grad- 
nje ter zagotoviti pogoje za delovanje 
skladov stavbnih zemljišč. 

2. Družbenopolitični zbor opozarja, da 
prihaja pri zagotavljanju sredstev za sta- 
novanjsko graditev do odklonov, zato je 
treba sistem financiranja urediti tako, da 
bodo vsa stanovanjska sredstva uporab- 
ljena na najbolj racionalen način. Pri 
sprejemanju in izvajanju tekoče gospo- 
darske politike in kreditno monetarne 
politike je treba upoštevati dolgoročno 
naravnanost stanovanjske gradnje in po- 
trebe stanovanjskega gospodarstva. 

Večji pomen je treba nameniti financi- 
ranju deleža družbenih stanovanj zlasti 
za večjo mobilnost kadrov in za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj mladih. Za 
uresničitev navedenega morajo biti v si- 
stemu financiranja izvedene ustrezne 
spremembe, ki bodo zagotovile tekoče 
izločanje sredstev za stanovanjsko grad- 
njo, njihovo namensko porabo v organi- 
zacijah združenega dela in njihovo na- 
mensko porabo v organizacijah združe- 
nega dela in njihovo združevanje. Tudi 
bančni sistem se mora prilagoditi razme- 
ram in potrebam v stanovanjskem gospo- 
darstvu z ustreznim organiziranjem, z ak- 
tivnejšo vlogo pri tekočem združevanju 
namenskih stanovanjskih sredstev, p ci- 
ljem njihove večje mobilnosti in z usmeri- 
tvijo dogovorjenega obsega vpoglednih 
sredstev hranilnih vlog v stanovanjsko 
gradnjo, s čimer je možno delno razbre- 
meniti združeno delo in spodbuditi večjo 
stanovanjsko graditev. Banke se morajo 
vključiti v vse faze in oblike uresničeva- 
nja družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje. Spodbujajo naj stanovanjsko 
gradnjo, stimulirajo varčevanje ter zago- 
tovijo namensko porabo sredstev. Ljub- 
ljanska banka - združena banka naj iz- 
dela v sodelovanju z Zvezo stanovanjskih 
skupnosti Slovenije analizo vzrokov, ki 
destimulirajo stanovanjsko varčevanje in 
kreditiranje ter predlaga stimulativnejše 
oblike. Uveljaviti je treba zahtevo dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabili- 
zacije za dograditev kreditne in anuitetne 
politike ter proučiti možnost valorizacije 
hranilnih vlog, ko inflacija presega dolo- 
čeno raven oziroma valorizacije posojil, 
ko inflacijski tokovi presegajo določeno 
mejo in čimprej predložiti predloge za 
uresničitev teh nalog. 

V okviru obstoječega sistema financi- 
ranja stanovanjske gradnje se morajo za- 
gotoviti ugodnejši kreditni pogoji za pre- 
novo stanovanj v starih mestnih jedrih, ki 
so opredeljena kot spomeniki prve kate- 
gorije. 

Na podlagi ocene instituta solidarnosti 
v stanovanjskem gospodarstvu, zbor me- 
ni, da je treba solidarnost kot obliko ra- 
zreševanja stanovanjskih vprašanj ohra- 
niti, uporabo teh stanovanj pa časovno 
vezati na status solidarnostnega upravi- 
čenca. V okviru Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije in Gospodarske 
zbornice Slovenije mora biti izdelan celo- 
vit program reševanja stanovanjskih 
vprašanj mladin in tistih kategorij upravi- 
čencev, ki sami ne morejo razrešiti svojih 
stanovanjskih vprašanj, pa niso upravi- 
čenci do solidarnostnih stanovanj po se- 
daj veljavnih predpisih, in z njim dogradi- 
ti sistem solidarnosti. 

Subjekti v sistemu vzajemnosti morajo 
zagotoviti uporabo teh sredstev v skladu 
z zakonom, prvenstveno pa za graditev 
družbenih stanovanj. 

3. Izhajajoč iz ugotovitev, da upada 
družbena stanovanjska gradnja, zbor 
opozarja, da je treba preprečiti njeno na- 
daljnje upadanje in sprejeti ukrepe za 
uresničevanje planiranega obsega te 
gradnje. Planske cilje na področju druž- 
beno usmerjene stanovanjske gradnje je 
možno in nujno dosegati z vsemi oblika- 
mi gradnje. Kot možnost naj se prouči 
tudi graditev stanovanj za oddajo v na- 
jem pod ekonomskimi pogoji za določen 
čas. Eden temeljnih pogojev za pospeši- 
tev gradnje je usposodobitev skladov 
stavbnih zemljišč v občinah za pravočas- 
no pridobivanje, urejanje in opremljanje 
stavbenih zemljišč. 

Zbor zahteva, da je treba odpraviti ne- 
učinkovitost vseh dejavnikov v stano- 
vanjski graditvi tudi z drugačno organizi- 
ranostjo in opremljenostjo izvajalskih or- 
ganizacij ter jasno razmejiti dogovorno- 
sti in pristojnosti posameznih subjektov, 
ki sodelujejo v kompletni stanovanjski 
gradnji. Gospodarska zbornica in njena 
splošna združenja so dolžna pripraviti in 
izvajati program racionalizacijskih ukre- 
pov v zvezi z izvajanjem družbenega do- 
govora o racionalizaciji stanovanjske 
graditve, skrbeti za razvoj proizvodnih in 
storitvenih zmogljivosti, za poenotenje 
standardov in normativov gradbenih del, 
materialov in opreme, posodobitev in po- 
enotenje tehnoloških postopkov in tipi- 
zacije gradbene mehanizacije ter indu- 
strializacije stanovanjske gradnje. Z ino- 
vativnim in znanstveno raziskovalnim de- 
lom je potrebno zagotavljati uvajanje teh- 
noloških rešitev za racionalno rabo ener- 
gije in varstvo človekovega okolja. 

V procesu družbeno usmerjene grad- 
nje je potrebno zagotoviti čimbolj nepo- 
sredne odnose med uporabniki in izvajal- 
ci in istočasno uskladiti pristojnosti in 
odgovornosti stanovanjskih skupnosti, 
pričakovalcev stanovanj, strokovnih 
služb in izvajalskih organizacij ter zago- 
toviti njihovo vključevanje v vse faze 
gradnje stanovanj. 

Na podlagi ocene, da nerešena vpraša- 
nja pri oblikovanju cen v stanovanjski 
graditvi predstavljajo potencialne kon- 
flikte, zbor predlaga, da se čimprej opre- 
delijo strokovno metodološka vprašanja 
s področja oblikovanja cen stanovanj ter 
izdelajo strokovne podlage za oblikova- 
nje enotnih izhodišč za oblikovanje in 
spremljanje cen stanovanjske graditve. 
Zagotoviti je potrebno sprotno spremlja- 
nje in nadzor cen tudi pri pridobivanju in 
urejanju stavbnih zemljišč. 

4. V skladu z družbenim pianom SR 
Slovenije za obdobje 1986 do 1990 je 
potrebno doseči prehod na stanarine, ki 
bodo zagotavljale enostavno reprodukci- 
jo (ekonomska stanarina) ter s orogra- 
mom prehoda sprotno upoštevati vsako- 
letna inflacijska gibanja, sočasno pa 
upravičencem zagotoviti delno nado- 
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meščanje stanarin. Na področju gospo- 
darjenja s stanovanji je potrebno zago- 
toviti vpliv stanovalcev in stanodajalcev 
na gospodarjenje in racionalno uporabo 
sredstev stanarin ter sankcionirati neu- 
strezno uporabo in vzdrževanje stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini. Za vzdrževanje stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini je potrebno 
opredeliti minimalne tehnične normative 
in standarde, z namenom vzpostavitve 
enakopravnega položaja imetnika stano- 
vanjske pravice in etažnega lastnika. 

Razmejiti je treba pristojnosti in odgo- 
vornosti ter samoupravne ter strokovne 
funkcije posameznih subjektov, ki sode- 
lujejo v stanovanjskem gospodarstvu. 
Dosledno je treba ločiti med samouprav- 
Ijalskimi funkcijami pri gospodarjenju s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lasti in strokovnimi deli in nalo- 
gami pri gospodarjenju z njimi. V sodelo- 
vanju z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami naj samoupravne stanovanjske 
skupnosti skrbijo za ustanavljanje in de- 
lovanje skupnosti stanovalcev in svetov 
stanovalcev v krajevnih skupnostih. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti 
naj zagotovijo svojo samoupravno orga- 
niziranost in organiziranost svojih stro- 

kovnih služb v skladu s sklepi skupščine, 
sprejetimi ob obravnavi Analize o uresni- 
čevanju družbenoekonomskih odnosov 
in samoupravne organiziranosti v samo- 
upravnih interesnih skupnostih material- 
ne proizvodnje. Pri tem naj proučijo 
ustreznost organiziranja zbora izvajalcev 
in organov skupščine. 

5. Potrebno je zagotoviti smotrno 
uporabo stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini in proučiti vprašanja, 
ki so vezana zlasti na uporabo stanovanj 
z vidika zasedenosti, možnosti zamenja- 
ve in zaračunavanja višje stanarine za 
nadstandardno stanovanjsko površino (v 
obdobju do uveljavitve ekonomske sta- 
narine). Za realizacijo teh nalog je po- 
trebno vzpostaviti evidenco o stanju in 
zasedenosti stanovanjskega fonda. Sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti mo- 
rajo poskrbeti za izdelavo raziskovalne 
naloge o racionalni rabi stanovanj in po- 
gojih zamenjave stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Potrebno je urediti nekatera vprašanja 
stanovanjskih razmerij zlasti glede upo- 
rabe stanovanj in lastnih vlaganj za pri- 
dobitev stanovanj ali izboljšanje bivalnih 
pogojev. Pri uporabi stanovanj je potreb- 

no zagotoviti večji vpliv stanodajalcev. 
Urediti pa bo potrebno tudi podnajemni- 
ška razmerja tako, da bo zagotovljena 
večja zaščita podnajemnikov. 

6. Družbenopolitični zbor predlaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
naj v sodelovanju z drugimi nosilci nalog 
na področju stanovanjskega gospodar- 
stva, še posebej z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Zvezo stanovanjskih skupno- 
sti Slovenije, pripravi akcijski program 
uresničevanja stališč, upoštevaje dolgo- 
ročni program gospodarske stabilizacije 
stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva in izvedbo nalog sprejetih v plan- 
skih in drugih aktih, in sicer do konca 
meseca marca 1987. 

V skladu s stališči zbora naj Izvršni svet 
pripravi spremembe in dopolnitve nor- 
mativne ureditve na področju stanovanj- 
skega gospodarstva ter sodeluje pri pri- 
pravi, spremembah in dopolnitvah druž- 
benih dogovorov in drugih dokumentov, 
s katerimi se podrobneje urejajo družbe- 
noekonomski odnosi na področju stano- 
vanjskega gospodarstva. 

O izvajanju dogovorjenih nalog naj Iz- 
vršni svet obvešča Skupščino SR Slove- 
nije. 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanovanjskem gospodarstvu 
v SR Sloveniji 

Na podlagi 335. in drugega odstavka 
340. člena ter 16. in 17. alinee prvega 
odstavka 342. člena Ustave Socialistič- 
ne republike Slovenije, četrtega odstav- 
ka 67. člena, 24. in 30. alinee prvega 
razdelka 72. člena, 253., 258., 260. in 
261. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije je Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije ob obravnavi poročila 
o stanovanjskem gospodarstvu v SR 
Sloveniji na sejah Zbora združenega de- 
la in Zbora občin dne 17/12-1986 ter na 
seji Skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije dne 15/12-1986, v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora, sprejela: 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN 
SKLEP 

I. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

iz poročila o stanovanjskem gospodar- 
stvu v SR Sloveniji izhaja, da se sprejeta 
stališča in usmeritve Skupščine SR Slo- 
venije na področju stanovanjskega go- 
spodarstva prepočasi uresničujejo, in da 
se razkorak med sprejetimi dokumenti in 
prakso v stanovanjskem gospodarstvu 
na področjih planiranja, stanovanjske 
graditve, zagotavljanja sredstev vzajem- 
nosti in solidarnosti, samoupravne orga- 
niziranosti, gospodarjenja s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji v družbeni 
lastnini ter v urejanju stanovanjskih raz- 
merij prepočasi zmanjšuje. 

Na razmere v stanovanjskem gospo- 
darstvu objektivno vpliva zmanjšanje ma- 
terialnih možnosti in odstopanje od začr- 

tane ekonomske politike, kar vse onemo- 
goča učinkovito angažiranje sredstev ob- 
čanov in ohranjanje nezmanjšane vred- 
nosti sredstev za stanovanjsko gradnjo. 
Na razmere v stanovanjskem gospodar- 
stvu pa vpliva tudi vrsta subjektivnih sla- 
bosti, od neizvajanja do izigravanja pred- 
pisov, slabe organiziranosti in povezano- 
sti izvajalcev, odtujenega gospodarjenja 
s stanovanjskimi sredstvi in vzpostavlja- 
nja monopolnega položaja subjektov na 
tem področju. 

II. 
Z namenom, da bi temeljna vprašanja 

uveljavljanja samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva v skupnem inte- 
resu ter z jasno opredeljenimi cilji uspeš- 
neje razreševali, Skupščina SR Slovenije 
sprejema naslednja 

STALIŠČA 

Kljub ugotovitvi, da se zakoni s po- 
dročja stanovanjskega gospodarstva v 
nekaterih temeljnih rešitvah prepočasi ali 
pa sploh ne uveljavljajo, skupščina meni, 
da ni razlogov za spreminjanje zakono- 
daje v temeljnih usmeritvah, pač pa jih je 
treba dosledno uveljavljati, delno dopol- 
niti oziroma spremeniti normativno ure- 
ditev in pospešiti izvajanje že dogovorje- 
nih nalog, kar je tudi pogoj za hitrejše 
izvajanje dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva. Zato je 
potrebno: 

a) v planiranju 
- poenostaviti sistem planiranja v sta- 

novanjskem gospodarstvu in ga prilago- 
diti potrebam in subjektom planiranja: še 
posebej skupnostim stanovalcev: 

- uveljaviti plane reševanja stanovanj- 
skih vprašanj organizacij združenega de- 
la in delovnih skupnosti kot sestavni del 
planiranja njihove razvojne in kadrovske 
politike: 

- zagotoviti usklajenost planskih do- 
kumentov vseh subjektov planiranja na 
področju stanovanjskega gospodarstva, 
vključno z bankami in skladi stavbnih 
zemljišč; 

- pospešiti razvojno raziskovalno de- 
lo ter zagotoviti hitrejši prenos rezultatov 
raziskav v prakso, hkrati pa opredeliti 
vsebino in obseg informacijskega siste- 
ma za potrebe stanovanjskega gospodar- 
stva. 

b) v financiranju 
- urediti sistem financiranja tako, da 

bodo stanovanjska sredstva uporabljena 
na najbolj racionalen način in v planih 
zagotoviti sredstva za različne načine ra- 
zreševanja stanovanjskih potreb, predv- 
sem mladih družin in zagotoviti financi- 
ranje ustreznega deleža družbeno na- 
jemnih stanovanj, zlasti za večjo mobil- 
nost kadrov; 

- solidarnost ohraniti kot obliko reše- 
vanja stanovanjskih vprašanj z dodelje- 
vanjem solidarnostnih stanovanj, upora- 
bo teh stanovanj pa časovno vezati na 
status solidarnostnega upravičenca; do- 
graditi solidarnostni sistem, da bo omo- 
gočeno reševanje stanovanjskih vprašanj 
tistih občanov, ki ne morejo rešiti stano- 
vanjskih vprašanj, pa niso upravičenci do 
solidarnostnih stanovanj po sedaj veljav- 
nih predpisih; 
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- uporabo sredstev vzajemnosti ure- 
diti tako, da bodo sredstva uporabljena v 
sladu z zakonon, predvsem pa za gradnjo 
družbeno najemnih stanovanj; 

- z odločanjem v bankah vzpodbujati 
stanovanjsko gradnjo, stimulirati stano- 
vanjsko varčevanje ter zagotoviti namen- 
sko porabo sredstev za stanovanjsko 
gradnjo, uveljaviti zahtevo dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije za 
dograditev kreditne in anuitetne politike 
ter tako organiziranost bančnega siste- 
ma za stanovanjsko gospodarstvo, ki bo 
omogočila, da bodo za stanovanjsko go- 
spodarstvo namenjena sredstva racional- 
no in gospodarno uporabljena, zagotovi- 
ti večji vpliv varčevalcev na odločanje v 
bankah; 

- zagotoviti vključevanje bank v vseh 
fazah družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje tudi s sredstvi, ki jih upravljalci 
banke usmerjajo na stanovanjsko po- 
dročje; 

- v okviru obstoječega sistema finan- 
ciranja stanovanjske gradnje zagotoviti 
ugodnejše kreditne pogoje za prenovo 
starih mestnih jeder, ki so opredeljena 
kot spomeniki I. kategorije; 

pri sprejemanju in izvajanju tekoče go- 
spodarske politike in kreditno-monetar- 
ne politike upoštevati dolgoročno narav- 
nanost stanovanjske gradnje in potrebe 
stanovanjskega gospodarstva, 

c) v stanovanjski gradnji 
- preprečiti nadaljnje upadanje druž- 

bene stanovanjske gradnje in sprejeti 
ukrepe za uresničevanje planiranega ob- 
sega te gradnje ter vzpodbujati organizi- 
rano kompleksno gradnjo; 

- preprečiti planske cilje na področju 
družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje z vsemi oblikami gradnje, ob samou- 
pravno dogovorjenih prednostnih usme- 
ritvah (razvita investitorska gradnja, 
kompleksna zadružna gradnja, gradnja 
za trg); 

- odpraviti neučinkovitost vseh dejav- 
nikov v stanovanjski graditvi ter jasno 
razmejiti odgovornosti in pristojnosti po- 
sameznih subjektov, ki sodelujejo v kom- 
pleksni stanovanjski gradnji; 

- vzpostaviti čimbolj neposredne od- 
nose med uporabniki in izvajalci in isto- 
časno uskladiti pristojnosti in odgovor- 
nosti stanovanjskih skupnosti, pričako- 
valcev stanovanj, strokovnih služb in iz- 
vajalskih organizacij ter zagotoviti njiho- 
vo vključevanje v vse faze gradnje stano- 
vanj; 

- zagotoviti delovanje skladov stavb- 
nih zemljišč v občinah, jim zagotoviti po- 
goje in jih finančno usposobiti za pravo- 
časno pridobivanje, urejanje in opremlja- 
nje stavbnih zemljišč; 

- uveljaviti racionalizacijo stanovanj- 
ske graditve v vseh fazah od načrtovanja 
in izvedbe do uporabe stanovanj; 

- dosledno uveljavljati normative in 
sprejeti ukrepe, da bo na vseh področjih 
uveljavljeno varčevanje z energijo in za- 
gotovljeno varstvo človekovega okolja 
ter zaostriti nadzor pri gradnji in vzdrže- 
vanju stanovanj; 

- pri uveljavljanju različnih oblik za- 
dovoljevanja stanovanjskih potreb razvi- 
jati tudi graditev družbenih stanovanj za 
oddajanje za določen čas pod ekonom- 
skimi pogoji; 

- razrešiti strokovno metodološka 
vprašanja s področja oblikovanja cen 
stanovanj ter zagotoviti sprotno sprem- 
ljanje in nadzor cen pri pridobivanju in 
urejanju stavbnih zemljišč ter pri graditvi 
stanovanj; 

- sprejeti enotna izhodišča za obliko- 
vanje cen stanovanj, tako, da bodo v ce- 
no vključeni le s predpisi določeni ele- 
menti (očiščena cena stanovanj). 

č) v gospodarjenju s stanovanji 
- v skladu z družbenim pianom SR 

Slovenije za obdobje 1986-1990 doseči 
prehod na stanarine, ki bodo zagotavljale 
enostavno reprodukcijo (ekonomska sta- 
narina) ter s programom prehoda sprot- 
no upoštevati vsakoletna inflacijska giba- 
nja, sočasno pa upravičencem zagotoviti 
delno nadomeščanje stanarin; 

- zagotoviti vpliv stanovalcev in sta- 
nodajalcev na gospodarjenje in racional- 
no uporabo sredstev stanarin ter sankci- 
onirati neustrezno uporabo in vzdrževa- 
nje stanovanj in stanovanjskih hiš v druž- 
beni lastnini; 

- opredeliti minimalne tehnične nor- 
mative in standarde za vzdrževanje sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini, z namenom vzpostavitve enako- 
pravnega položaja imetnika stanovanj- 
ske pravice in etažnega lastnika; 

- razmejiti samoupravljalske odloči- 
tve od strokovnega dela in razmejiti 
opravljanje strokovno administrativnih 
del za samoupravno delovanje stano- 
vanjskih skupnosti in njenih organov od 
strokovnih del in nalog pri gospodarjenju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini; 

- zagotoviti smotrno uporabo stano- 
vanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini in proučiti vprašanja, ki so vezana 
zlasti na uporabo stanovanj z vidika zase- 
denosti, možnosti zamenjave in zaraču- 
navanja višje stanarine za nadstandard- 
no stanovanjsko površino (v obdobju do 
uveljavitve ekonomske stanarine) ter 
vprašanja lastnih vlaganj za pridobitev 
stanovanja aH izboljšavo bivalnih po- 
gojev; 

- dopolniti predpise na področju sta- 
novanjskih razmerij glede uporabe sta- 
novanj in lastnih vlaganj za pridobitev 
stanovanj ali izboljšanje bivalnih pogojev 
ter glede večje racionalnosti pri uporabi 
stanovanj in njihovi zamenjavi; 

- dograditi predpise za reševanje 
spornih vprašanj pri preurejanju in spre- 
minjanju namembnosti skupnih delov 
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, 
prenovo stanovanj ter vlaganj lastnih 
sredstev v te namene; 

- zagotoviti večjo vlogo stanodajal- 
cev pri uporabi stanovanj in njihovo več- 
jo motiviranost za pridobivanje družbeno 
najemnih stanovanj; 

- podnajemniška razmerja urediti ta- 
ko, da bo zagotovljena večja zaščita pod- 
najemnikov. 

III. 
Z namenom, da bi usmerila in poenoti- 

la aktivnosti za hitrejše uveljavljanje sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva, je skupščina sprejela 

PRIPOROČILA 
1. Skupščinam občin, Skupščini mesta 

Ljubljane, Skupščini mesta Maribor in 
Skupščini Obalne skupnosti Koper, da: 

- ocenijo razmere v stanovanjskem 
gospodarstvu na svojem območju ter 
oblikujejo programe in politiko za razre- 
ševanje teh vprašanj; 

- poskrbijo za pripravo in sprejem us- 
klajenih planskih aktov med vsemi nosil- 
ci planiranja na področju stanovanjskega 
gospodarstva; 

- uskladijo pripravo in sprejem pro- 
storskih izvedbenih aktov ter programov 
pridobivanja in urejanja stavbnih zem- 
ljišč s potrebami planirane stanovanjske 
gradnje ter zagotovijo pogoje za delova- 
nje skladov stavbnih zemljišč; 

- z upoštevanjem specifičnih pogojev 
svojega področja z ukrepi in ustrezno 
politiko pospešujejo organizirano kom- 
pleksno zadružno gradnjo; 

- zagotovijo učinkovito opravljanje 
nalog upravnih organov in s tem v zvezi 
ustrezno kadrovsko zasedbo in usposob- 
ljenost upravnih delavcev na področju 
stanovanjskega gospodarstva; 

- vzpostavijo evidenco o stanju in za- 
sedenosti stanovanjskega fonda. 
2. Samoupravnim stanovanjskim skup- 
nostim, da: 

- prilagodijo svojo samoupravno in 
strokovno organiziranost v skladu s skle- 
pi skupščine, sprejetimi ob obravnavi 
analize o uresničevanju družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravne orga- 
niziranosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. Pri 
tem naj proučijo tudi ustreznost organizi- 
ranja zbora izvajalcev in organov skupš- 
čine; 

- usklajujejo planiranje in skrbijo za 
izvajanje stanovanjske graditve; 

- v sodelovanju z družbenopolitični- 
mi organizacijami skrbijo za ustanavlja- 
nje in delovanje skupnosti stanovalcev in 
svetov stanovalcev; 

- skrbijo za večjo integriranost kom- 
pleksne zadružne gradnje v svojih plan- 
skih aktih; 

- v skladu s sprejetimi planskimi akti 
namenjajo združena sredstva vzajemno- 
sti predvsem za graditev družbeno na- 
jemnih stanovanj; 

- v čjmkrajšem roku pregledajo druž- 
beni stanovanjski fond in ocenijo, kako je 
z njegovo racionalno izrabo. S sodelova- 
njem organizacij združenega dela naj za- 
gotovijo postopno racionalnejše izkoriš- 
čanje stanovanj na svojem območju. 
3. Zvezi stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije, da: 

- dogradi metodologijo in strokovne 
podlage za potrebe planiranja na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva; 

- izdela strokovne podlage za obliko- 
vanje skupnih izhodišč za oblikovanje in 
spremljanje cen stanovanjske graditve; 

- zagotovi strokovne osnove za vzpo- 
stavitev enotno računalniško podprtega 
informacijskega sistema; 

- poskrbi za izdelavo raziskovalne na- 
loge o racionalni rabi stanovanj in pogo- 
jih zamenjave stanovanj v družbeni last- 
nini; 

- v sodelovanju z Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije, Zvezo sindikatov Sloveni- 
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je in Skupnostjo socialnega varstva Slo- 
venije pripravi celovit program reševanja 
stanovanjskih vprašanj mladih in tistih 
kategorij upravičencev, ki sami ne more- 
jo razrešiti svojih stanovanjskih vprašanj; 

- skupaj s samoupravnimi stanovanj- 
skimi skupnostmi izvaja program preho- 
da na ekonomske stanarine; 

- prouči možnost in način graditve 
stanovanj za oddajo v najem pod eko- 
nomskimi pogoji, za določen čas. 
4. Temeljnim organizacijam združenega 
dela in delovnim skupnostim, da: 

- ocenijo realnost planov in progra- 
mov reševanja stanovanjskih vprašanj 
delavcev, kot sestavnih delov razvojne in 
kadrovske politike, ki so hkrati sestavni 
deli plana stanovanjske skupnosti in jih 
po potrebi prilagajajo spremenjenim raz- 
meram; 

- za uresničitev planov reševanja sta- 
novanjskih vprašanj svojih delavcev in 
upokojencev, ki so v njih združevali delo 
pred upokojitvijo, tekoče zagotavljajo in 
izločajo, pa tudi združujejo namenska 
sredstva. 
5. Samoupravnim interesnim skupno- 
stim, ki sodelujejo pri izgradnji stano- 
vanjskih sosesk, 

- da se v skladu z družbenimi plani 
dolgoročno vključujejo pri načrtovanju 
in usklajujejo celovito stanovanjsko gra- 
ditev, z upoštevanjem pravočasne prido- 
bitve in urejanja stavbnih zemljišč ter iz- 
gradnje spremljajočih objektov in na- 
prav. 
6. Gospodarski zbornici Slovenije in nje- 
nim splošnim združenjem, da: 

- pospešijo organiziranost in oprem- 
ljenost izvajalskih organizacij združene- 
ga dela za potrebe stanovanjske gradi- 
tve, še zlasti za zaključna dela in za po- 
trebe prenove in rekonstrukcije obstoje- 
čega stanovanjskega sklada; 

- skrbijo za razvoj proizvodnih in sto- 
ritvenih zmogljivosti, poenotenje stan- 
dardov in normativov gradbenih del ma- 

terialov in opreme, posodobitev in po- 
enotenje tehnoloških postopkov in tipi- 
zacije gradbene mehanizacije ter indu- 
strializacije stanovanjske gradnje; 

- krepijo inventivno dejavnost in raz- 
vojno-raziskovalno delo na področju sta- 
novanjskega in komunalnega gospodar- 
stva; 

- skrbijo za pripravo in izvajanje pro- 
grama racionalizacijskih ukrepov v zvezi 
z izvajanjem družbenega dogovora o ra- 
cionalizaciji stanovanjske graditve; 

- skrbijo za uvajanje novih tehnolo- 
ških rešitev z upoštevanjem racionalne 
rabe energije in varstva človekovega 
okolja. 
7. Temeljnim bankam, da: 

- se angažirajo za tekoče združevanje 
namenskih stanovanjskih sredstev s tem, 
da zagotovijo evidenco in mobilnost teh 
sredstev; 

- zagotovijo usmeritev dogovorjene- 
ga obsega vpoglednih sredstev hranilnih 
vlog v stanovanjsko gradnjo in s tem 
omogočijo delno razbremenitev združe- 
nega dela prispevkov za stanovanjsko 
graditev; 

- se aktivno vključijo v procese pri- 
prave in sprejemanja samoupravnih spo- 
razumov o temeljih plana samoupravne 
stanovanjske skupnosti; 

- se v okviru bilansiranja stanovanj- 
skega gospodarstva vključijo v vse faze 
in oblike uresničevanja družbeno usmer- 
jene stanovanjske gradnje; 

- v okviru poslovne politike in aktov s 
stimulativnimi rešitvami vzpodbujajo var- 
čevanje in vlaganje lastnih sredstev ob- 
čanov v stanovanjsko graditev. 
8. Ljubljanski banki - Združeni banki, 
da: 

- prouči možnost ustreznejšega orga- 
niziranja in delovanja banke za potrebe 
stanovanjsko-komunalnega gospodar- 
stva v SR Sloveniji; 

- zagotoviti ponovno vzpostavitev in- 
formacijskega sistema, ki bo omogočal 

vsem članicam banke, predvsem pa 
upravljalcem teh sredstev, vpogled v go- 
spodarjenje; 

- izdela v sodelovanju z zvezo stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije analizo 
vzrokov, ki destimulirajo stanovanjsko 
varčevanje in kreditiranje ter predlaga 
stimulativnejše oblike; 

- prouči nalogi, ki izhajata iz dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije v stanovanjskem in komunalnem go- 
spodarstvu glede možnosti valorizacije 
hranilnih vlog, ko inflacija presega dolo- 
čeno raven oziroma valorizacije posojil, 
ko inflacijski tokovi presegajo določeno 
mejo in čimpreje predložijo svoje predlo- 
ge za uresničitev teh nalog. 

V priporočilu navedeni nosilci nalog 
naj izdelajo tudi svoje akcijske programe. 

SKLEP 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj: 

- v sodelovanju z drugimi nosilci na- 
log na področju stanovanjskega gospo- 
darstva, še posebej z Gospodarsko zbor- 
nico Slovenije in Zvezo stanovanjskih 
skupnosti Slovenije, pripravi akcijski pro- 
gram uresničevanja stališč, upoštevaje 
dolgoročni program gospodarske stabili- 
zacije stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in izvedbo nalog, sprejetih 
v planskih in drugih aktih, in sicer do 
konca meseca marca 1987; 

- v skladu s stališči pripravi spremem- 
be in dopolnitve normativne ureditve na 
področju stanovanjskega gospodarstva 
ter sodeluje pri pripravi, spremembah in 
dopolnitvah družbenih dogovorov, sa- 
moupravnih sporazumov in drugih doku- 
mentov, s katerimi se podrobneje urejajo 
družbenoekonomski odnosi na področju 
stanovanjskega gospodarstva; 

- obvešča skupščino o izvajanju do- 
govorjenih nalog. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24. decembra 
1986 obravnaval predlog resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1986-1990 
v letu 1987 in na podlagi 74. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je 

predlagatelj prr pripravi predloga resolu- 
cije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987 ustrezno upošte- 
val stališča zbora, sprejeta ob osnutku 
resolucije in jo zato podpira. 

Pri tem zbor meni, da bo treba resolu- 

cijo med letom dograjevati, saj le-ta še ne 
upošteva v zadostni meri sprememb v 
pogojih gospodarjenja, ki bodo nastale 
po sprejemu zvezne resolucije in spre- 
membah sistemskih zakonov. Poudarja 
pa, da v morebitnih spremembah resolu- 
cije ne bi smeli odstopati od temeljnih 
opredelitev in razmerij v politiki ustvarja- 
nja in razporejanja dohodka. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v letu 1987 

Zbor združenega dela in Zbor občin čevanja družbenega plana SR Slovenije ga zbora, dne 24. decembra 1986 na 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- za obdobje 1986-1990 v letu 1987 ob podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
vi predloga resolucije o politiki uresni- upoštevanju stališč Družbenopolitične- na SR Slovenije sprejela naslednji 
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sklep 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
predlagata podpisnikom družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pri- 
dobivanju in delitvi dohodka v SR Slove- 
niji, da se v dogovor vgradi zahteva po 
vodenju ustrezne politike osebnih do- 
hodkov v tistih panogah oziroma organi- 

zacijah združenega dela, ki so izvozniki 
na konvertibilno območje in ustvarjajo 
neto devizne efekte. Ta zahteva naj se 
vgradi tudi v branžne sporazume. 

2. Zbora predlagata skupščinam samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti, da čimprej pristopijo k dogra- 
jevanju sistema solidarnosti pri zagotov- 
ljenih programih, pri čemer naj si priza- 
devajo za hitrejše zniževanje razlik med 

prispevnimi stopnjami po občinah. Sa- 
moupravne interesne skupnosti naj o 
tem poročajo Skupščini SR Slovenije ob 
jesenski analizi 1987. leta. 

3- Zb°ra nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da čimprej 
opredeli konkretnejše aktivnosti za po- 
speševanje razvoja drobnega gospodar- 
stva. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi ugotovitev 
priporočil, m sklepov za izvajanje zakona o energetskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24. 12. 1986 ob 
obravnavi Ugotovitev, priporočil in skle- 
pov za izvajanje zakona o energetskem 
gospodarstvu, kijih je Skupščini SR Slo- 
venije posredoval njen Izvršni svet, in 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 
1. Zbor ugotavlja, da se ugotovitve, sta- 

lišča in sklepi h gradivu Gospodarske 
zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja 
uresničevanja družbenoekonomskih od- 
nosov in samoupravne organiziranosti v 
samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje«, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela na sejah zborov 24. 
7. 1985 in ugotovitve, stališča in sklepi 
Zbora združenega dela in Zbora občin z 
dne 18. 7. 1986 ob gradivu »Družbeno- 
ekonomski položaj in razvojne usmeritve 
elektrogospodarstva in premogovništva 
v SR Sloveniji", prepočasi uresničujejo 
Zbor tudi ugotavlja, da se problemi na 
področju elektrogospodarstva in premo- 
govništva še zaostrujejo. Zaradi tega je 
potrebno v skupščini Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo Slovenije 
takoj pripraviti program za učinkovitejše, 
nemoteno in racionalnejše obratovanje 
sistema elektrogospodarstva in premo- 
govništva. Vsebuje naj razčlenitev vzro- 
kov, zaradi katerih so nastale izgube v 
poslovanju, skupaj z ugotovitvijo odgo- 
vornosti organov upravljanja in poslova- 
nja ter drugih delavcev za nastalo izgu- 
bo, program ukrepov, potrebnih za od- 
st ran i te v vzrokov in ukrepe za racionalno 
in učinkovitejše delovanje organizacije 
energetskega gospodarstva v enotnem 
tehnično-tehnološkem sistemu. Posebna 
samoupravna interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo 
Slovenije naj tudi predlaga celovit način 
razreševanja ekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva 
Potrebno je prekiniti z logiko, da so po- 
rabniki energije in družba kot celota 
dolžni plačevati tudi vse neracionalnosti 
in nedorečenosti v samoupravnih druž- 

benoekonomskih odnosih v energet- 
skem gospodarstvu. Poslovni rezultati 
morajo postati dejanski odraz dela in po- 
slovanja posameznih organizacij združe- 
nega dela v tem sistemu, delavci v teh 
dejavnostih pa morajo nositi posledice 
morebitnega negospodarnega poslova- 
nja ne pa celotna družba po načelih vza- 
jemnosti in solidarnosti. Ustvariti je po- 
trebno ekonomske pogoje za gospodar- 
jenje elektrogospodarstva in premogov- 
ništva, kjer bo cena izhajala iz družbeno 
priznanih stroškov in pokrivala enostav- 
no Reprodukcijo. Pri doseganju vseh teh 
ciljev je nujno tudi preverjanje veljavnega 
sistema delitve osebnih dohodkov, v ka- 
terega je treba vgraditi potrebne kriterije 
in merila, ki bodo delavce spodbujali k 
racionalnejšemu delu in uporabi družbe- 
nih sredstev ter k doseganju večjih učin- 
kov pri gospodarjenju. V preverjanje 
skladnosti samoupravnih splošnih aktov 
o delitvi osebnih dohodkov s sprejetimi 
družbenimi usmeritvami se morajo vklju- 
čiti družbeni pravobranilci samoupravlja- 
nja, sindikat, Služba družbenega knjigo- 
vodstva, Komite za delo in Izvršni svet. 

Vse to objektivno zahteva oblikovanje 
ter sprejem sanacijskega programa elek- 
trogospodarstva in premogovništva, tako 
z vidika njegove poslovne in samouprav- 
ne organiziranosti kot tudi njegove ka- 
drovske krepitve, še posebej vodilnih te- 
amov, z vidika odpravljanja nepravilnosti 
v družbenoekonomskih odnosih v tem 
sistemu ter pri večji enotnosti tehnično- 
tehnološkega procesa dela. V nadaljnjem 
ukrepanju je treba pri razreševanju pro- 
blematike delavcem, delovnim ljudem in 
občanom realno in točno predstaviti sta- 
nje in posamezne ukrepe in zagotoviti 
stalno spremljanje izvajanja sanacijskih 
ukrepov ter posebej opozoriti na eventu- 
elne dodatne težave, ki bi se pri tem 
utegnile pojaviti. 

2. Sestavni del prizadevanj za učinkovi- 
tejše delovanje sistema elektrogospodar- 
stva in premogovništva mora biti tudi do- 
grajevanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, tako v organizacijah 
združenega dela elektrogospodarstva in 
premogovništva kot tudi v samoupravnih 
interesnih skupnostih s tega področja. 

Temeljni cilj je zagotovitev večjega vpliva 
uporabnikov na delo, programiranje in 
razvoj energetskega gospodarstva ter 
oblikovanje takih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov, ki bodo izhajali 
iz delovanja ekonomskih in tržnih zako- 
nitosti, kot tudi zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa glede vprašanj, ki 
so ključnega pomena za razvoj energet- 
skega gospodarstva. V ta namen je treba 
dograditi tudi zakon o energetskem go- 
spodarstvu, pri čemer zbor ocenjuje, da 
so predlogi Izvršnega sveta v Ugotovi- 
tvah, priporočilih in sklepih za izvajanje 
zakona o energetskem gospodarstvu, ki 
jih je predložil Skupščini SR Slovenije, 
ustrezna podlaga za proučitev posamez- 
nih vprašanj normativne ureditve, katerih 
razrešitev naj bi zagotavljala uresničitev 
zgoraj navedenih ciljev. Izvršni svet naj 
predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o energetskem 
gospdoarstvu s tezami zakona predloži 
Skupščini SR Slovenije najkasneje do 
konca februarja 1987, celovito poročilo o 
izvajanju vseh aktivnosti pa do konca 
marca 1987. Obenem naj Izvršni svet oce- 
ni odgovornost posameznih subjektov, 
kakor tudi svojo lastno aktivnost, za ne- 
dosledno uresničevanje sklepov Skupš- 
čine SR Slovenije iz julija 1986. 

3- Zbor ponovno ugotavlja, da je na 
področju razvoja elektrogospodarstva in 
premogovništva še precej odprtih vpra- 
šanj. Ob tem opozarja na svoja stališča, 
sprejeta ob poročilu o usklajevanju do- 
govora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 2. julija 
1986 ter ponovno predlaga Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da skupaj 
z republiškimi skupnostmi s področja 
energetike in ustreznimi znanstvenimi in 
strokovnimi institucijami, ob upošteva- 
nju javnih razprav, čimprej pripravi in 
predlaga program, ki bo upošteval vse 
energetske potrebe v Sloveniji, razvojne 
ekonomske in ekološke vidike, s poseb- 
nim poudarkom na konkretnih ukrepih 
za spodbujanje varčevanja z energijo ter 
upoštevaje objektivno nujnost dolgoroč- 
nega planiranja proizvodnje in porabe 
energije. 
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UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o določitvi obveznosti 
plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogospodarstva 
in premogovništva 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga zakona o določitvi obvez- 
nosti plačevanja prispevka za nemote- 
no obratovanje sistema elektrogospo- 
darstva in premogovništva, na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin, 
dne 24. decembra 1986, na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
ZA IZVAJANJE ZAKONA 
O ENERGETSKEM 
GOSPODARSTVU 

I. UGOTOVITVE 
Skupščina SR Slovenije je na sejah 

svojih zborov 24. 7. 1985 sprejela ugoto- 
vitve, stališča in sklepe h gradivu Gospo- 
darske zbornice Slovenije »Nekatera 
vprašanja uresničevanja družbenoeko- 
nomskih odnosov in samoupravne orga- 
niziranosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje«, na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin 18. 7. 1986 pa ugotovitve, stališča 
in sklepe h gradivu »Družbenoekonom- 
ski položaj in razvojne usmeritve elektro- 
gospodarstva in premogovništva v SR 
Sloveniji«. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
se kljub sprejetim stališčem in sklepom 
stanje na področju energetskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji ne izboljšuje, tem- 
več se problemi še zaostrujejo in kopiči- 
jo. Vzrokov za takšno stanje je več: ne- 
ugodna struktura posameznih energet- 
skih virov v SR Sloveniji, ne dovolj učin- 
kovita ekonomska politika na ravni SFRJ, 
saj se v zvezni resoluciji sprejete usmeri- 
tve glede gibanja cen energetskih virov 
niso uresničevale; sprejeti tarifni sistem v 
elektrogospodarstvu se zaradi ukrepov 
neposredne kontrole cen na zvezni ravni 
ni mogel v celoti izvajati; dolgoročni pro- 
gram gospodarske stabilizacije se na po- 
dročju energetike bistveno prepočasi 
uresničuje. K zaostritvi položaja in k za- 
stoju v uveljavljanju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v energet- 
skem gospodarstvu prispevajo tudi neka- 
tere rešitve v zakonu o energetskem go- 
spodarstvu, oziroma njihovo različno tol- 
mačenje v praksi. Posebej tako postajajo 
pereča vprašanja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v energetskem 
gospodarstvu in v njihovem okviru vpra- 
šanje skupnega prihodka in skupnega 
dohodka; oblikovanje cen električne 
energije; samoupravna organiziranost iz- 
vajalcev in zagotovitev njihove optimalne 
tehnično-tehnološke organiziranosti; or- 
ganiziranost samoupravnih interesnih 
skupnosti na tem področju; zagotovitev 
večjega vpliva uporabnikov na delo, pro- 
gramiranje in razvoj energetskega go- 
spodarstva, večjo učinkovitost in raci- 
onalnost pri pripravi, ocenjevanju in pri 

sprejemanju projektne dokumentacije za 
graditev novih energetskih objektov ter 
način oddaje del izvajalcem in dobavite- 
ljem opreme ter določitev izvajalcev, ki 
bodo ta objekt gradili, oziroma dobavljali 
opremo; vprašanje pooblastil pristojnih 
upravnih organov in njihove odgovorno- 
sti za spremljanje stanja energetskega 
gospodarstva. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
dosedanja aktivnost samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na tem področju, se- 
stavljenih organizacij združenega dela v 
energetskem gospodarstvu, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ni potekala us- 
klajeno in dovolj pripravljeno in je zato 
bila premalo učinkovita. Kljub široki 
družbeni podpori energetskemu gospo- 
darstvu, ki je izkazana z zakonskim ureja- 
njem združevanja sredstev za najnujnej- 
še oziroma ključne objekte energetskega 
gospodarstva za obdobje 1987-1990 in z 
zakonskim zagotavljanjem sredstev pri- 
spevka iz dohodka in iz osebnih dohod- 
kov delavcev za pokritje najnujnejšega 
dela stroškov enostavne reprodukcije, ali 
pa prav zato, saj se je takšen način reše- 
vanja tega problema izkazal le kot zača- 
sen, ki elektrogospodarstvu in premo- 
govništvu trenutno sicer pomaga, vzro- 
kov za nastale probleme pa ne odpravlja, 
se družbenoekonomski in v njegovem 
okviru materialni in finančni položaj elek- 
trogospodarstva ne izboljšuje, temveč se 
problemi na tem področju zaostrujejo. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je treba brez odlašanja ugotoviti in od- 
praviti vzroke, zaradi katerih prihaja do 
zastoja pri uveljavljanju in krepitvi samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov 
v elektrogospodarstvu in premogovni- 
štvu, oziroma pri njihovem uresničevanju 
do posameznih odmikov, problemov in 
pomanjkljivosti. Brez odlašanja je treba 
tudi sprejeti nujne spremembe in dopol- 
nitve zakona o energetskem gospodar- 
stvu, s čimer bodo dane možnosti oziro- 
ma bodo ustvarjeni pogoji za njegovo 
učinkovito prenovo, oziroma za racional- 
nejše in optimalno delovanje. S spre- 
membami in dopolnitvami zakona je tre- 
ba spodbuditi samoupravne subjekte, da 
bodo vzpostavljali ustreznejše samou- 
pravne družbenoekonomske' odnose, 
skladne z ustavo in z zakonom o združe- 
nem delu, njihovo nadaljnjo krepitev in 
uveljavljanje kot prevladujoče oblike ure- 
janja družbenoekonomskih odnosov, in 
doseči racionalno in optimalno delova- 
nje tehnično-tehnološkega sistema v 
energetskem gospodarstvu ter učinkovi- 
tejše spremljanje in nadzor nad energet- 
skim gospodarstvom s strani pristojnih 
upravnih organov. 

II. SKLEPI 

1. Skupščina SR Slovenije zavezuje 

organizacije združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva, da takoj 
pripravijo programe za učinkovitejše in 
racionalnejše nemoteno obratovanje si- 
stema elektrogospodarstva in premogov- 
ništva. Program mora pripraviti za obrav- 
navo na skupščini Posebne samouprav- 
ne interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo Slovenije naj- 
pozneje do 28. februarja 1987. Obsega 
naj ukrepe in opravila, ki jih morajo spre- 
jeti in opraviti delavci v sistemu elektro- 
gospdoarstva in premogovništva. Vsebu- 
je naj razčlenitev vzrokov, zaradi katerih 
so nastale izgube v poslovanju, skupaj z 
ugotovitvijo odgovornosti organov 
upravljanja in poslovanja ter drugih de- 
lavcev za nastalo izgubo; program ukre- 
pov, potrebnih za odstranitev vzrokov; 
ukrepe za racionalno in učinkovitejše de- 
lovanje organizacij energetskega gospo- 
darstva v enotnem tehnično-tehnoio- 
škem sistemu. Posebej je treba predvide- 
ti vse potrebne ukrepe za izboljšanje or- 
ganizacije dela in poslovanja, optimalno 
izrabo delovnega časa in zmogljivosti 
strojev, prihranke pri materialu in surovi- 
nah, ipd. 

2. Skupščina SR Slovenije zavezuje 
organizacije združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva, da takoj 
preverijo, ali so njihovi samoupravni 
splošni akti o delitvi osebnih dohodkov v 
skladu s sprejetimi družbenimi usmeri- 
tvami na tem področju, zlasti z družbe- 
nim dogovorom in samoupravnim spora- 
zumom, odpravijo morebitne neusklaje- 
nosti, hkrati pa v svoje samoupravne 
splošne akte vgradijo potrebne kriterije 
in merila, ki bodo delavce spodbujali k 
racionalnejšemu delu in k racionalnejši 
uporabi družbenih sredstev, da bodo do- 
seženi optimalnejši učinki. 

3. Skupščina SR Slovenije zavezuje 
elektrogospodarstvo Slovenije, da takoj 
pripravi analizo obstoječega tarifnega si- 
stema za prodajo električne energije, iz 
katere naj bodo razvidne cene posamez- 
nih odjemnih skupin in primerjava z dru- 
gimi elektroenergetskimi sistemi v SFRJ 
in v sosednjih državah, vpliv prilagajanja 
večjih uporabnikov na delovanje elektro- 
energetskega sistema in predlogi za od- 
pravo ugotovljenih neskladij. Tarifni si- 
stem mora spodbujati racionalno rabo 
energije. 

4. Posebna samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo Slovenije mora predlagati 
način razreševanja ekonomskega polo- 
žaja elektrogospodarstva in premogovni- 
štva, če cene, oblikovane na podlagi 
skupnih elementov za oblikovanje cen 
električne energije ne bodo pokrivale 
družbeno priznanih stroškov. 

5. Izvršni svet mora čimprej pripraviti 
nujne spremembe in dopolnitve zakona o 
energetskem gospodarstvu, zlasti do- 
ločb, ki se nanašajo na opredelitev zadev 
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posebnega družbenega pomena (3. do 7. 
člen zakona), vrste samoupravnih inte- 
resnih skupnosti (15. do 21. člen), plani- 
ranje (26. do 32. člen), oblikovanje cen 
(44. do 45. člen), reševanje sporov (46. 
člen), skupni prihodek (53. in 54. člen), in 
zagotavljanje tehnično-tehnološke enot- 
nosti sistema (55. do 58. člen). 

6. S spremembami in dopolnitvami za- 
kona je treba zagotoviti, da bodo samou- 
pravni družbenoekonomski odnosi na 
tem področju v osnovi izhajali iz delova- 
nja ekonomskih in tržnih zakonitosti. Iz- 
vršni svet mora posebej proučiti obseg 
opredelitve zadev posebnega družbene- 
ga pomena v zakonu in ugotoviti ali ga je 
treba zožiti. Posebej mora proučiti tudi 
delovanje in učinkovitost soodločanja 
delegatov uporabnikov v organih uprav- 
ljanja organizacij združenega dela ener- 
getskih dejavnosti kot oblike in načina 
uresničevanja posebnega družbenega 
interesa. 

Sedanjo zakonsko določbo, da se po- . 
sebni družbeni interes v energetskih de- 
javnostih uresničuje tudi s predpisi oziro- 
ma ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, 
mora razdelati tako, da bo zagotovljen 
posebni družbeni interes glede vprašanj, 
ki so ključnega pomena za razvoj družbe- 
ne reprodukcije v energetskem gospo- 
darstvu. 

7. Spremembe in dopolnitve zakona 
morajo zagotavljati oziroma ustvarjati 
pogoje za učinkovitejšo in racionalnejšo 
vzpostavitev tehnično-tehnološkega si- 
stema in v tem okviru potrebne enotnosti 
družbenoekonomskih odnosov. Pri tem 
mora Izvršni svet posebej proučiti mož- 
nost, da bi že zakon o energetskem go- 
spodarstvu). Hkrati mora Izvršni svet pro- 
učiti samoupravno organiziranost se- 
stavljenih organizacij združenega dela v 
energetskem gospodarstvu opredelil na- 
tančnejše pogoje za organiziranje temelj- 
nih organizacij v skladu s 324. členom 
zakona o združenem delu in ne da to 
ureja družbeni dogovor (58. člen zakona 
o energetskem gospodarstvu z vidika 
preprečevanja podvajanja funkcij, raci- 
onalnejšega in učinkovitejšega organizi- 
ranja ter zagotovitve optimalnega delo- 
vanja tehnično-tehnološkega sistema. 

8. Pri pripravi sprememb in dopolnitev 
zakona mora Izvršni svet proučiti mož- 
nost, da bi zakon predpisal le obveznost 
ustanovitve samoupravne interesne 
skupnosti energetike Slovenije, ne pa da 
predvideva tudi obveznost ustanovitve 
posebnih energetskih skupnosti in ob- 
činskih energetskih skupnosti. Ustanovi- 
tev le-teh naj bo prepuščena odločitvi 
samoupravno organiziranih delavcev in 
delovnih ljudi. 

9. S spremembami in dopolnitvami za- 
kona je potrebno zagotoviti, da bodo in- 
teresne skupnosti energetskih dejavnosti 
resnično postale mesto sporazumevanja 
in dogovarjanja o skupnih interesih in 
potrebah, ne pa osamosvojene samou- 
pravne skupnosti, ki praktično nimajo 
nobene odgovornosti in v katerih prevla- 
duje interes izvajalskih organizacij. Ugo- 
toviti mora, katere od nalog interesnih 
skupnosti so javna pooblastila. Proučiti 
mora možnost, da bi bila iz zakona črta- 
na javna pooblastila, ki jih imajo energet- 
ske skupnosti s tem, da je treba ugotoviti, 

na katere subjekte jih je smotrno prene- 
sti. Če bi bilo ugotovljeno, da nekatera 
javna pooblastila morajo ostati, jih je kot 
takšna treba v zakonu izrecno opredeliti. 

V zvezi z opravljanjem strokovnih, ana- 
litično-planskih, razvojnih in drugih 
opravil za potrebe interesnih skupnosti 
mora Izvršni svet proučiti možnost, da bi 
zakon izključil možnost, da bi to opravlja- 
le strokovne službe izvajalskih organiza- 
cij energetskega gospodarstva. 

10. Izvršni svet mora posebej proučiti 
določbe zakona o energetskem gospo- 
darstvu, ki urejajo področje cen. V pred- 
logu sprememb in dopolnitev zakona 
mora pripraviti takšne rešitve, ki bodo 
omogočale najširši družbeni vpogled in 
družbeno učinkovito kontrolo že pri obli- 
kovanju elementov cen ter družbeno 
kontrolo cen. Takšno prestrukturiranje 
odnosov mora dati realnejšo podlago za 
oceno vseh elementov za oblikovanje, 
cen. Pri tem ne morejo biti podlaga za 
oblikovanje cen vsakršni stroški za vlože- 
no živo delo, kakršnakoli izraba zmoglji- 
vosti in kakršnokoli angažiranje sredstev, 
temveč s samoupravnimi splošnimi akti 
in s planskimi akti interesnih skupnosti 
ter izvajalskih organizacij opredeljeni 
standardi in normativi proizvodov in sto- 
ritev ter elementi za oblikovanje cen. 
Standardi in normativi proizvodov in sto- 
ritev morajo biti tehnično-tehnološki in 
ekonomski ter morajo siliti delavce izva- 
jalskih organizacij k racionalni uporabi 
sredstev. 

Pri oblikovanju cen in presojanju nji- 
hove utemeljenosti morajo bolj upošte- 
vati primerjavo s cenami v drugih repu- 
blikah in pokrajinah v SFRJ in v sosed- 
njih državah in na tej podlagi ugotavljati, 
če in za koliko smo pripravljeni in uspo- 
sobljeni višje cene tudi sprejemati. 

11. Izvršni svet mora posebej proučiti 
določbe zakona, ki se nanašajo na med- 
sebojne odnose pri ustvarjanju in razpo- 
rejanju skupnega prihodka ter mora 
predlagati takšne zakonske rešitve, ki bo- 
do omogočale stalni vpogled v ekonom- 
sko finančno poslovanje izvajalcev, ki 
bodo zagotavljale čiste račune pri teh 
odnosih ter bodo omogočale oziroma za- 
gotavljale učinkovitejši družbeni nadzor 
nad celoto družbenoekonomskih odno- 
sov v energetskem gospodarstvu vključ- 
no z ekološkega vidika. Pri tem mora 
upoštevati posebnosti velikega tehnično- 
tehnološkega sistema, katerega nemote- 
no delovanje je nujno; v rešitve je treba 
vgraditi ekonomske kriterije, upoštevati 
pa je tudi treba, da organizacije v tem 
sistemu izključno opravljajo to dejavnost 
i/ SR Sloveniji in SFRJ. Zakonsko določ- 
bo o planiranem skupnem prihodku, ki 
sploh ne spodbuja k racionalnemu in 
učinkovitemu gospodarjenju, je treba čr- 
tati. 

12. Izvršni svet mora posebej proučiti 
ugotavljanje in razporejanje dohodka ter 
njegovo delitev v organizacijah energet- 
skega gospodarstva, s posebnim ozirom 
na ugotavljanju dela dohodka, ki je rezul- 
tat posebnih ugodnosti. Treba je zagoto- 
viti, da bo izjemni dohodek ugotovljen in 
da se bo usmerjal predvsem v razvoj 
energetskih dejavnosti. 

13. V spremembah in dopolnitvah za- 
kona je treba vgraditi določbe, ki bodo 

na ekonomski način spodbujale uporab- 
nike k racionalnejši rabi energije. 

14. Določbe zakona, ki se nanašajo na 
planiranje, se morajo poenostaviti in za- 
gotoviti, da bodo temeljne razvojne odlo- 
čitve postavljene s skupnimi temelji pla- 
na in sprejete z osebnim izjavljanjem de- 
lavcev, vse nadaljnje odločitve pa morajo 
sprejeti pristojni organi upravljanja v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. 

15. Pri republiški energetski bilanci je 
potrebno razmejiti njen strokovno-anali- 
tični del od dela, ki pomeni urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov, da bodo jasni 
nosilci priprave tega akta in njihova od- 
govornost. 

16. Izvršni svet mora proučiti možnost, 
da investitor novih energetskih objektov 
ne bi bila praviloma organizacija združe- 
nega dela energetskih dejavnosti, tem- 
več naj bi se o tem sporazumeli uporab- 
niki in izvajalci; odločilna pri tem naj bi 
bila odločitev združevalcev sredstev, kdo 
naj bo investitor. 

17. V skladu z že sprejetim stališčem 
Skupščine SR Slovenije, uveljavljenem v 
zakonu o sodiščih združenega dela, naj 
se črta obveznost ustanovitve posebnega 
sodišča združenega dela (46. člen zako- 
na o energetskem gospodarstvu) in naj 
bo njegova morebitna ustanovitev ali 
ustanovitev drugega samoupravnega so- 
dišča prepuščena samoupravni odločitvi. 

18. Izvršni svet mora ponovno proučiti 
določbo 46. člena zakona, ki predvideva 
sklenitev posebnega družbenega dogo- 
vora o zagotovitvi racionalnega pridobi- 
vanja, pretvarjanja, transporta ter porabe 
energije. Te zadeve po naravi stvari ne 
morejo biti predmet družbenega dogovo- 
ra, temveč mora zakon jasno opredeliti 
naloge posameznih subjektov, kolikor te 
ne izhajajo že iz njihovega položaja in 
odgovornosti. 

19. Izvršni svet mora posebno pozor- 
nost posvetiti tudi proučitvi zagotavljanja 
učinkovitejšega upravnega nadzorstva v 
zadevah posebnega družbenega pomena 
v smislu 2. točke 37. člena zveznega za- 
kona o temeljih sistema državne uprave 
in opredeliti pravice, ki jih morajo imeti 
upravni organi za učinkovitejše upravno 
nadzorstvo nad delovanjem energetske- 
ga gospodarstva. V tem okviru mora v 
zadevah posebnega družbenega pomena 
upravnim organom dati večja pooblasti- 
la. Posebej pa mora proučiti možnost 
nadzora nad izvajanjem sprejetih plan- 
skih nalog ter nadzora nad razporeja- 
njem dohodka in osebnih dohodkov v 
skladu s sprejetimi družbenimi usmeri- 
tvami. 

20. Posebej mora Izvršni svet oceniti 
delo občinskih in republiških inšpekcij- 
skih organov na področju energetskega 
gospodarstva in ugotoviti, ali so potreb- 
ne glede njihove organiziranosti in poo- 
blastil spremembe in dopolnitve zakona, 
da bi dosegli učinkovitejše uresničevanje 
splošnih družbenih interesov. 

21. Izvršni svet mora pri oblikovanju 
sprememb in dopolnitev zakona tudi pro- 
učiti možnost določitve posebnih pogo- 
jev in načina imenovanja in razrešitve ter 
posebnih pravic in dolžnosti poslovodnih 
organov v delovnih organizacijah in se- 
stavljenih organizacijah energetskega 
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gospodarstva v skladu s šestim odstav- 
kom 129. člena ustave SR Slovenije. 

22. Izvršni svet mora predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o energetskem gospodarstvu s te- 
zami zakona predložiti Skupščini SR Slo- 
venije najpozneje do 28. februarja 1987. 

23. Izvršni svet mora v okviru svojih 
pristojnosti vse aktivnosti iz prejšnjih 
točk teh sklepov opraviti oziroma pripra- 
viti tako, da bodo 1987. leta v organizaci- 
jah združenega dela elektrogospodar- 
stva in premogovništva poslovni rezultati 
postajali dejanski odraz dela in poslova- 
nja posameznih organizacij združenega 

dela v tem sistemu, da bodo te organiza- 
cije spodbujevane k racionalnejšemu in 
učinkovitejšemu delu in poslovanju in da 
bodo delavci v teh dejavnostih nosili po- 
sledice morebitnega negospodarnega 
poslovanja, ne pa celotna družba po na- 
čelih vzajemnosti in solidarnosti. 

24. Izvršni svet mora skupaj s Posebno 
interesno skupnostjo za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo predložiti 
Skupščini SR Slovenije do 31. marca 
1987 celovito poročilo o izvajanju vseh 
ukrepov elektrogospodarstva in premo- 
govništva, z zaostritvijo odgovornosti ti- 
stih, ki sklepov in priporočil Skupščine 

SR Slovenije niso izvršili, da bo razprav- 
ljala in odločala o morebitnih nadaljnjih 
ukrepih. 

25. Služba družbenega knjigovodstva 
SR Slovenije - Centrala Ljubljana mora 
spremljati izvajanje nalog in ukrepov za 
odpravljanje nepravilnosti, ugotovljenih 
v poročilih SDK o stanju v elektrogospo- 
darstvu (leto 1985 in leto 1986), s poseb- 
nim poudarkom na pregledu stroškov 
posebnega pomena, izdatkov za sklade 
skupne porabe in na razporejanju sred- 
stev za osebne dohodke delavcev v elek- 
trogospodarstvu v tekočem letu. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob sprejemu predloga zakona o 
združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v 
obdobju 1987 do 1990 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 10. seji dne 24. 
decembra 1986 ob sprejemu predloga 
zakona o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo v obdobju 1987 do 1990 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejela naslednji 
sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je glede na med- 

sebojno tehnološko soodvisnost železni- 
škega in elektrogospodarskega sistema 
potrebno, da se Posebna samoupravna 
interesna skupnost za elektrogospodar- 
stvo in premogovništvo SR Slovenije in 
Samoupravna interesna skupnost za že- 
lezniški in luški promet SR Slovenije čim- 
prej dogovorita o tem, da se sredstva, ki 
jih Železniško gospodarstvo Ljubljana 
združuje po točki 2. b 3. člena zakona o 
združevanju dela sredstev družbene re- 
produkcije za gospodarsko infrastruktu- 

ro v letih 1987-1990, namensko usmerijo 
v posodabljanje vseh elementov železni- 
ce, ki vplivajo na transport surovin za 
potrebe energetskega gospodarstva SR 
Slovenije. 

2. Posebna samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije in Samou- 
pravna interesna skupnost za železniški 
in luški promet SR Slovenije naj o dogo- 
voru obvestita Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja zakona o cestah 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi analize izvajanja zakona o cestah 
po opravljeni razpravi v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije, v delov- 
nih telesih skupščine in zborov ter na 
sejah zborov dne 24/9-1986 na podlagi 
257., 260. in 261. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije na seji Zbora 
združenega dela in Zbora občin dne 17. 
decembra 1986 sprejela naslednje 

UGOTOVITVE STALIŠČA, 
PRIPOROČILA IN SKLEPE 

I. UGOTOVITVE 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
kljub nekaterim doseženim rezultatom v 
cestnem gospodarstvu veliko slabosti 
preprečuje, da bi se hitreje uveljavljali 
takšni družbenoekonomski odnosi in 
takšna samoupravna organiziranost, ki bi 
zagotavljala učinkovito sporazumevanje 
uporabnikov in izvajalcev o osnovnih 
vprašanjih cestnega gospodarstva, zlasti 
glede skupnega načrtovanja, zagotavlja- 
nja sredstev, načina opravljanja te dejav- 
nosti in uresničevanja posebnega druž- 
benega interesa pri gospodarjenju s ce- 
stami kot dobrino v splošni rabi. Vsa ta 
vprašanja še bolj izstopajo v zaostrenih 
gospodarskih razmerah, kar se pozna tu- 
di v cestnem gospodarstvu, kjer se v zad- 

njih letih poslabšuje materialna osnova. 
Na to so opozarjale tudi skupine delega- 
tov, skupščine občin ter drugi družbeni 
subjekti v svojih pobudah in predlogih. 
Številni predlogi pa so bili dani tudi na 
regijskih posvetih, v skupnostih za ceste 
in v izvajalskih organizacijah. 

Skupščina tudi meni, da bi bilo treba v 
spremembah in dopolnitvah ustave, za- 
kona o združenem delu ter še nekaterih 
sistemskih zakonov posebno pozornost 
posvetiti problematiki družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje v ce- 
loti, saj so dosedanje preveč enotno zas- 
novane zakonske rešitve v določeni meri 
preprečevale, da bi se v uresničevanju 
družbenoekonomskih odnosov in samo- 
upravne organiziranosti v dejavnostih 
materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena lahko v celoti in kvalitet- 
no odrazili specifični skupni interesi upo- 
rabnikov in izvajalcev na posameznih po- 
dročjih družbene reprodukcije. To velja 
tudi za cestno gospodarstvo, pri čemer 
bo potrebno v skladu z naravo družbenih 
sredstev, s katerimi gospodarijo cestna 
podjetja, opredeliti . vsebino pravice 
upravljanja delavcev in pri tem posvetiti 
posebno pozornost opredelitvi osnovnih 
sredstev in amortizacije. 

Skupščina ugotavlja, da analiza izvaja- 
nja zakona o cestah v načelu ustrezno 

obravnava poglavitna vprašanja uresni- 
čevanja družbenoekonomskih odnosov 
in samoupravne organiziranosti na po- 
dročju cestnega gospodarstva in je lahko 
podlaga za nadaljnje aktivnosti na tem 
področju. 

II. STALIŠČA 

Skupščina SR Slovenije meni, da je za 
nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov v cestnem gospodarstvu po- 
trebno: 

- da se za nemoteno gospodarjenje, 
življenje in razvoj zagotovi racionalno in 
učinkovito vzdrževanje ter enotna politi- 
ka rekonstrukcije oziroma gradnje regi- 
onalnih cest kot skupnega interesa de- 
lovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji. Ta 
cilj je mogoče doseči s skupnim progra- 
mom, ki bi ga delegati uporabnikov in 
izvajalcev sprejemali v republiški skup- 
nosti za ceste. To terja, kot predlaga Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije v zak- 
ljučkih analize izvajanja zakona o cestah, 
prenos pristojnosti glede regionalnih 
cest iz občinskih v republiško skupnost 
za ceste. Zato bo potrebno na osnovi 
sprejetih planskih obveznosti sprejeti 
skupni program, ki bo temeljil vsaj na 
srednjeročni dinamiki financiranja, vzdr- 
ževanja in graditve, na podlagi novih 
strokovnih kriterijev za izgradnjo in sofi- 
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nanciranje regionalnih cest, ki bodo 
sprejeti v skupščini Skupnosti za ceste 
Slovenije, ob jasno določenih prioritetah, 
upoštevaje tudi obveznosti, sprejete z 
družbenim planom Jugoslavije za obdob- 
je 1986-1990 oziroma s skupnim progra- 
mom jugoslovanskega cestnega gospo- 
darstva, medrepubliške obveznosti ter 
mednarodne obveznosti na tem po- 
dročju; 

- da se dosledno uveljavijo vse oblike 
družbenega nadzora in odgovornosti v 
okviru Skupnosti za ceste Slovenije nad 
smotrno porabo sredstev in kvaliteto del 
ter nad opravljanjem vzdrževalnih del na 
cestah s strani zadolženih izvajalskih or- 
ganizacij; družbenopolitične skupnosti 
morajo zagotavljati učinkovit inšpekcij- 
ski nadzor; 

- da se med nalogami cestnega go- 
spodarstva izvede ločitev med vzdrževal- 
nimi deli, ki sodijo v zagotavljanje pre- 
voznosti cest in vzdrževalnimi deli za 
ohranjanje in obnavljanje cest. Za prvo 
nalogo so odgovorne temeljne organiza- 
cije za vzdrževanje po načelih svobodne 
menjava dela, za drugo nalogo pa bi mo- 
rali obvezno razpisovati javno licitacijo in 
iskati najboljšega ponudnika, cestne 
skupnosti pa bi morale nastopati kot in- 
vestitorji; 

- da se na novo ocenijo in opredelijo 
standardi in normativi vzdrževanja in 
ohranjanja prevoznosti cest ob upošteva- 
nju ureditve v sosednjih državah. To po- 
sebej velja tudi za izvajanje zimske 
službe; 

- v zvezi z izvajanjem standardov in 
normativov pri vzdrževalnih delih in z 
zahtevami za dosledno izvajanje pogod- 
benih del je potrebno uveljaviti tudi ma- 
terialno odgovornost, zlasti pa razrešiti 
probleme aktivne legitimacije pri sproža- 
nju sporov zaradi nepravilne izpolnitve 
obveznosti. 

Skupščina SR Slovenije meni, da je za 
ustreznejšo samoupravno organiziranost 
v cestnem gospodarstvu potrebno: 

- zagotoviti, da se ločujejo funkcije 
investitorja, izvajalca in nadzornega or- 
gana; 

- da se v SOZD Združena cestna po- 
djetja na podlagi predhodne analize svo- 
je organiziranosti pripravi predlog takš- 
nih reorganizacijskih rešitev za celo re- 
publiko, ki bodo temeljile na kriterijih 
poenotenja celotne dejavnosti vzdrževa- 
nja in varstva cest ter ločene organizira- 
nosti dejavnosti, ki niso posebnega druž- 
benega pomena in v katerih delavci ne 
ustvarjajo dohodka na podlagi svobodne 
menjave dela s skupnostmi za ceste; 

- da se ponovno preveri organizira- 
nost na področju komunalnega in cest- 
nega gospodarstva ter da se povsod gle- 
de na možnosti v skladu z veljavno zako- 
nodajo in načelom racionalne organizira- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti 
združi cestne in komunalne interesne 
skupnosti v enotno komunaino-cestno 
interesno skupnost za območje ene ali 
več občin oziroma posebnih družbeno- 
političnih skupnosti; 

- da se v skupnostih za ceste zagotovi 
opravljanje planskih, finančnih in nad- 
zornih funkcij, da se ob tem razmeji nara- 
vo teh opravil ter da se hkrati ne dovoli 
podvajanja teh služb; 

- da se v okviru Skupnosti za ceste 
Slovenije v zbor uporabnikov vključi tudi 
delegate pomembnejših uporabnikov 
cest oziroma v zbore izvajalcev tudi dele- 
gate izvajalcev večjih investicijskih del v 
cestnem gospodarstvu za čas, ko ta dela 
izvajajo. 

III. PRIPOROČILA 

Skupščina SR Slovenije priporoča: 

- vsem uporabnikom in izvajalcem v 
cestnem gospodarstvu, da pospešijo 
sklepanje samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Skupnosti za ceste Slove- 
nije za obdobje 1986-1990; 

- skupščinam občin, da čimprej 
sprejmejo predpise o urejanju javnih poti 
na svojem območju, za izdajo katerih so 
zadolžene po 12. členu zakona o cestah; 

- Skupnosti za ceste Slovenije, sku- 
paj z občinskim samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi za ceste, da naj si priza- 
devajo za vzpostavitev takšne organizira- 
nosti izvajalcev v cestnem gospodarstvu, 
ki bo zagotavljala optimalne rešitve v 
skladu s temi stališči. 

IV. SKLEPI 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj: 

- v medrepubliškem dogovarjanju 
ukrepa in se zavzema za čimprejšnjo 
sklenitev dogovora o virih sredstev za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev 
cest in v njem ustrezno (v relativnem de- 
ležu) predlaga ureditev zagotavljanja 
sredstev za ceste iz naslova bencinskega 
dinarja; del sredstev pa naj se zagotovi 
tudi iz naslova prodaje vozil, rezervnih 
delov za vozila, avtogum, hladilnih teko- 
čin in motornih olj; 

- v prvem trimesečju 1987 pripravi 
spremembe in dopolnitve tistih določil 
zakona o cestah, ki so nujne za odpravo 
najbolj odprtih vprašanj v skladu s temi 
stališči, upoštevaje pripombe iz razprav 
na sejah zborov 17/12-1986. 

2. Skupnost za ceste Slovenije in 
SOZD Združena cestna podjetja naj v 
drugem trimesečju 1987 poročata o ures- 
ničevanju njunih nalog iz teh ugotovitev, 
stališč, priporočil in sklepov. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 25. 11. 1986 

- Katastrska evidenca zemljišč ob 
državni meji z Italijo 

Skupina delegatov iz ob- 
čine Nova Gorica za Zbor 
občin Skupščine SR Slove- 
nije je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Po Osimskih sporazu- 
mih so bile izvršene dolo- 
čene spremembe v poteku 
državne meje med Repu- 
bliko Jugoslavijo in Repu- 
bliko Italijo. Državna meja 
je obeležena s trajnimi 
mejnimi znaki, za katere 
so izračunane koordinate 
in višine. Na nekaterih od- 
sekih meje je ostalo odpr- 
to vprašanje ureditve ka- 
tastrskih evidenc o zem- 
ljiščih, to je o parcelah, ki 

jih državna meja deli ali ki 
so prešla v celoti iz ene v 
drugo državo. Kot primer 
navajamo, da je na meji 
med občinama Nova Gori- 
ca in Tolmin priključeno 
Jugoslaviji cca 120 ha 
zemljišča, o katerem nima- 
mo še danes nobenih zem- 
ljiško katastrskih podat- 
kov in zato niso nikjer evi- 
dentirana. Zato vprašu- 
jemo: 

1. Kdo je dolžan urejati 
zadeve meddržavnega 
značaja? 

2. Kdo je dolžan pokriti 
stroške za ureditev stanja 
na tem področju? 

3. Kdaj se bo zadeva 
uredila? 

Prizadeta ni samo obči- 
na Nova Gorica, temveč 
več ali manj tudi občine 
Koper, Sežana in Tolmin, 
ki mejijo z Republiko Ita- 
lijo. 

Na vprašanje je Izvršni 
svet Skupščine SR Sloveni- 
je posredoval naslednji pis- 
ni odgovor: 

Z določitvijo državne me- 
je s pogodbo med SFR Ju- 
goslavijo in Republiko Itali- 
jo, podpisano 10. novem- 
bra 1975 v Osimu, so nasta- 
le tudi nekatere manjše 
spremembe v pripadnosti 
zemljišč eni ali drugi drža- 
vi: Ureditev zemljiško-kata- 
strske evidence za zemljiš- 
ča, ki jih je iz tega naslova 
pridobila SFR Jugoslavija, 
je možna predvsem na os- 

novi zemljiško-katastrskih 
in zemljiško-knjižnih po- 
datkov, s katerimi razpola- 
ga pristojna italijanska dr- 
žavna služba. Ti podatki ob 
določitvi in označitvi držav- 
ne meje niso bili izmenjani, 
kasnejši poskusi, da bi do 
izmenjave podatkov prišlo 
neposredno na nivoju med- 
občinskih stikov, ki jih ima 
občina Nova Gorica z obči- 
no Gorica, pa niso bili 
uspešni. 

Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje 
bo kot pristojen organ 
sprožil iniciativo, da se ita- 
lijanski strani predloži iz- 
menjava zemljiško-katastr- 
skih in zemljiško-knjižnih 
podatkov za navedena 
zemljišča. Glede na to, da 
gre za pogajanja z drugo 
državo, zaenkrat ni mogo- 
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če predvideti, kdaj in na 
kakšen način bomo podat- 
ke dobili. 

Evidentiranje navedenih 
zemljišč bo šteti kot ažuri- 
ranje katastrskih in zemlji- 
ško-knjižnih podatkov, za 
katero je v skladu s 24. čle- 
nom zakona o zemljiškem 

katastru pristojna občina in 
tudi nosi stroške zanj. 

V primeru, da podatkov 
od italijanske strani ne bo- 
mo dobili, bo potrebno 
opraviti nove izmere in na- 
stavitev omenjenih evidenc 
na stroške republiškega 
proračuna. 

- Osnutek zakona o spremembi zakona 
o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1986 

Skupina delegatov skupščine 
občine Maribor Pobrežje za 
delegiranje delegatov v Zbor 
občin skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Naša skupina je obravna- 
vala osnutek Zakona o spre- 
membah Zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1986 in 
glasuje ZA spremembe. 

Kljub temu, da bo potrebno 
odpisati sicer neobračunan in 
neplačan davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela, soglašamo z os- 
nutkom zakona, saj bi bila 
obremenitev združenega dela 
v letu 1986 manjša, v kolikor 
ne bi prišlo do povečanja 
zveznega proračuna. 

Iz članka v DELU — Družbe- 
ni proizvod v državi - izhaja, 
da se slovenski delež že četr- 
to leto zapored povečuje in da 
se sedaj povečuje od 15,36% 
na 16,72%, kar predstavlja po- 
večanje za 8,9%. To je izredno 
velika obremenitev za združe- 
no delo v SR Sloveniji, saj ni 
ustrezno povečalo fizičnega 
obsega proizvodnje, zato po- 
stavljamo naslednje vpra- 
šanje: 

Ali zvezna statistika obra- 
čunava v družbeni proizvod 
tudi tisti del, ki ga ustvarja 
vojna industrija? Če ne, ali 
imajo zato tiste republike, kjer 
je vojna industrija, tudi znižan 
prispevek za federacijo, 
skladno z deležem zmanjša- 
nega družbenega proizvoda 
iz tega naslova? 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
pisni odgovor: 

Obračun narodnega dohod- 
ka in družbenega proizvoda se 

v SFR Jugoslaviji izvaja po 
proizvodni metodi, t. j. izhaja iz 
proizvodnih enot. Obračun na- 
rodnega dohodka in družbe- 
nega proizvoda družbenega 
sektorja gospodarstva temelji 
na podatkih iz zaključnih raču- 
nov in drugih knjigovodskih 
evidenc organizacij združene- 
ga dela v gospodarstvu. Obra- 
čuni narodnega ddhodka in 
družbenega proizvoda indivi- 
dualnega sektorja kmetijstva, 
prometa, trgovine in obrti te- 
melji na vsakoletnih posebnih 
statističnih raziskavah, za 
obračune individualnega sek- 
torja v gradbeništvu pa se upo- 
rabljajo podatki gradbene sta- 
tistike. 

V obračunu družbenega 
proizvoda in narodnega do- 
hodka za SFR Jugoslavijo, za 
socialistične republike in avto- 
nomni pokrajini so vključeni 
tudi podatki proizvodnih orga- 
nizacij, ki delajo za potrebe 
JLA in vojne industrije. 

Zaradi narave te dejavnosti, 
zaradi katere imajo podatki o 
njej značaj državne in vojaške 
tajnosti, zbira te podatke Zvez- 
ni zavod za statistiko. Vir po- 
datkov je, kot pri drugem druž- 
benem sektorju, zaključni ra- 
čun teh proizvodnih enot. 

Na ta način je vojna proiz- 
vodnja sestavni del družbene- 
ga proizvoda SR in SAP in 
družbenega proizvoda SFR Ju- 
goslavije in tudi osnova za 
obračun materialnih obvezno- 
sti v primerih, ko se le-te obra- 
čunavajo od družbenega pro- 
izvoda. 

Odgovor je pripravljen v so- 
delovanju z Zavodom SR Slo- 
venije za statistiko in temelji 
na uradnem odgovoru, ki ga je 
posredoval Zvezni zavod za 
statistiko v oktobru 1986. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 
ZBOR OBČIN - 17. 12. 1986 

17. 12. 1986 

- Modernizacija signalno-varnostnih 
naprav na železnici 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Sežana za Zbor združene- 

ga dela in Zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavila 

na obeh zborih naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zbora združenega 
dela in zbora občin dne 24. 
oktobra 1984 obravnavala po- 
ročilo o stanju varnosti v že- 
lezniškem prometu na ob- 
močju SR Slovenije ter spre- 
jela sklepe in ugotovitve, kjer 
med drugim nalaga Izvršne- 
mu svetu SR Slovenije, SIS za 
luški promet, Železniškemu 
gospodarstvu in Poslovnim 
bankam, da sprejmejo ukrepe 
za izboljšanje materialnega 
položaja železnic, predvsem z 
vidika zagotavljanja enostav- 
ne reprodukcije, tehnološke 
posodobitve in izboljšanja 
varnosti v železniškem pro- 
metu. 

Železniško gospodarstvo je 
na območju občine Sežana 
pričelo z modernizacijo Želez- 
niške postaje Sežana in že- 
lezniškega vozlišča v Divači, 
pričelo je tudi z modernizacijo 
signalno-varnostnih naprav. 

V letošnjem letu pa Železni- 
škemu gospodarstvu primanj- 
kuje celo sredstev za pokriva- 
nje enostavne reprodukcije, 
zaradi česar je nadaljevanje 
modernizacije v drugem pol- 
letju zaustavljeno. 

Ustavitev modernizacije pa 
pomeni nadaljnje tehnološko 
zaustavljanje železnice pri 
pretoku blaga med Jugoslavi- 
jo in Italijo in prevozov blaga 
med Luko Koper in Avstrijo. 

Da je odločitev o zaustavitvi 
modernizacije nesprejemlji- 
va, bi podkrepil s primerom, 
da so signalno-varnostne na- 
prave za nakazovanje uvoz- 
no-izvoznih poti na Železniški 
postaji v Divači izdelane leta 
1906 na Dunaju in so še ved- 
no v funkciji. 

Zato skupini delegatov za 
zbor združenega dela in zbor 
občin v skupščini SR Sloveni- 
je sprašujeta Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, kaj 
bo ukrenil, da se bo moderni- 
zacija nadaljevala in s tem re- 
alizirali sklepi Skupščine SR 
Slovenije z dne 24. 10. 1984, 
predvsem pa, da ne bomo pri- 
ča ponovne tragedije na ob- 
močju občine Sežana. 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji pisni odgovor: 

Upoštevajoč pomen in vlogo 
železniške infrastrukture kot 
enega od bistvenih pogojev za 
nemoten potek družbene re- 
produkcije se bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v okvi- 
ru svojih pristojnosti zavzemal 
za dosledno realizacijo skle- 
pov Skupščine SR Slovenije z 
dne 24.10.1984 ter za sanacijo 

stanja v letu 1986 in realizacijo 
programa razvoja železniških 
zmogljivosti, kot je opredeljen 
v Družbenem planu oziroma 
Dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990. V tem kon- 
tekstu bo: 

- podpiral novo gospodar- 
sko poslovno politiko železni- 
ce in se v tem okviru še pose- 
bej zavzemal za takšno cenov- 
no politiko, ki bo na osnovi 
skupnih elementov za obliko- 
vanje cen železniških prevoz- 
nih storitev zagotovila hitrejšo 
rast cen teh storitev od sploš- 
ne rasti cen in v čimvečji meri 
pokrila vse stroške enostavne 
reprodukcije železniških pre- 
vozov; 

- podprl sprejetje zakona o 
prispevku za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reproduk- 
cije Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana v letu 
1987-1990 za nepodpisnike 
Samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana SIS za železni- 
ški in luški promet za področje 
železniškega prometa za ob- 
dobje 1986-1990; 

- predlagal sprejem zako- 
na o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za go- 
spodarsko infrastrukturo in v 
tem okviru tudi za železniško 
infrastrukturo za obdobje 
1987-1990 za nepodpisnike 
Samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana SIS za železni- 
ški in luški promet za področje 
železniškega prometa za ob- 
dobje 1986-1990; 

- proučil in predlagal 
ustrezne rešitve za pokritje pri- 
manjkljaja prihodkov Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana 
v letu 1986. 

V tem kontekstu bodo 
ustvarjeni pogoji za uresniči- 
tev programa razvoja Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana, 
kot je opredeljeno s Samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih plana SIS za železniški in 
luški promet za področje že- 
lezniškega prometa za obdob- 
je 1986-1990 oziroma z Dogo- 
vorom o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, iri v tem okviru tu- 
di za realizacijo predvidenih 
investicij na železniški postaji 
Sežana in železniškem vozliš- 
ču Divača. Uresničitev slednjih 
investicij pa je pogojeno tudi z 
doslednim uresničevanjem 
programa za varen in urejen 
železniški promet. 

Konkretno pa Železniško go- 
spodarstvo Ljubljana ocenjuje, 
da bo ob uresničitvi zgoraj na- 
vedenih ukrepov že v letu 1987 
možno nadaljevati z naslednji- 
mi deli: 

- Divača - modernizacija 
signalno varnostnih in teleko- 
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munikacijskih naprav, rekon- - Sežana - posodobitev 
strukcija glavnih in prevoznih signalno varnostnih in teleko- 
tirov: munikacijskih naprav. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 17. 12. 1986 

- Kako doseči resolucijsko povečanje 
v letu 1987? 

ZZD — 17.12. 1986 prevozniki od opravljanja pre- 
Resolucija za leto 1987 vozov za Bližnji Vzhod v pre- 

predvideva povečanje obse- težni meri preusmerili na drža- 
ga poslovanja v gospodarski ve srednje in zahodne Evrope, 
panogi poslovanja za 8,5%. Na drugi strani pa je povsem 

Delegacija Zbora združene- subjektivni vzrok v nedosled- 
ga dela občin Kočevje in Rib- nosti pri politiki razdeljevanja 
niča je postavila naslednje dovolilnic ter neupoštevanje 
delegatsko vprašanje: dogovorjenih kriterijev tudi s 

Za občini Kočevje in Ribni- strani samih cestnih prevozni- 
ca, kakor tudi druge občine, kov. Slednje ocenjujemo kot 
kjer imajo DO prevozništvo enega od bistvenih vzrokov za 
cestnega prometa, predstav- nastalo situacijo. 
Ijata DO EVROTRANS in DO Takšno stanje je za javne 
AVTO KOČEVJE, največje iz- cestne mednarodne prevozni- 
voznike storitev. Obe DO se ke, predvsem iz SR Slovenije, 
odlikujeta z večjim letnim ob- ki opravijo prek 60% devizne 
segom izvoza, ter z opravlja- realizacije cestnih prevoznikov 
njem kvalitetnih prevozov, iz Jugoslavije, povzročilo že 
Obe DO tudi v letu 1987 pred- Vprašanje doseganja planirane 
videvata povečanje svojih devizne realizacije ter kar je še 
storitev, vendar se že dalj ča- pomembnejše izpad iz medna- 
sa pojavlja problem zagotav- rodnega trga. To hkrati pome- 
Ijanja dovolilnic za prevoz ni nesposobnost zagotavljanja 
blaga v Avstrijo in prek Avstri- prevozov za dolgoročne po- 
je. Poudarjamo, da se obe DO slovne partnerje za tiste vrste 
ukvarjata s prevozom blaga, blaga, ki po svoji karakteristiki, 
katerega prevoz ne more za- rokovnih zahtevah in zahtevah 
gotavljati železniško gospo- kupca terjajo prevoz po cesti, 
darstvo. Gre za specifičnost Posledica tega je nenazadnje 
blaga po sestavi, po rokovnih vključevanje tujih cestnih pre- 
zahtevah in po krajevni dosta- voznikov v opravljanje prevo- 
vl. Z neurejenim zagotavlja- zov za našo zunanjetrgovinsko 
njem dovolilnic dovoljujemo, menjavo, kar pa pomeni le de- 
da bodo te prevoze opravili vizni odliv oziroma toliko nižjo 
tuji prevozniki ter s tem za- devizno realizacijo pri prodaji 
vestno dopustili devizni odliv blaga v tujino, 
iz države. Ob nastali situaciji so bile 

Delegacija meni, da mora tudi na pobudo Republiškega 
Komite za promet in zveze komiteja za promet in zveze 
urediti vse potrebno, da se sprožene določene poslovne 
omogoči našim prevoznikom aktivnosti Železniškega go- 
paritetno vključevanje v pre- spodarstva Ljubljana, ki jih 
voze na konvertibilno po- lahko ocenimo kot pozitivne, 
dročje. Tu mislimo na zagotavljanje 

Na vprašanje je odgovoril dodatnih možnosti za prevoze 
Peter Marn, namestnik pred- v tu'mo po železnici in na or- 
sednika Republiškega komite- 9a"lzaciJO oprtnega prevoza, 
ja za promet in zveze. okviru Izvršnega sveta 

Koncem meseca septembra Skupščine SR Slovenije smo 
letošnjega leta je zmanjkalo Problematiko pomanjkanja do- 
dovolilnic za opravljanje cest- voll'n|c in nemožnost opravlja- 
nega tovornega prometa v Av- n'a Pr^vozov v tujino tekoče 
striji, saj so naši mednarodni sPremljali in v okviru naših pri- 
cestni prevozniki uporabili že ftoJnosti reševali najbolj pere- 
celotno letno določeno količi- ce Problerr|e. Vzporedno pa 
no tranzitnih in bilateralnih do- tm,° s strokovnimi predlogi so- 
volilnic. Za zadovoljitev najnuj- deloval' z Gospodarsko zbor- 
nejših potreb po prevozih je nlc^, Slovenije pri pripravi 
Zvezni komite za promet in Predlogov kriterijev in meril za 
zveze pridobil od odgovornih d®lltev dovolilnic v prihodnjem 
avstrijskih organov še dodatno 
količino dovolilnic, ki pa pred- Na podlagi ugotovljenih ne- 
stavljajo avans za naslednje le- pravilnosti in neracionalnosti 
to. Vzrokov za pomanjkanje pri razdeljevanju dovolilnic so 
dovolilnic je več. Objektivno je koncem meseca novembra 
vsekakor dejstvo, da so se naši 1986 mednarodni cestni pre- 
mednarodni cestni tovorni vozniki sprejeli v okviru odbo- 

ra za mednarodni transport pri Ljubljana v sodelovanju s tuji- 
Splošnem združenju prometa mi železniškimi upravami or- 
Jugoslavije načine delitve in ganiziralo s 1. 1. 1987 dnevno 
distribucije dovolilnic v letu dva vlaka za oprtni promet do 
1987. Ugotavljamo, da so pri Munchna. To bo delno tudi 
teh dogovorih skoraj v celoti razbremenilo potrebe po do- 
upoštevani predlogi iz SR Slo- volilnicah, v kolikor bodo cest- 
venije. Merila za dodelitev do- ni prevozniki upoštevali sku- 
volilnic so tri, in sicer: nosil- pen dogovor o uporabi tega 
nost voznega parka prevozni- načina prevoza, 
ka, doseženi devizni priliv in 
število izkoriščenih in vrnjenih Republiški komite za promet 
dovolilnic iz leta 1987. Uporab- 'n zveze je na ustrezne zvezne 
nik bo lahko dovolilnice dobil organe tudi posredoval pred- 
v strokovni službi združenja lo9: da se v razgovorih z av- 
prometa v Beogradu, in sicer strijsko delegacijo ob določa- 
mesečni kontingent za vna- niu števila dovolilnic za na- 
prej, s tem da bo moral predlo- slednje leto zahteva tudi prido- 
žiti dokazilo o nosilnosti par- bitev lokalnih, namenskih do- 
ka, deviznem prilivu in uporab- Y9'"n.'c 'zven redne letne koli- 
Ijene dovolilnice iz dveh mese- plne in sicer za prevoze blaga 
cev nazaj. Izključena so vozila iz podjetij, ki so v neposredni 
izpod 10 ton ter predvidena bližini avstrijske meje (celulo- 
posebna stimulacija za prevoz- za- bitumen, klinker). 
nike, ki dokazujejo, da so imeli Ocenjujemo, da bo z upošte- 
tovor tudi v povratnih vožnjah, vanjem in dejanskim izvaja- 
Do dovolilnic bodo upravičene njem dogovorjenega načina 
samo organizacije združenega delitve in distribucije, z do- 
dela in poslovne skupnosti, ki slednejšo uporabo oprtnega 
so registrirane za mednarodni vlaka in z morebitno dodatno 
cestni tovorni promet. Delitev količino dovolilnic zagotovlje- 
in uporabo dovolilnic bo sproti no nemoteno delo mednarod- 
spremljal tudi Zvezni komite za nih cestnih tovornih prevozni- 
promet in zveze. kov v letu 1987 ter s tem dose- 

Vzporedno s temi dogovori ganje pomembnega dela ne- 
bo Železniško gospodarstvo blagovnega deviznega priliva. 

- Zakaj prečiščeno besedilo obrtnega 

zakona v 152. členu ne vsebuje določbe 
o varstvenem ukrepu protipravno 
pridobljene premoženjske koristi? 

Skupina delegatov za ZZD nostni ukrep odvzema proti- 
skupščine SR Slovenije za po- pravno pridobljene premo- 
dročje državnih organov, DPO ženjske koristi, 
in društev - 2. okoliš občine Prosimo za pojasnilo zakaj 
Postojna je postavila nasled- te določbe ni več v prečišče- 
nje delegatsko vprašanje: nem besedilu obrtnega za- 

V 140. členu obrtnega zako- kona. 
na (Ur. list SRS, št. 1/79, 6/83 Odgovor Zakonodajno-prav- 
in 37/85) je bilo med drugim ne komisija Skupščine SR Slo- 
tudi določeno, da se z denar- venije na delegatsko vprašanje 
no kaznijo najmanj 5.000 di- skupine delegatov za ZZD 
narjev kaznuje občan, ki brez Skupščine SR Slovenije za po- 
obrtnega dovoljenja trajno ali dročje državnih organov, DPO 
sezonsko opravlja gospodar- in društev 2. okoliš v zvezi s 
sko in drugo dejavnost brez 152. členom prečiščenega be- 
obrtnega dovoljenja. sedila obrtnega zakona (Ur I 

V tem členu je bilo v zad- SRS št. 15/86). 
njem odstavku določeno, da Skupina delegatov je na seji 
se poleg kazni izreče občanu Zbora združenega dela Skupš- 
tudi varnostni ukrep odvzema čine SR Slovenije dne 25. 11. 
protipravno pridobljene pre- 1986 zaprosila za pojasnilo, 
moženjske koristi. zakaj prečiščeno besedilo 

V 152. členu prečiščenega obrtnega zakona v 152. členu 
besedila obrtnega zakona ne vsebuje določbe o varstve- 
(Ur. list SRS, št. 15/86), ki v nem ukrepu odvzema proti- 
celoti prevzema besedilo 140. pravno pridobljene premo- 
člena prej veljavnega zakona, ženjske koristi. 
pa tega določila ni več. Zato Zakonodajno-pravna komi- 
tudi ni več pravne osnove za sija je obravnavala delegatsko 
izdajo predlogov, naj se obča- vprašanje na seji dne 3. 12. 
nom, ki brez dovoljenja trajno 1986 ob sodelovanju predstav- 
ah sezonsko opravljajo go- nikov pristojnih republiških 
spodarsko dejavnost poleg upravnih organov in daje na- 
denarne kazni izreče tudi var- slednje pojasnilo: 
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Prečiščeno besedilo obrtne- 
ga zakona je Zakonodajno- 
pravna komisija določila na 
svoji seji dne 5. 3. 1986 in pri 
tem upoštevala obrtni zakon 
(Ur. I. SRS št. 1/79) te spre- 
membe in dopolnitve tega za- 
kona iz leta 1983 in 1985. 152. 
člen prečiščenega besedila 
obrtnega zakona v celoti pov- 
zema 140. člen obrtnega zako- 
na, ki je bil spremenjen z zad- 
njimi spremembami zakona le- 
ta 1985. Po tej spremembi 140. 
člen ni več vseboval varstvene- 
ga ukrepa odvzema premo- 
ženjske koristi, zato take do- 
ločbe Zakonodajno-pravna ko- 
misija pri določanju prečišče- 
nega besedila seveda ni mogla 
vnesti v besedilo zakona. 

Do navedene spremembe 
140. člena obrtnega zakona je 
prišlo v skladu s spremembami 
zakona o prekrških, ki ne opre- 
deljuje več odvzema premo- 
ženjske koristi kot varstvenega 
ukrepa, ki se lahko izreče po- 

leg predpisane kazni. To pa ne 
pomeni, da za odvzem premo- 
ženjske koristi ni več pravne 
podlage, kot je navedeno v de- 
legatskem vprašanju. 

Zakon o prekrških (Ur. I. 
SRS št. 25/83, 42/85) oprede- 
ljuje odvzem premoženjske 
koristi, pridobljene s prekr- 
škom, kot posebne pravni in- 
stitut. Po 41. členu navedene- 
ga zakona nihče ne more 
obrdžati premoženjske koristi, 
pridobljene s prekrškom, in se 
ta z odločbo o prekršku obvez- 
no odvzame. 

Glede na takšno sistemsko 
ureditev s pravno-sistemskega 
vidika ni razlogov, da bi odv- 
zem premoženjske koristi ure- 
jale kazenske določbe v posa- 
meznih zakonih, temveč pred- 
stavlja pravno podlago za odv- 
zem premoženjske koristi v 
vseh primerih, ko je ta pridob- 
ljena s prekrškom, neposred- 
no 41. člen zakona o prekr- 
ških. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 12.1986 

- Izvajanje tretjega odstavka 112. člena 
zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka ter 
ugotavljanju in razporejanju prihodka 

- Izvajanje tretjega od- 
stavka 112. člena zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka ter o ugotavljanju in razpo- 
rejanju prihodka 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje zbora 
združenega dela - 25. okoliš, 
Novo mesto daje v zvezi s 
tretjim odstavkom 112. g čle- 
na zakona o dopolnitvah za- 
kona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Z dopolnitvijo navedenega 
zakona so — po prvem od- 
stavku 112. g člena - za dru- 
go polletje 1986 izvozne 
vzpodbude (oziroma »vračilo 
davkov in drugih davščin 
ustvarjenih v zvezi z izvozom 
proizvodov, blaga in stori- 
tev«) načeloma prekvalificira- 
ne in celotnega prihodka in 
dohodka v neposredno pove- 
čanje poslovnega sklada z 
namenom za trajna obratna 
sredstva, ali v rezervni sklad 
(nad zneskom, ki se obvezno 
formira iz delitve čistega do- 
hodka po zaključnem računu). 

Da gre za »načelno« in ne 
enotno (obvezno) spremembo 
sledi iz tretjega odstavka, ker 
se izvozne vzpodbude tudi v 
drugem polletju 1986 lahko 

vštevajo v celotni prihodek, 
če so po predpisu republike 
ali pokrajine izvzete iz osnove 
za obračun davkov in prispev- 
kov iz dohodka! 

Nerazumljive so dalje do- 
ločbe v drugem odstavku, da 
se povečanje poslovnega ozi- 
roma rezervnega sklada šteje 
za akumulacijo (v zvezi z izva- 
janjem družbenega dogovora 
o razporejanju dohodka), ven- 
dar bodo ti zneski — med le- 
tom sicer opredeljeni za aku- 
mulacijo (ob vzporedno izka- 
zani izgubi v periodičnem 
obračunu za obdobje januar- 
-september 1986!) - lahko 
uporabljeni za kritje izgube, ki 
bo izkazana v zaključnem ra- 
čunu? 

Menimo, da gre za nespre- 
jemljiv in nepotreben poseg v 
finančne obračune rezultatov 
poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela - izvoznikov. Po 
vsebini in namenu so izvozne 
vzpodbude lahko le celotni 
prihodek in dohodek. Te eko- 
nomske kategorije, oziroma 
njihova višina ne sme biti od- 
visna od republiških predpi- 
sov, navsezadnje tudi zaradi 
medsebojne primerljivosti iz- 
kazanih podatkov v periodič- 
nih obračunih in zaključnih ra- 
čunih. 

Dalje opozarjamo na možne 
posledice v velikih sistemih, 
ki iz skupnega poslovanja 

ugotavljajo in razporejajo 
udeležencem skupni priho- 
dek. Do 30/6-1986 je namreč 
skupni prihodek dosežen z iz- 
vozom vseboval tudi izvozne 
vzpodbude, od takrat dalje pa 
bo za le-te v celoti povečan 
poslovni sklad v OZD pri kate- 
ri bodo realizirane. (Udele- 
žencem bo nedvomno razpo- 
rejen le »okrnjen« skupni pri- 
hodek. Ta predpostavka je 
mogoče le domneva, vendar 
postopki niso nikjer pojasnje- 
ni, oziroma se običajno po- 
slovni sklad ne razporeja.) 

že je omenjen nesmisel, da 
bodo posamezne OZD v peri- 
odičnem obračunu po stanju 
30/9-1986 istočasno izkazale 
tekočo izgubo in »akumulaci- 
jo«. V zaključnem računu za 
leto 1986 izkazana izguba pa 
bo lahko pokrita iz zneskov za 
katere je povečan poslovni 
sklad iz naslova izvoznih 
vzpodbud (in iz rezervnega 
sklada), vendar v takšnih pri- 
merih ne bo možno formiranje 
sklada skupne porabe. Rezul- 
tat poslovanja bo neke vrste 
izvedena »pozitivna nula«. 

Na primer: 
- izvozne vzpodbude v po- 

slovnem skladu bodo za dru- 
go polletje znašale300 mil. din 

- v ZR bo izkazana in takoj 
pokrita izguba 100 mil. din 

- v poslovnem skladu (ali 
rezervnem skladu) bo ostalo 
(= akumulacija v zvezi z druž- 
benim dogovorom o razpore- 
janju dohodka) 200 mil. din 

V (še normalnem) periodič- 
nem obračunu za prvo pollet- 
je 1986 je bil v tej OZD ugotov- 
ljen pozitiven finančni rezultat 
(v predvideni razporeditvi či- 
stega dohodka je izkazano tu- 
di formiranje sklada skupne 
porabe; del za stanovanjsko 
izgradnjo pa je celo že porab- 
ljen!), zaradi obravnavane do- 
polnitve zakona pa je sedaj 
vse skupaj padlo na glavo. 

V SR Sloveniji izvozne 
vzpodbude niso izrecno in v 
celoti izvzete iz osnove za 
obračun davkov in prispevkov 
(vendar so pri izvoznikih ob- 
veznosti sorazmerno skrom- 
ne, pri poslovanju z izgubo pa 
itak ni davčne osnove). 

V zvezi z obravnavano spre- 
membo zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka, je republi- 
ški sekretar za finance izdal 
odredbo o izpolnjevanju po- 
sebnega republiškega podat- 
ka v obrazcu »Posebni podat- 
ki k poslovnemu rezultatu 
med letom - bilanci uspeha« 
(Uradni list SRS, št. 37/86), po 
kateri bodo OZD v periodičnih 
obračunih za obdobje januar- 
-september 1986 izkazale 
zneske izvoznih vzpodbud, ki 
so jih od 1. julija dalje vnesle 

v poslovni oziroma rezervni 
sklad. 

To je za zdaj vse, kar je ob 
neštetih pripombah, vpraša- 
njih (ali če hočemo vznemirja- 
nju) OZD in njihovih asociacij 
bilo storjeno, zato postavlja- 
mo naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Ali bo Skupščina SR Slove- 
nije začela postopek za spre- 
membo zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in eventual- 
no drugih predpisov v tem 
smislu, da bo vsaj v zaključ- 
nih računih za leto 1986 mož- 
na uporaba določb tretjega 
odstavka 112. g člena zakona 
o dopolnitvah zakona o ugo- 
tavljanju in razporejanju ce- 
lotnega prihodka in dohodka 
o ugotavljanju in razporejanju 
prihodkov, kot tudi, da se 
sprejme pobuda za ponovno 
proučitev (in nujne spremem- 
be) določb 112. g člena tega 
zakona v Skupščini SFRJ. 

Na vprašanje je odgovoril 
Igor Vandot, republiški sveto- 
valec v republiškem sekretari- 
atu za finance: 

V 112. g členu zakona o ugo- 
tavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka ter 
o ugotavljanju in razporejanju 
prihodka (Uradni list SFRJ, št. 
43/86) je določeno, da izjemo- 
ma v drugem polletju leta 1986 
temeljne organizacije združe- 
nega dela zneske, realizirane 
na podlagi vračila davkov in 
drugih davščin, ustvarjene v 
zvezi z izvozom proizvodov, 
blaga in storitev (v nadaljnjem 
besedilu: izvozne stimulacije), 
ne vnesejo v celotni prihodek, 
temveč neposredno v poslovni 
sklad ali v rezervni sklad. Na- 
vedena sredstva se upoštevajo 
kot sredstva, izločena za aku- 
mulacijo po družbenem dogo- 
voru o skupnih osnovah in me- 
rilih za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SFRJ. 

Če organizacija v zaključ- 
nem računu za leto 1986 izka- 
že izgubo pri poslovanju, lah- 
ko znesek izvoznih stimulacij, 
ki jih je vnesla v poslovni 
sklad, uporabi za kritje izgube. 

V zakonu je nadalje določe- 
no, da pa se v primeru, da SR 
in SAP sprejmejo predpise, po 
katerih se izvozne stimulacije 
izključujejo iz osnove za obra- 
čun davkov in prispevkov iz 
dohodka, izvozne stimulacije 
še naprej vključujejo v celotni 
prihodek organizacije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da je po 
določbi prvega odstavka 9. 
člena zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij 

. združenega dela in delovnih 
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skupnosti (Uradni list SRS, št. 
18/80, 23/83 in 40/85 — v nada- 
ljevanju: zakon o davku) davč- 
na osnova zmanjšana za od- 
stotni delež, ki ustreza razmer- 
ju med dinarsko vrednostjo 
vsega izvoza blaga in storitev, 
povečano za izvozno stimula- 
cijo in celotnim prihodkom. 
Davčna osnova pa se še nada- 
lje, v skladu z zakonom, pro- 
gresivno zmanjšuje, upošteva- 
joč višino navedenega deleža,- 
Davčna osnova je tudi osnova 
za obračun nekaterih prispev- 
kov iz dohodka (prispevek za 
usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo in povračila 
za izvajanje programov vodno- 
gospodarskih storitev in dejav- 
nosti). To pomeni, da v osnovo 
za obračun davka iz dohodka 
in v osnovo za obračun nave- 
denih prispevkov niso vključe- 
ni nobeni realizirani zneski 
prejetih izvoznih stimulacij. 

Upoštevajoč podatke iz 
obračunov davka iz dohodka 
TOZD in delovnih skupnosti za 
obdobje januar-september 
1986 in o izplačanih izvoznih 
stimulacijah za isto obdobje, 
se je davčna osnova izovozni- 
kov znižala za 104.850 mio din, 
izvozne stimulacije pa so v ob- 
dobju od 1. 7. do 30. 9. 1986 
znašale 28.403 mio din. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da je že na podlagi 
doslej uveljavljenih republi- 
ških predpisov izpolnjen mate- 
rialni pogoj iz tretjega odstav- 
ka 112. g člena prej navedene- 

ga zveznega zakona in da torej 
materialni učinek po veljavnih 
predpisih SR Slovenije prese- 
ga učinke, ki bi jih dosegli s 
spremembo ustreznih republi- 
ških predpisov upoštevajoč 
določbe zveznega zakona. Za- 
to ni razlogov, da bi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
predložil Skupščini SR Slove- 
nije predloge za izdajo republi- 
ških predpisov, na podlagi ka- 
terih bi bilo omogočeno vklju- 
čevanje izvoznih stimulacij, re- 
aliziranih v drugem polletju 
1986, v celotni prihodek izvoz- 
nikov. 

Na osnovi navedenega Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
ugotavlja, da organizacije 
združenega dela izkažejo v ce- 
lotnem prihodku, ugotovlje- 
nem v zaključnem računu za 
leto 1986. tudi celotni znesek v 
zakonskih rokih plačanih iz- 
voznih stimulacij v drugem 
polletju leta 1986. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo navedeno stališče 
posredoval tudi Službi družbe- 
nega knjigovodstva, Centrali 
za SR Slovenijo, ki bo o tem 
obvestila vse uporabnike druž- 
benih sredstev. 

V skladu z navedenimi ugo- 
tovitvami Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije ugotavlja, da 
ni potrebno posredovati pobu- 
de za ponovno proučitev do- 
ločb 112. g člena zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka ter o ugotavljanju in razpo- 
rejanju prihodka. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 
24. 12. 1986 

Kako zagotoviti pogoje za normalno 

izhajanje družbeno pomembne knjige? 

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

»Kaj bo storil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da 
se bo grozeče predvideno 
stanje poslabšanja življenja 
slovenske knjige zaustavilo, 
spremenilo na bolje, da bo 
družbeno potrebna knjiga 
normalno izhajala, da bo knji- 
ga lahko živela med nami svo- 
je edino pravo in mogoče živ- 
ljenje, da bomo brali in da nas 
brez knjig ne bo pobralo?« 

To vprašanje je v zvezi z 
ukrepi, ki se pripravljajo in so 
že najavljeni za prihodnje le- 
to. Dotika pa se seveda tiste- 
ga, kar je moja in verjetno tudi 
vaša skrb in ljubezen do slo- 
venske knjige. 

Slovenska knjiga je imela in 
ima še vedno izjemno vlogo v 
življenju našega naroda. Zad- 
nja desetletja narašča stiska 
slovenske knjige, saj jih je 
vedno manj, tiskajo se v ved- 
no manjših nakladah, zato gre 
knjig tudi vedno manj v knjiž- 
nice. Hkrati pa ugotavljamo 
vedno večjo deklarativno po- 
moč, načelno pomoč in podpi- 
ranje knjige z raznoraznimi 
odbori, podporami z beseda- 
mi in nam ob vsem tem načel- 
nim deklariranjem za knjigo, 
knjiga hira. Seveda zato, ker 
načelni podpori niso in ne sle- 
dijo konkretni ekonomski 
ukrepi. 

Novi gospodarski ukrepi 
obetajo, da se bo tu nekaj 
premaknilo, vendar prema- 
knilo na slabše. Namreč ti go- 
spodarski ukrepi, ki se v drža- 

vi pripravljajo za prihodnje le- 
to obetajo, da bo to hiranje 
slovenske knjige pospešeno 
do kraja. Kreditiranje priprav 
zalog in prodaje knjig že se- 
daj, bo pa po novem še bolj 
negativno vplivalo na položaj 
knjige. Valorizacija kreditov in 
obresti, ki naj bi bile procent 
nad inflacijo, vsestransko po- 
trebnio knjigi, grozita, da bo- 
do naklade knjig še nižje, pre- 
računane na takojšnjo proda- 
jo - kar je nemogoče seveda 
— da bodo založniški progra- 
mi usmerjeni k trgu, kot vsako 
tržno potrošno blago, kar lah- 
ko dokončno osiromaši duha, 
kar ga je na tem našem pro- 
storu. 

Nedvomno, nihče ne more 
biti zoper normalno ekonom- 
sko trezno obnašanje, a hkra- 
ti je seveda tudi res, da mali 
slovenski knjižni trg terja po- 
sebno skrb tej dobrini in po- 
leg pačelne in moralne skrbi 
tudi konkretno pomoč za naj- 
važnejše, za šolsko knjigo, za 
mladinsko knjigo, za knjigo 
slovenskega avtorja, za znan- 
stveno misel, za normalen pri- 
tok misli sveta, za naš pro- 
stor, za periodiko in še za kaj. 

Pomoč Kulturne skupnosti 
Slovenije, ki letno sofinancira 
okrog 200 naslovov, je prema- 
lo in ne rešuje položaja slo- 
venske knjige in njene vloge v 
slovenski družbi, še zlasti ne 
ob teh spremenjenih pogojih. 
Že v letošnjem letu je pomoč 
Kulturne skupnosti Slovenije, 
preračunana v denar in v pro- 
cente, znašala le 7,8% predvi- 
dene proizvodhe vrednosti 
stroškov knjig in revij, ki so v 
tisku. Ob novih pogojih, pa se- 
veda to pomeni, da bo ta po- 
moč še manj zadostna in 
sploh ne bo zadostna. 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
pisni odgovor 

Ukrepi, ki jih pripravlja Zvez- 
ni izvršni svet še niso dokonč- 
no oblikovani, zato moramo na 
zastavljeno delegatsko vpraša- 
nje odgovoriti samo na osnovi 
že doslej znanega in v republi- 
ki dogovorjenega. 

Po podatkih Splošnega 
združenja grafične, grafično 
predelovalne industrije, časo- 
pisne in založniške dejavnosti 
ter knjigotrštva pri Gospodar- 
ski zbornici Slovenije, je 15 
večjih slovenskih založb (vseh 
založb je nad 20) v letu 1985 
izdalo 1.019 naslovov v skupni 
nakladi 5,963.610 izvodov 
knjig, v letu 1986 pa bo izdalo 
1.081 naslovov ali 6% več kot v 
predhodnem letu, v skupni na- 
kladi 6,445.480 izvodov ali 8% 
več kot v predhodnem letu. 

Navedeni založniški rezultati 
so bili doseženi ob znatni 
družbeni podpori. Poleg sred- 

stev, ki jih je za založništvo na- 
menjala Kulturna skupnost 
Slovenije, so založbe 2a kredi- 
tiranje priprav, zalog in obroč- 
ne prodaje družbeno po- 
membnih knjig uporabljale tu- 
di bančna sredstva po znižani 
obrestni meri. Ta sredstva so 
se v letu 1986 trikratno pove- 
čala. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pa je za kreditiranje 
priprav učbenikov in mladin- 
skega periodičnega tiska tudi 
letos zagotavljal še dodatna 
sredstva. 

Izvršni svet bo tudi v prihod- 
nje skrbno spremljal položaj 
družbeno pomembne knjige: 

1. V kolikor bi se zaradi 
ukrepov kreditno monetarne 
politike ta položaj bistveno po- 
slabšal, si bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije s te- 
kočo gospodarsko politiko v 
skladu z Resolucijo o politiki 
uresničevanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987, priza- 
deval za znižanje obrestnih 
mer pri kreditiranju priprav, 
zalog in obročne prodaje druž- 
beno pomembne knjige in s 
tem za izboljšanje njenega 
ekonomskega položaja. 

2. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si bo .prek svojih de- 
legatov v založniških svetih za- 
ložb prizadeval, da bodo sred- 
stva, ki izvirajo iz posebnega 
družbenega statusa teh dejav- 
nosti prav tako usmerjali v ko- 
rist družbeno pomembne 
knjige. 

3. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo tudi v prihodnje 
podpiral predloge, ki jih je Ko- 
ordinacijski odbor Zveznega 
izvršnega sveta za izobraževa- 
nje, kulturo in telesno kulturo 
v začetku letošnjega leta po- 
slal Zveznemu izvršnemu sve- 
tu in po katerih naj bi se spre- 
menili predpisi o davčni in ca- 
rinski politiki, ki bodo vplivali 

tudi na položaj knjige. Cilj teh 
ukrepov je: 

a. Oprostiti prometnega 
davka vse izvajalce kulturnih 
dejavnosti, za izdelke, ki jih 
uporabljajo pri opravljanju 
svoje dejavnosti. 

b. Zagotoviti vštevanje iz- 
datkov OZD za nakup knjig za 
njihove knjižnice v materialne 
stroške. 

c. Oprostiti carine v se orga- 
nizacije združenega dela za 
kulturo pri uvozu repromateri- 
ala ter samostojne kulturne 
delavce in njihove delovne 
skupnosti pri uvozu opreme in 
materiala, ki ga potrebujejo za 
svoje delo in ki ga ne proizva- 
jamo v SFR Jugoslaviji. 

č. Opustiti posebne carin- 
ske pristojbine pri uvozu tiska. 

d. Zagotoviti obravnavanje 
knjigotrštva kot kulturne de- 
javnosti. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE TOV. FRANCA 
FAŠALEKA, DELEGATA V 
DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, ZA 
UVEDBO SPROTNEGA USKLAJEVANJA 
STAROSTNIH POKOJNIN KMETOV 

Delegat družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije, tov Franc Fašalek, je podal naslednjo delegatsko po- 
budo: 

V SR Sloveniji imamo različne pokojnine in sicer: starostne 
pokojnine, invalidske, družinske in starostne pokojnine, priz- 
nane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. Vse ostale 
pokojnine, razen kmečke pokojnine priznane po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, se med letom večkrat uskla- 
jujejo, glede na dvig osebnih dohodkov in rast življenjskih 
stroškov. Tako je tudi prav. Tako so se vse ostale pokojnine 
od januarja pa do julija letos povečale za nekaj več kot 60%. 
Edino kmečkim upokojencem, ki so upokojeni po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, se njihova pokojnina dose- 
daj ni valorizirala. Sedaj že 2 ali 3 mesece govorimo, da bomo 
tudi te pokojnine valorizirali s 1. novembrom od sedanjih 
14.326 din na 30.000 din mesečno. Vseh upokojencev imamo 
v SR Sloveniji nekaj čez 280.000, upokojencev upokojenih po 
ZSZK pa imamo nekaj čez 34.000, kar znaša nekaj čez 12%. V 
bistvu gre za sorazmerno majhen del tistega slovenskega 
naroda, ki je danes že star v povprečju 70 let, (ker mlajši so 
zavarovani po novem zakonu). To so tisti naši kmetje, ki so 
med vojno preživljali partizane, po vojni dali velik davek tej 
družbi, bili v delovnih zadrugah, prestali obveze itd. To so tisti 
kmetje, katerim je sinove in hčere pobrala po vojni hitro 
razvijajoča se industrija in prav tem na jesen njihovega življe- 
nja delamo krivico. Nekaterim žal je ta znesek še edini vir 
preživljanja. Kaj je danes 14.326 din pokojnine, če vemo, daje 
socialna podpora brez dodatnega vira preživljanja 32.000 din. 
Človek se nehote mora vprašati: Zakaj tako? 

Na tem mestu zato dajem pobudo, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije skupaj s strokovno službo Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ugotovi in predlaga, da se 
naj vse pokojnine v SR Sloveniji v bodoče sprotno in enako 
usklajujejo. V kolikor pa to sedaj obstoječa veljavna zakono- 
daja ne omogoča, pa predlagam, da se začne postopek za 
spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k navedeni pobudi 
sprejel naslednje 

stališče 

Na podlagi 150. člena zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) se uživalcem 
starostnih pokojnin kmetov, uveljavljenih do 31. 12. 1983 po 
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od 1. januarja 1984 
dalje zagotavljajo te pravice v Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

V istem členu je določeno tudi, da znaša od 1. 1. 1985 dalje 
znesek te starostne ali družinske pokojnine kmetov najmanj 
50% zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz 
preteklega leta. Iz besedila navedene zakonske določbe je 
razvidno, da skupnost samostojno določa višino zneska sta- 
rostne pokojnine kmetov z edino omejitvijo, da ne sme znašati 
manj kot polovico zneska najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo. Glede na to bi lahko skupnost ta znesek med 
letom povečevala, ni ga pa dolžna obvezno usklajevati tako, 
kot usklajuje pokojnine. Pri konkretni odločitvi o medletnem 
povečanju starostnih pokojnin kmetov lahko zato skupnost 

upošteva poleg nominalnih osebnih dohodkov in življenjskih 
stroškov v republiki tudi svoje materialne možnosti. 

V zvezi s predlogom, naj bi v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju določili, da mora skupnost tudi sta- 
rostne pokojnine kmetov obvezno usklajevati med letom tako, 
kot usklajuje pokojnine, je nujno upoštevati, da bi takšna 
sprememba predstavljala bistveno širjenje pravic kmetov na 
podlagi solidarnosti zavarovancev pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Bistvo določbe 150. člena zakona je 
namreč le ohranitev realne vrednosti pravic, ki so jih upravi- 
čenci pridobili na podlagi poprej veljavnega zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov. 

Na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov so 
lahko kmetje uveljavili le minimalen obseg pravic s tem, da so 
za starostno zavarovanje plačevali tudi sorazmerno nizke 
prispevke. Po določbi 20. člena tega zakona je namreč zna- 
šala starostna pokojnina kmetov le 30% mejnega zneska 
najnižjih pokojninskih prejemkov iz preteklega leta po predpi- 
sih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V skladu z 
družbenim planom in resolucijo o družbenoekonomski poli- 
tiki ter v okviru splošne bilance sredstev v SR Sloveniji, je 
lahko skupnost starostnega zavarovanja kmetov v nekaterih 
letih (1981-1983) določila višji znesek starostne pokojnine, ki 
pa vseeno nikoli ni presegel 50% zneska najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo iz preteklega leta. Po določbah nave- 
denega zakona skupnost zneska starostne pokojnine kmetov 
med letom ni usklajevala. 

Znesek starostne pokojnine nesporno ne more kmetu zago- 
toviti celovite socialne varnosti, vendar je treba upoštevati, da 
imajo kmetje poleg te pravice praviloma tudi druge vire 
dohodkov. Med njimi je najpomembnejši dohodek od kmetije 
bodisi, da ga ustvarjajo z lastnim delom, ali pa so udeleženi v 
dohodku, ki ga pridobivajo prevzemniki njihovih kmetij. Osta- 
reli kmetje, ki ne morejo več delati na kmetiji in nimajo 
naslednikov, ki bi bili pripravljeni prevzeti kmetijo in jim 
zagotoviti socialno varnost, pa lahko v skladu z zakonom 
oddajo kmetijska zemljišča zadružni ali kakšni drugi organi- 
zaciji združenega dela, oziroma kmetijski zemljiški skupnosti 
in s tem pridobijo pravico do preživnine. Mesečni znesek 
preživnine znaša najmanj 84-ti del tržne vrednosti odstoplje- 
nih zemljišč in se v skladu s spremembami zakona, ki so bile 
uveljavljene v začetku letošnjega leta, usklajujejo enako kot 
pokojnine. 

Višja raven pokojninskih prejemkov je zagotovljena kme- 
tom-borcem izpred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943. Njihove 
pokojnine, ki so jih uveljavili na podlagi zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov, namreč od leta 1984 znašajo toliko kot 
znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v teko- 
čem letu, zato se povečujejo skladno z rastjo teh pokojnin. 

V skladu s 150. členom zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju je skupnost za leto 1986 določila znesek 
starostne oziroma družinske pokojnine kmetov v višini 50% 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo iz pre- 
teklega leta, torej v znesku 14.326 din mesečno. Zaradi 
izjemno hitre rasti življenjskih stroškov in nominalnih osebnih 
dohodkov se v letošnjem letu znižuje realna vrednost oziroma 
kupna moč starostnih pokojnin kmetov v tolikšni meri, da so 
samoupravni organi skupnosti oblikovali predlog za njihovo 
medletno povečanje. 

Predlagano je povečanje za 109,4% oziroma na znesek 
30.000 din, ki naj bi veljal od 1. novembra 1986 dalje. Glede na 
to, da v letu 1986 uživa pravico do starostne aH družinske 
pokojnine kmetov povprečno 34.676 upravičencev, se bodo 
zaradi predlaganega povečanja teh dejatev, odhodki skupno- 
sti povečali za 1.087 milijonov din. Če pa bi povečanje veljalo, 
tako kot za pokojnine, od začetka leta dalje, bi morala skup- 
nost za ta namen zagotoviti preko 6,5 milijarde din. 

Iz navedenega je razvidno, da zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju skupnosti ne ovira pri povečevanju 
starostnih pokojnin kmetov nad z zakonom zajamčeni naj- 
manjši znesek. 

Pri konkretnem odločanju o medletnem povečevanju tega 
zneska je nujno skupnosti dopustiti možnost za upoštevanje 
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SKLEP 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude delegata v 

starostnH?pokojnin*kmetov™"03 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 17. decembra 1986 
ob obravnavi stališča Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do pobude de- 
legata v Družbenopolitičnem zboru 
Franca Fašaleka za uvedbo sprotnega 
usklajevanja starostnih pokojnin kme- 
tov, na podlagi 40. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

1. Zbor se je seznanil s stališčem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije do 
pobude za uvedbo sprotnega usklajeva- 
nja starostnih pokojnin kmetov, ki so ga 
delegati prejeli za sejo zbora dne 22 ok- 
tobra 1986. 

2. Ker se v zvezi z izvajanjem sistema 
pokojninskega zavarovanja kmetov v 
praksi pojavlja več pobud in vprašanj o 
katerih se že vodijo razprave na nekate- 
rih delovnih telesih Skupščine SR Slove- 

nije, naj se v tem okviru prouči tudi ome- 
njena pobuda. Ta vprašanja terjajo celo- 
vito obravnavo, ki naj se opravi v okviru 
poročanja o izvajanju sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, kar je 
predvideno v programu dela zborov 

feto 6 SR Sloven'ie za naslednje 
Zaradi materialnih razsežnosti te pobu- 

de, naj o njej razpravlja in zavzame stališ- 
če tudi Odbor za agrarno politiko Zbora 
Združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

POROČILO 

o stanju na področju razreševanja problematike 

onesnaževanja okolja (ESA-166) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 30. seji dne 11. 
12. 1986 obravnaval: 

- POROČILO O STANJU NA PODROČJU RAZREŠEVA- 
NJA PROBLEMATIKE ONESNAŽEVANJA OKOLJA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 

- Vilibald PREMZL, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Fedor ČERNE, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

I. UVOD 

Namen tega poročila je prikazati stanje in spremembe kako- 
vosti okolja ter oceno izvajanja dogovorjenih usmeritev in 
nalog, katerih cilj je varstvo in izboljšanje okolja. Poročilo 
podaja Skupščini SR Slovenije osnove za oceno stanja na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja ter 
za oblikovanje sklepnih ugotovitev, ki bi morale prispevati k 
odločnejšim premikom pri odpravljanju vzrokov in posledic 
ogrožanja okolja in k hitrejšemu vzpostavljanju ravnovesja 
med naravo in družbo, ki je neobhoden pogoj nemotenega 
družbenega razvoja. Poročilo je pripravljeno tudi z namenom, 
da se potrdi pomembno mesto, ki ga ima problematika var- 
stva okolja in njeno reševanje v zaostrenih pogojih družbeno- 
ekonomskega razvoja naše družbe in v prizadevanjih za 
gospodarsko stabilizacijo. 

Skupščina SR Slovenije je celovito poročilo o stanju reševa- 
nja problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja zadnjikrat obravnavala leta 1979. Kljub 
vsem prizadevanjem, ki so temu sledila, vzroki nesorazmerij 
med naravo in družbo še vedno niso odpravljeni, zaradi česar 
se še naprej soočamo z resnimi posledicami takega stanja, ki 
ob sočasnem delovanju še drugih dejavnikov, dobivajo tudi 
katastrofalne razsežnosti. Tak je problem propadanja gozdov, 
zaskrbljujoče je slabšanje kakovosti virov pitne vode in drugi. 
To je dodatno okrepilo zavest delovnih ljudi in občanov o 
nujnosti zmanjšanja onesnaženosti in ogroženosti okolja. 
Povečale so se zahteve po učinkovitejšem in hitrejšem 
odpravljanju vzrokov in posledic takega stanja in polni odgo- 
vornosti vsakega nosilca nalog. Skupščina SR Slovenije je te 
probleme in zahteve večkrat obravnavala, zadnjič na primeru 
propadanja gozdov. V sklepih je bilo zahtevano, da se oceni 
stanje in spremembe v kakovosti okolja ter izvajanje nalog, 
dogovorjenih v Dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 in v srednjeročnih planskih aktih SR Slovenije za 
obdobje 1986-90. Predsedstvo SR Slovenije je na svoji 2. seji 
II. 6. 1986 obravnavalo problematiko varstva okolja v SR 
Sloveniji in sprejelo dokument »Ugotovitve, stališča in pred- 
logi o varstvu okolja v SR Sloveniji«. Ta dokument je skupaj z 
delom resolucije 10. kongresa ZK Slovenije, ki se nanaša na 
varstvo in izboljševanje človekovega okolja, s stališči in sklepi 
katere je sprejela Skupščina SR Slovenije s stališči drugih 
družbenopolitičnih organizacij in obstoječo zakonodajo 
osnova za nadaljevanje organiziranih prizadevaj družbe za 
varstvo okolja. V okviru dogovorjenih usmeritev in nalog želi 
poročilo prikazati predvsem učinkovitost izvajanja sprejete 
politike in se v največji možni meri izogiba ponavljanju že 
znanih ugotovitev. 

Stopnjevanje ogroženosti temeljev biološkega obstoja in 
razvoja družbe je pri pripravi poročila zahtevalo osredotočje 
na obravnavo problematike onesnaževanja okolja, ki pred- 
stavlja po svojih vzrokih, posledicah in načinu razreševanja 

poseben vidik v sicer celoviti in obširnejši ekološki problema- 
tiki. Drugi vidiki, med katere sodi varstvo in izkoriščanje 
naravnih virov, problematika urejanja prostora in posegov v 
prostor, varstvo naravne in kulturne dediščine in drugi, v 
poročilu niso posebej obravnavani, ker so predmet izvajanja 
posameznih dejavnosti pod pogoji in na način kot jih določa 
zakon in zahtevajo posebno obravnavo v samostojnih poroči- 
lih.1) To velja tudi za problematiko varstva pred ionizirajočimi 
sevanji, ki zaradi svoje posebnosti prav tako zahteva posebno 
obravnavo. 

V poročilu je prikazano stanje in spremembe na področjih 
kakovosti voda, zraka, ravnanja z odpadki ter ogrožanja s 
hrupom. V okviru vsakega področja je analizirano izvajanje v 
planskih aktih republike opredeljenih in dogovorjenih usmeri- 
tev in nalog, stanje pri uvajanju informacijskih sistemov in 
ekonomskih mehanizmov, učinkovitost družbene organizira- 
nosti ter stanje in predvidene spremembe glede normativne 
ureditve. Podana je kratka informacija o stanju na skupnih 
področjih varstva okolja: kaznovalne politike; ekonomskega 
vidika varstva okolja; organiziranosti; vzgoje, izobraževanja 
ter raziskovalne dejavnosti; medrepubliškega in mednarod- 
nega sodelovanja. Poročilo zaključujejo ugotovitve, predlogi 
in sklepi za izboljšanje stanja. 

Pri pripravi poročila so s prispevki sodelovali Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo, Republiški komite za 
enegetiko, Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Republiški sanitarni inšpektorat, Zavod SRS za 
družbeno planiranje, Hidrometeorološki zavod SRS, Zavod 
SRS za šolstvo, Zavod za ribištvo, Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Svet za varstvo okolja pri Predsedstvu RK 
SZDL Slovenije in eksperti za posamezna problemska po- 
dročja. 
Poročilo temelji na podatkih iz Poročila Predsedstva SR Slo- 
venije o varstvu okolja v Sloveniji, ankete pri skupščinah 
občin v Sloveniji (odgovora niso poslale Skupščine občin 
Logatec, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana-Šiška, Maribor- 
Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor-Tabor, Maribor-Tezno, 
Maribor-Ruše, Piran in Skupščina mesta Maribor) ter ankete 
pri organizacijah združenega dela: Cinkarna Celje, EMO 
Celje, Tovarna dušika Ruše, TKI Hrastnik, Rudnik in topilnica 
Mežica, Cementarna Trbovlje, Cementarna Anhovo, Žele- 
zarna Jesenice, Papirnica Radeče, Tovarna celuloze in papirja 
Djuro Salaj Krško, Termika Škofja Loka, Steklarna Hrastnik. 
Termoelektrarna Trbovlje in Termoelektrarna Šoštanj (odgo- 
vora ni posredovala TE-TO Ljublana). 

') V pripravi je Poročilo o stanju in problematiki urejanja prostora v SR 
Sloveniji s predlogi ukrepov in aktivnosti 
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2. STANJE IN SPREMEMBE TER BISTVENE 
POSLEDICE OGROŽANJA OKOLJA 
PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

2. 1. KAKOVOST VODA 

Kakovost površinskih vodotokov se je v SR Sloveniji zaradi 
nagle urbanizacije in industrializacije najbolj poslabšala v 
šestdesetih letih. Po letu 1975 se kakovost najpomembnejših 
vodotokov v splošnem ni več bistveno spreminjala.2' Kljub 
nekaterim sanacijskim in preventivnim ukrepom ostaja pre- 
težni del vodotokov v Sloveniji prekomerno onesnažen. Ones- 
naženost naših rek je sklenjena, čisti so le še pritoki na redko 
poseljenih območjih ter povirja večine večjih rek v alpskem 
svetu. Raziskave kakovosti vodotokov kažejo, da so ob pov- 
prečnih pretočnih razmerah v najslabšem, IV. kakovostnem 
razredu še vedno naslednji odseki vodotokov: Ščavnica pod 
Ljutomerom, Ledava pod Mursko Soboto, Kamniška Bistrica 
od Ihana do izliva, Ljubljanica v izlivnem delu, Pivka pred 
Postojnsko jamo, Paka pod Šoštanjem, Rinža v Kočevju, Sotla 
pod Rogaško Slatino, Notranjska Reka pod Ilirsko Bistrico do 
Cerkvenikovega mlina ter Rižana pod Dekani. Od naštetih so 
odseki Ledave, Rižane, Pivke in Kamniške Bistrice nepo- 
sredno pod izlivom zgrajenih čistilnih naprav. Tri reke z naj- 
slabšo kakovostjo-Nontranjska Reka, Pivka in Rinža ponikaio 
v kraški svet. 

V sušnih obdobjih pade v najslabši, IV. kakovostni razred še 
vrsta drugih odsekov vodotokov, ki so ob povprečnih pretoč- 
nih razmerah v III.—IV. razredu: Mura od Ceršaka do Murskega 
Središča, Sava od Radeč do Brežic, Sava od Goričan do izliva, 
Ljubljanica od Komina do Ljubljane, Paka in Voglajna v izliv- 
nem delu, Sotla pri Rakovcu in Notranjska Reka pod Cerkve- 
nikovim mlinom. Ob izjemno nizkih pretokih so se zaostrile 
razmere v vseh počasi tekočih vodah. Pojav opozarja na zelo 
nizko sposobnost razgradnje odplak v počasi tekočih vodah 
in na izredno občutljivost naravnega ravnovesja. 

V Prilogi I je prikazana ocena kakovosti vodotokov za leta 
1975/76, 1980/81,1984 in posebej stanje leta 1985, koje prišlo 
do izjemnega poslabšanja kakovosti vodotokov v sušnem 
obdobju septembra in oktobra. Tedaj se je najbolj poslabšala 
kakovost Ljubljanice, za katero so raziskave ob povprečnih 
pretočnih razmerah kazale celo na izboljšanje njene kakovo- 
sti med Vrhniko in Zalogom v primerjavi z izsledki izpred 
desetih let. 

Med posebej zaskrbljujočimi spremembami v preteklem 
obdobju je slabšanje kakovosti nekdaj čistih izvirnih odsekov 
vodotokov, tako da v I. kakovostni razred, predvsem zaradi 
prisotnih koliformnih bakterij, ne moremo več uvrstiti gornjih 
tokov Save Bohinjke in Dolinke, Selščice in Poljanščice, Trži- 
ške Bistrice od Tržiča do izliva, Kamniške Bistrice in Soče. 
Slabša se tudi kakovost Drave v celotnem toku, Pake pod 
Velenjem, Krke pod Novim mestom, Kolpe pod Metliko, 
Vipave pod Mirnom, Rižane v izlivnem delu, Save pod Ljub- 
ljano, Savinje pred Celjem in Ljubljanice v Zalogu. 

Poslabšuje se tudi kakovost Bohinjskega jezera, ki je dose- 
glo raven mezotrofnega stanja (srednje obremenjeno) z 
občasnimi težnjami k bolj obremenjenemu. Letos je bilo ugo- 
tovljeno gosto pojavljanje določenih vrst alg, ki so se v prejš- 
njih letih množično razvijale v Blejskem jezeru. Slabšanje 
kakovosti je ugotovljeno tudi na drugih naravnih in še posebej 
umetnih jezerih. 

Kakovost obalnega morja se vzdolž slovenske obale 
postopno slabša. Bakteriološki izvidi so dokaj neugodni. 
Veliki obremenjenosti s komunalrtimi odplakami se pridružu- 
jejo tudi biološko nerazgradljive in često strupene industrij- 
ske odplake. Najbolj onesnažen je Koprski zaliv, ne dosti manj 
Izolski. Leta 1985 je bila ugotovljena povečana obremenje- 
nost s komunalnimi odplakami v Piranskem zalivu. 

Razpoložljive raziskave kakovosti podtalnice kažejo, da je 
ta že skoraj povsod ogrožena in da se slabša zaradi neureje- 
nih komunalnih razmer, neustreznega odlaganja odpadkov, 
neprimerne uporabe kemičnih pripravkov v kmetijstvu in dru- 
gih vplivov. Analize so pokazale na občasno poslabšanje 
kakovosti podtalnice na kranjskem in sorškem polju zaradi 

^Kriterij za določitev bistvene spremembe kakovosti je sprememba za enega 

povečanja hraniv, v ljubljanski podtalnici zaradi naftnih deri- 
vatov, detergentov in kovin, v podtalnici dravskega polja 
zaradi povečanja koncentracije topil, kemikalij in naftnih deri- 
vatov. Slabša se kakovost tudi drugih podzemnih voda še 
posebej na Krasu. 

Vodo najbolj onesnažuje industrija v večjih industrijskih 
krajih - celjski industrijski bazen, premogovniki in bazična 
industrija v Zasavju, železarni Ravne in Jesenice, lesnoprede- 
lovalna in kemična industrija v Ilirski Bistrici, rudnik in termo- 
elektrarni v Velenju oz. Šoštanju, usnjarska industrija v Kam- 
niku, Šoštanju, Slovenskih Konjicah in na Vrhniki, živilskopre- 
delovalna industrija v Ajdovščini, Črnomlju in Mirni na Dolenj- 
skem, tovarne celuloze in papirja v Medvodah, Krškem, Rade- 
čah, Vevčah in Količevem, Tomos, LIV, EMO, kemičnoprede- 
lovalna in farmacevtska industrija, galvanski obrati in drugo. 

Osem največjih svinjskih farm v Sloveniji z zmogljivostjo od 
10.000 do 85.000 glav, te so Cven-Ljutomer, Draženci-Ptuj, 
Ihan-Domžale, Klinja vas-Kočevje, Nemščak in Jezero, Pod- 
grad-Gornja Radgona, Pristava-Krško in Stična, prispevajo ob 
proizvodnji nekaj nad 350.000 pitancev v letu 1986 približno 
osmino celokupnega bremena onesnaževanja voda v Slove- 
niji, ki znaša približno 8.800.000 E. Vse te farme, z izjemo 
Cvena, predstavljajo velik problem onesnaževanja in ogroža- 
nja okolja, posebej voda. Farme ne opravljajo rednih preiskav 
kvalitete vode, razen farme Cven nobena nima vodnogospo- 
darskega in uporabnega dovoljenja, sanacijski programi so 
pomanjkjivi ali jih sploh ni (zahtevam zadovoljuje trenutno 
samo sanacijski program za farmo Stična). Farma Ihan svoje 
odplake izpušča neposredno v Kamniško Bistrico, ter pov- 
zroča izjemno poslabšanje njene kakovosti. Temeljni problem 
svinjskih farm v Sloveniji je v izbiri neustreznih lokacij za tako 
velike zmogljivosti, kar bistveno povečuje stroške sanacij. 

Problematika onesnaževanja voda, katerega povrzoča pre- 
f>iv?.ls!vo\ ie najbolj očitna v primerih neurejenega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, zaradi česar prihaja 
ob iztoku teh odplak do izrazitega poslabšanja kakovosti 
sprejemnikov. Spodbudna je ugotovitev, da poteka izgradnja 
kanalizacijskega omrežja kot predpogoja čiščenja komunal- 
nih odpadnih voda bolj uspešno kot v preteklosti in to v 
skladu s celovitimi rešitvami komunalnega urejanja na urbani- 
ziranih območjih, kar je še posebej pomembno za zaščito 
podtalnih voda. Delež prebivalstva, ki je priključen na urejeno 
kanalizacijsko omrežje znaša ca. 30-40% in ne dosega deleža 
prebivalstva z redno oskrbo s pitno vodo, ki znaša 75% 

V Sloveniji je zgrajenih 121 mehansko-bioloških čistilnih 
naprav, od katerih ima le 14 zmogljivost nad 10.000 enot. Iz 
vrste razlogov čistilne naprave obratujejo pomanjkljivo, tako 
da zadovoljuje predvsem obratovanje večjih naprav, kot na 
primer v Skofji Loki, Domžalah, Murski Soboti, Radencih in 
Šentvidu. Ocene obratovanja nedavno odprte čistilne naprave 
Kranj še ni mogoče podati. 

Zaskrbjuje skromen delež prečiščenih odpadnih voda, ki 
znaša cca 15% ter neizkoriščenost družbenega kapitala v 
napravah, ki ne obratujejo zaradi pomanjkljivosti v projektira- 
nju, kadrovskih težav, neprimernega varčevanja z energijo itd. 

Pomemben vir ogrožanja kakovosti voda predstavlja ekolo- 
ško neobvladana urbanizacija na območjih majhne zgostitve 
prebivalstva. Prodor kemičnih sredstev v gospodinjstva in 
kmetijstvo ter pomanjkljivo rešeno odvajanje odplak povzro- 
čata izrazito poslabšanje kakovosti v preteklosti praktično 
povsem neobremenjenih vodotokov na teh območjih. 

V preteklih 5 letih je bilo registriranih skupno 290 poginov 
rib zaradi onesnaženosti voda. Porabljena sredstva ribiških 
družin za sanacijo stanja so majhen delež v celokupni škodi 
povzročeni z onesnaženjem voda in katere v celoti ni mogoče 
oceniti. Podatki o vzrokih in številu poginov rib po letih v 
obdobju 1981-85 so v Prilogi II. 

Vsa večja onesnaženost površinskih voda in ogroženost 
podtalnice, ob neenakomerni razporeditvi zalog in količin 
pitne vode v Sloveniji, vedno bolj otežujeta zagotavljanje 
higiensko neoporečne pitne vode porabnikom. 

Večina od 30 do 40 nesreč na leto z nevarnimi snovmi v 
proizvodnji, prometu in porabi dodatno ogroža podtalnico in 
druge vire pitne vode. V tem okviru je še posebej problemati- 
čen pomanjkljiv nadzor nad transportom nevarnih snovi. V 
Sloveniji se veča število pojavov, ko je treba zaradi onesnaže- 
nosti izključevati posamezne vodne vire iz vodovodnih si- 
stemov. 
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Velika onesnaženost površinskih voda vedno bolj omejuje 
možnosti izrabe vodotokov zgolj na stopnjo transportnega 
sredstva za odpadne snovi. 

Kot rezultat izvajanja sanacijskih ukrepov se kakovost posa- 
meznih odsekov vodotokov izboljšuje. Podatki kažejo na 
izboljšanje kvalitete Kamniške Bistrice na odseku od Kamnika 
do Domžal, Hudinje ter Voglajne v izlivnem delu, Sore pod 
Škofjo Loko in v Medvodah, Ljubljanice med Vrhniko in Zalo- 
gom ob normalnih hidroloških razmerah, Savinje pod Celjem 
in Laškim. Znižale so se tudi vrednosti za kemijske parametre 
v Rinži pri Kočevju, vendar so še vedno takšne, da ta vodotok 
sodi v IV. kakovostni razred. Že nekaj časa je znana uspešna 
sanacija kakovosti voda Meže. Kakovost Blejskega jezera se 
zaradi izvajanja dolgoročnih sanacijskih ukrepov izboljšuje. 
Zmanjšane so količine hraniv in ugotovljena je popolna zame- 
njava vrstne sestave alg. Kakovost jezera je dosegla raven 
mezotrofnosti do evtrofnosti. Kljub omenjenemu izboljšanju 
je vsebnost hraniv v jezeru, ki povzroča zmanjšanje vsebnosti 
kisika in množični razvoj alg, še precejšnja, kar pomeni, da 
jezero še vedno ni ozdravljeno. 

Za odpravo oz. zmanjšanje onesnaževanja so v zadnjem 
času največ storile naslednje organizacije: Rudnik svinca in 
topilnica Mežica, Pinus Rače, Tam Maribor, Konus Slovenske 
Konjice, Melamin Kočevje, Unior Zreče, Mariborska Livarna, 
Pivovarna Laško in Union, Gorenje Velenje, IBI Kranj, Žele- 
zarna Jesenice, Sijaj Hrastnik, Metalflex Tolmin, LTH Škofja 
Loka, Mitol Sežana, Unitas Ljubljana, Salonit Anhovo in 
druge. Sanacija je bila usmerjena predvsem v izgradnjo 
naprav za predčiščenje ali postopno čiščenje industrijskih 
odpadnih voda. V kratkem je pričakovati sanacijo emisij škod- 
ljivih snovi v vode s strani Lesonita (v letu 1986 z ukinitvijo 
mokrega postopka) in Tovarne organskih kislin (v letu 1987 z 
izgradnjo čistilne naprave) v Ilirski Bistrici. 

Večina organizacij združenega dela prepočasi spreminja,in 
posodablja tehnološke procese, uvaja zaprte sisteme uporabe 
tehnološke vode in se zelo težko odloča za izgradnjo ustrez- 
nih čistilnih naprav. Izvajanje sanacijskih programov ovira 
tudi pomanjkljiva usklajenost pri načrtovanju in izgradnji 
industrijskih čistilnih naprav v skladu z modernizacijo tehno- 
loških procesov in z drugimi sanacijskimi ukrepi in prizadeva- 
nji v občinah, zlasti z izgradnjo skupnih čistilnih naprav. 

Planske naloge v zvezi z izboljšanjem kakovosti onesnaže- 
nih voda so bile podjetno zastavljene že v planskih aktih za 
obdobje 1976-1980, ko si je vodno gospodarstvo zastavilo za 
cilj zmanjšanje onesnaženosti voda za tretjino. V obdobju 
1981-85 je bil cilj odpraviti IV. kakovostni razred vodotokov. 
Cilji niso bili uresničeni. Neizvedene naloge so se prenašale iz 
enega planskega obdobja v drugo. 

Planski akti območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije v obdobju 1981-85 so vsebovali več nalog 
s področja osnovnih dejavnosti vodnega gospodarstva (vzdr- 
ževanje in gradnja vodnogospodarskih objektov in naprav 
itd.) in hidromelioriranja kmetijskih zemljišč, kot nalog za 
zmanjšanje onesnaženosti voda. Planirane naložbe za varstvo 
kakovosti voda v obdobju 1981-85 so bile izvedene le 81%, 
planski cilji niso bili realizirani predvsem zaradi tega, ker 
onesnaževalci niso zagotovili svojega dela sredstev in 
potrebne investicijsko tehnične dokumentacije. 

Občine svojih nalog na področju zaščite vodnih virov niso 
izvajale dovolj učinkovito. V zadnjem času je sicer večina 
občin sprejela odloke o zaščiti vodnih virov, vendar pa so 
predpisi še marsikje pomanjkljivi, predvsem glede režimov 
varovanja teh območij. 

Na področju varstva voda dolgoročni plan SR Slovenije 
opredeljuje kot cilj preprečevanje slabšanja kakovosti še 
neonesnaženih in zmerno onesnaženih voda ter odpravo sta- 
nja IV. in lll/IV. razreda kakovosti. Opredeljeni so odseki vodo- 
tokov prednostne sanacije, omrežje čistilnih naprav z nave- 
deno prioriteto njihove izgradnje in vrsta indirektnih ukrepov 
za izboljšanje kakovosti vodotokov. V srednjeročnih planskih 
dokumentih so na osnovi usmeritev iz dolgoročnega plana 
dogovorjene naloge za sanacijo kakovosti Save v Zasavju, 
reke Reke, Mure na odseku Ceršak-Radenci, Savinje pod 
Celjem in Sotle pdo Rogaško Slatino. Tako dogovorjene 
naloge so usmerjene tudi na ustvarjanje pogojev za predvi- 
dene HE na Savi in Muri in na izpolnjevanje medrepubliških in 
meddržavnih obveznosti. Posebej so tudi opredeljene naloge, 

ki se nanašajo na sanacijo emisij iz svinjskih farm in separacij 
premoga. 

Da bi zagotovili izvajanje dogovorjenih planskih ciljev in 
nalog, poteka v okviru akcije usklajenega inšpekcijskega nad- 
zora sistematični pregled ter ukrepanje pri največjih onesna- 
ževalcih voda. Posebej imenovana medresorska komisija IS 
Skupščine SR Slovenije ocenjuje vključenost obveznih izho- 
dišč dolgoročenga plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 
v planskih dokumentih občin in samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se nanašajo na sanacijo vodotokov prednostne 
sanacije in na izgradnjo pomembnejših čistilnih naprav za 
odpadne vode. 

Sistem za spremljanje vodnega režima na celem območju 
SRS ima vzpostavljen Hidrološka služba pri Hidrometeorolo- 
škem zavodu SR Slovenije, vendar je s kakovostnega vidika 
pomankljiv. Redno se spremljajo samo nekateri osnovni, 
občasno pa tudi dodatni biološki in kemijski parametri. Ta 
sistem ne daje potrebnega uvida v kakovost oz. onesnaženost 
voda. Zveza vodnih skupnosti Slovenije je zadolžena za vzpo- 
stavitev in vodenje katastra onesnaževalcev voda. Zaradi ana- 
litsko metodoloških pomanjkljivosti in samo občasnega ugo- 
tavljanja virov onesnaženja voda je kataster nepopoln in ni 
primeren za redno večnamensko uporabo. Na osnovi oprav- 
ljenega študijskega dela je Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
pripravila enotno osnovo ugotavljanja emisij in predvideva, da 
bo glede na planirana sredstva v ta namen v letu 1986 na 
območju SR Slovenije izdelan kataster za cca 40% onesnaže- 
valcev. Zaostanek pri izdelavi katastra onesnaževalcev voda je 
resna ovira za bolj učinkovito varstvo kakovosti voda ter še 
posebej za uvajanje ekonomskih mehanizmov. 

Skladno s predpisi so onesnaževalci dolžni ugotavljati in 
spremljati kakovostne in količinske spremembe svojih odpad- 
nih voda in o tem voditi evidenco, kar se v splošnem slabo 
izvaja. Med drugim je problem tudi neenoten način ugotavlja- 
nja in spremljanja stanja, saj so organizacije poslužujejo 
različnih analitskih metod in so tako podatki tudi neprimer- 
ljivi. Akcija atestiranja analitskih metod intenzivno poteka in 
bo predvidoma zaključena v letu 1986. 

Celoviti ekonomski sistem, ki bi spodbujal onesnaževalce k 
zmanjševanju emisij škodljivih snovi v vode in ki bo na drugi 
strani omogočal izvajanje finančno zahtevnih sanacijskih pro- 
gramov, v Sloveniji še vedno ni vzpostavljen. Uporabniki voda 
plačujejo iz dohodka prispevek tudi za onesnaženo vodo 
vodnim skupnostim; višina prispevka je odvisna od števila 
škodljivostnih ekvivalentov, s katerimi obremenjujejo vode. 
Ta sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov za zmanjšanje 
onesnaženosti voda v okviru vodnega gospodarstva, pri 
čemer ima vodno gospodarstvo vlogo soinvestitorja, kar v 
primeru izpada drugih sredstev otežuje ali onemogoča 
izvedbo posameznih programov. Često je prihajalo do preliva- 
nja teh sredstev znotraj vodnih skupnosti za druge namene. 
Vodni prispevek je še vedno premajhen in ne dosega višine 
stroškov čiščenja odpadnih voda, da bi tako spodbujal ones- 
naževalce k zmanjševanju oz. odpravljanju negativnih vplivov 
na kvaliteto voda. V skladu z usmeritvami družbenega plana 
SRS za obdobje 1986-1990 se bodo že v letu 1987 začela 
zbirati dodatna povračila od onesnaževanja voda po narašča- 
joči tarifi, ki se bodo v celoti porabila za sofinanciranje naložb 
v varstvo kakovosti voda. 

2.2. KAKOVOST ZRAKA 

V večini slovenskih mest in indusrijskih središč je zrak 
prekomerno onesnažen. Slovenija je dežela z izjemno razgi- 
banim reliefom, ki pogojuje tudi klimatske značilnosti. V doli- 
nah in kotlinah prevladujejo šibki vetrovi zaradi česar so 
pogost pojav temperaturni obrati, ob katerih že sorazmerno 
majhne emisije škodljivih snovi povzročijo občutno onesna- 
ženost zraka. Večina prebivalstva živi v dolinah in kotlinah, 
kjer je tudi večji del industrije. 

Zrak je že vrsto let z žveplom dvokisom (S02) najbolj ones- 
nažen v Trbovljah; v kurilni sezoni 1985/86 je znašala pov- 
prečna vsebnost S02 0,30 mg/m3, kar je enako najvišji 
dopustni 24-urni koncentraciji. Z žvejjlovim dvokisom je zrak 
močno onesnažen še v Hrastniku, Crni na Koroškem, Ljub- 
ljani, Celju, Mariboru, Mežici, Žerjavu in Zagorju. 

Velika je tudi onesnaženost z dimom. V kurilni sezoni 1985/ 
86 so meritve pokazale v Trbovljah najvišjo 24-urno vsebnost 
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0.21 mg/m3 dima in v središču Ljubljane 0,30 mg/m3 (dovo- 
ljena 24-urna vsebnost je 0,15 mg/m3). Z dimom je močno 
onesnaženo ozračje še v Zagorju, Mariboru, Celju in drugje. Iz 
Prilog III. a in III. b bo razvidne vrednosti onesnaženosti zraka 
z S02 in dimom na vseh merilnih mestih v Sloveniii v kurilni 
sezoni 1985/86. 

Največje količine prašnih usedlin so bile izmerjene v bližini 
Cementarne Trbovlje in v Anhovem. Večje količine usedlin ki 
ze presegajo dopustne vrednosti, so značilne tudi za Jese- 
nice, v samem mestu Trbovlje pa je količina prašnih usedlin 
približno enaka kot v Ljubljani. V Prilogi IV. so prikazani 
rezultati meritev za 7 merilnih mest v Sloveniji za kurilno 
sezono 1985/86. 

V industrijskih krajih so pomembne tudi tehnološke emisije 
Poleg S02 in prahu zrak marsikje vsebuje tudi druge zdravju 
škodljive snovi (težke kovine, azbest, kadmij, fluoridi dušikovi 
oksidi in razne organske spojine). Če bi imeli na razpolago 
dovolj podatkov o onesnaženosti zraka s temi snovmi bi bila 
ocena za onesnaženost Hrastnika, Celja, Kidričevega, Škofje 
Loke-Trate, Anhovega, Ilirske Bistrice in druge industrijske 
kraje, še bolj neugodna. 

Dušikovi oksidi in ogljikovodiki so sestavine izpušnih plinov 
motornih vozil in se njihove povišane vrednosti pojavljajo 
predvsem ob prometnih cestah in pri kurjenju s fosilnimi 
gorivi. Škodljivosti teh snovi ne smemo podcenjevati, saj 
vstopajo v fotokemijske reakcije v atmosferi, pri čemer nasta- 
jajo izjemno škodljivi sekundarni polutanti. Prve meritve kon- 
centracije ozona (03) pri nas kažejo, da fotokemijske reakcije 
potekajo tudi v atmosferi naših močno onesnaženih mest. 

Na gibanje in zadrževanje škodljivih snovi v zraku bistveno 
vplivajo meteorološke razmere. Onesnaženost zraka z žveplo- 
vim dvokisom in dimom je pri nas najvišja v kurilni sezoni, 
decembra in januarja, ko so temperaturni obrati najbolj pogo- 
sti. Nasprotno pa so vsebnosti dušikovih oksidov, ogljikovodi- 
kov in zlasti sekundarnih polutantov višje poleti, ko je gostejši 
promet in ko meterološke razmere omogočajo fotokemijske 
reakcije v atmosferi. 

Po statističnih podatkih o porabi goriv v letu 1984 so bili 
glavni izvori emisij S02 TE Šoštanj (59.700 t/leto), TE Trbovlje 
(23.600), TGA Kidričevo (5.850), Rudnik svinca in topilnica 
Mežica (5.200), Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj Krško 
(4.500), Cinkarna Celje (3.400), Tovarna dušika Ruše (1.570) in 
Železarna Jesenice (1.350). Dobro polovico vseh emisij žve- 
plovega dvokisa prispevajo termoenergetski objekti z viso- 
kimi dimniki. Škodljive snovi iz termoelektrarn povzročajo 
škodo na vegetaciji na velikih območjih, manj pa vplivajo na 
vsebino S02 v zraku v neposredni bližini izvora emisij. Indu- 
strija, kotlovnice za ogrevanje in drobna kurišča absolutno 
sicer prispevajo manj, vendar pa bolj onesnažujejo prizemno 
plast zraka in zato bolj neposredno ogrožajo zdravje ljudi. 
Glavni krivec za onesnažen zrak v mestih so drobna kurišča in 
promet z motornimi vozili. 

Med večjimi onesnaževalci z drugimi škodljivimi snovmi je 
treba posebej omeniti Rudnik svinca in topilnico Mežica 
(arzen, svinec), Steklarno B. Kidrič v Rogaški Slatini, termo- 
elektrarne in toplarne (arzen, pa tudi selen in kadmij), Color 
Medvode, Helios Domžale, Melamin Kočevje (ogljikovodiki), 
Iplas Koper, Termika Škofja Loka (ogljikov monoksid), TGA 
Kidričevo, TKI Hrastnik, Cinkarno Celje in opekarne (fluoridi) 
Tovarno cementnih izdelkov Anhovo, Donit Medvode 
(azbest). S svincem, ogljikovodiki, ogljikovim monoksidom in 
azbestom onesnažuje zrak tudi cestni promet, z azbestom pa 
tudi safonitna kritina v strnjenih naseljih. Obširnejši seznam 
delovnih organizacij, ki najbolj onesnažujejo zrak po občinah 
v Prilogi V. 

Posebnih sprememb v kakovosti zraka v zadnjih 6 letih ni T 

bilo. Uvrstitve v posameznih letih kažejo na sorazmerno 
poslabšanje kakovosti zraka v Mariboru, manj izrazito poslab- 
šanje v Skofji Loki in v Medvodah. Na drugi strani se kakovost 
zraka izboljšuje v Celju, kar je rezultat izvajanja sanacijskih 
ukrepov Ta ugotovitev velja tudi za Kranj, ki ni več med 
najbolj onesnaženimi kraji v SR Sloveniji. V prilogah VI.a in 
VI.b so razvidne spremembe v povprečni onesnaženosti zraka 
z S02 in dimom po letih v obdobju 1980 in 1986. 

Kljub vsem ukrepom ni očitnejšega izboljšanja kakovosti 
zraka, predvsem zaradi povečane porabe premoga. Večina 
naših premogov ima visok odstotek žvepla in obenem nizko 
kurilno vrednost. Kurilne naprave pri uporabnikih so pogosto 

neustrezne, slabo vzdrževane in tudi način kurjenja v mnogih 
primerih ni pravilen. 

Ocena, da smo z vrsto izpeljanih akcij zaustavili slabšanje 
kakovosti zraka, je na videz v nasprotju z v zadnjem času 
ugotovljenim stopnjevanjem posledic na zdravju ljudi in živali 
ter poškodb na vegetaciji in na materialih. Večina teh posledic 
je kroničnega značaja in so rezultat dolgoletnega vpliva ones- 
naženega zraka, vendar so se poškodbe pokazale v večjem 
obsegu šele v zadnjih letih. 

Raziskave iz mnogih krajev sveta so dokazale, da onesnaže- 
nje zraka deluje negativno na zdravstveno stanje prebivalstva. 
Določeni kazalci zdravstvenega stanja prebivalcev iz preteklo- 
sti dajejo osnovo za domnevo, da so nekateri vzroki smrti in 
nekatere bolezni povezani z onesnaženostjo zraka. 

Strokovno nevzdržno in neetično bi bilo čakati signale 
zdravstvene službe o visoki obolevnosti prebivalstva zaradi 
respiratornih in drugih, z onesnaženostjo zraka povezanih 
bolezni, če imamo možnost z instrumenti določiti koncentra- 
cijo S02, NOx, CO, F, PB, ogljikovih in drugih onesnaževalcev, 
ki v ozračju ne bi smeli biti nad še dopustno vrednostjo. O 
škodljivih učinkih naštetih kemijskih spojin vemo že dovolj iz 
tuje in domače literature. 
Že v petdesetih letih so preventivni zdravstveni strokovnjaki 
opozarjali na specifično obdelavo in možnost povečane smrt- 
nosti v krajih, kjer so kot prvi merili onesnaženost zraka. 
Natančne raziskave so bile v zadnjem času opravljene le v 
Celju, kjer so potrdili informacije o specifični obolevnosti 
ogroženega prebivalstva. Zdravstvene organizacije se le izje- 
moma (Maribor, Celje) še ukvarjajo z merjenjem značilnih 
onesnaževalcev zraka (predvsem S02), dočim niti one niti 
merske službe HMZ ne spremljajo sistematično drugih, za 
zclravje še pomembnejših kontaminentov (NO„, CO, ogljikovo- 
diki, fluor, . .). Naloga te organizacije je sistematično sprem- 
ljanje koncentracij onesnaževalcev zraka in tekoče javljanje 
podatkov zdravstvenim organizacijam in upravnim organom 
oz. pristojnim inšpekcijskim organom. Zdravstvene študije o 
neposrednih učinkih onesnaževanja ozračja so možne le, če 
imamo dovolj podatkov o dnevnih vrednostih onesnaževalcev 
in dovolj adekvatnih podatkov o mortaliteti in morbiditeti. 
Zaradi vpliva drugih faktorjev je pri interpretaciji podatkov 
potrebna kar največja previdnost. V Sloveniji do sedaj ni bila 
opravljena celovita študija o vplivu onesnaženja zraka na 
zdravje. Opravljene so bile posamezne raziskave v Ljubljani 
leta 1975, v Celju 1981, v mežiški dolini, opravljene pa so bile 
tudi nekatere raziskave v okviru medicine dela (Anhovq, Idrija 
Mežica, vasi ob Krupi). 

Premalo načrtnih raziskav o posledicah za zdrave ljudi še 
marsikje povzroča podcenjevanje te problematike. Iz prilože- 
nega grafikona (Priloga VII), ki ga je izdala Svetovna zdrav- 
stvena organizacija, je razvidno, da v naših najbolj onesnaže- 
nih mestih lahko pričakujemo hude zdravstvene posledice (v 
grafikon so vrisani podatki za Trbovlje kot naselje). 

Poudariti je potrebno katastrofalen obseg umiranja gozdov 
v Sloveniji, ki že ima hude narodno-gospodarske posledice. 
Prve objektivne in mednarodno primerljive podatke o stopnji 
poškodovanosti gozdov v Sloveniji je leta 1985 dal celovit 
popis inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo SR Slovenije 
po katerih je prizadetih že nekaj več kot 55% gozdov. Predv- 
sem gre za jelko, smreko in bukev, poškodbe pa se kažejo tudi 
na drugih drevesnih vrstah. Problematiko propadanja gozdov 
je Skupščina SR Slovenije posebej obravnavala in ob tem 
sprejela vrsto pomembnih ugotovitev in sklepov. 

Genetske spremembe na vegetaciji, ki so jih biologi ugoto- 
vili v Mežiški dolini, nekateri strokovnjaki povezujejo pred- 
vsem s svincem v onesnaženem zraku. 

Glavni sanacijski ukrepi za varstvo zraka v zadnjih letih so 
bili širjenje daljinskega ogrevanja, vpeljava zemeljskega plina 
namesto mazuta v industriji in izgradnja mestnih obvoznic. 
Vedno več je tudi pozitivnih učinkov varčevanja z energijo. 

S spremembo tehnologije in vpeljavo čistilnih naprav 
(predvsem za trdne delce v dimnikih) oz. z delno izpeljavo 
sanacijskih prgramov so dosegli uspehe v Rudniku svinca in 
topilnici Mežica, Železarni Štore, Železarni Jesenice, Cinkarni 
Celje, Tovarni dušika Ruše, Mariborski livarni, Donitu v Med- 
vodah in še v nekaterih organizacijah. Železarna Ravne je z 
uvedbo mazuta in zemeljskega plina zmanjšala lastne emisije 
S02 iz drugih kurišč, ki je pred sanacijo znašala 1300 ton. 
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Zmanjšane so bile tudi emisije prahu iz železarne od 2400 ton 
na 1600 ton/letno. 

V obdobju 1971-75 je bila v planskih aktih opredeljena 
naloga odprave IV. stopnje onesnaženosti zraka, ki se je 
neuresničena prenesla v srednjeročno obdobje 1976-80. Ob 
splošnih in deklarativno opredeljenih planskih nalogah so bili 
rezultati skromni. Samo majhno število občin je pripravilo 
sanacijske programe za območja III. in IV. stopnje onesnaže- 
nosti, katerih v glavnem tudi niso opredelile s svojimi odloki, 
kot jih to zavezuje zakon o varstvu zraka in planski dokumenti 
za obdobje 1981-85. V dolgoročnem planu SR Slovenije do 
leta 2000 je opredeljena obveznost sanacije ozračja na 
območjih III. in IV. stopnje onesnaženosti zraka ob hkratnem 
preprečevanju slabšanja stanja na zmerno onesnaženih in 
onesnaženih področjih. Opredeljena so območja prednostne 
sanacije - Ljubljana, Medvode, Mežica, Žerjav, Ravne na 
Koroškem, Celje, Štore, Kidričevo, Trbovlje in Hrastnik. Sred- 
njeročni planski dokumenti zahtevajo zmanjšanje emisij v 
dopustne okvire pri Cinkarni Celje, EMO Celje, TKI in Ste- 
klarni Hrastnik, Toplarni Ljubljana, Rudniku svinca in topilnici 
Mežica, TGA Kidričevo, TE in Cementarni v Trbovljah, TE v 
Šoštanju, Železarni Jesenice, Cementarni v Anhovem. Papir- 
nici Radeče, Tovarni dušika Ruše, Tovarni celuloze in papirja 
Krško in Termiki Škofja Loka. Podatki iz ankete kažejo, da se 
večina teh organizacij zaveda ekološke problematike in 
naloge v zvezi s sanacijo virov onesnaževanja okolja, vendar 
so samo izjemoma opredelile tudi potrebno višino in vire 
sredstev. Opredeljene so naloge za modernizacijo oziroma 
spremembo tehnologije in nameščanje filtrskih naprav za 
prestrezanje škodljivih snovi in prahu. 

Za doseganje planskega cilja za 30% zmanjšanje emisij S02 
do leta 1993 glede na stanje leta 1980 so zavezani veliki 
termoenergetski objekti (TE Trbovlje, TE Šoštanj, TE-TO Ljub- 
ljana) v okviru elektrogospodarstva republike. Do konca leta 
1986 morajo biti izdelane osnove za pripravo programa 
zmanjševanja emisij. Nosilec strokovnega dela, ki je v teku, je 
Inštitut Milan Vidmar. 

Občine bi morale opredeliti in izvajati aktivnosti za vsaj 15% 
zmanjšanje emisij S02 do leta 1990 glede na stanje iz leta 
1980. Samo četrtina občin je v tej smeri opredelila" svoje 
planske naloge, pri čemer gre v glavnem za organizacijske 
naloge v zvezi s katastrom onesnaževalcev in pripravo še 
manjkajočih predpisov o varstvu zraka, za uvajanje daljin- 
skega ogrevanja in plinifikacijo stanovanjske gradnje ter 
delno industrije. 

Za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja zraka pri- 
dejo v poštev v največji meri individualni ukrepi samih ones- 
naževalcev. Skupni preventivni in sanacijski ukrepi so mogoči 
v glavnem le na področju komunale in energetike, prometa v 
večjih naseljih in na nekaterih drugih samoupravno organizi- 
ranih področjih. SIS materialne proizvodnje, ki na nivoju 
republike pokrivajo ta področja, pri svojih planskih nalogah 
premalo upoštevajo reševanje ekološke problematike, saj v 
večini ne opredeljujejo niti organizacijskih nalog niti nepo- 
srednih ukrepov za varstvo zraka. 

Na osnovi določil zakona o varstvu zraka je bila ustanov- 
ljena republiška osnovna mreža merilnih postaj za varstvo 
zraka na območju SR Slovenije. Delovanje osnovne mreže 
finansira republiški proračun. V letih 1976 in 1977 so bile 
postavljene merilne postaje klasičnega tipa (brez avtomatike) 
v vseh večjih krajih v republiki oziroma v krajih, ki so uvrščeni 
v III in IV. območje onesnaženosti zraka po republiškem 
odloku. V nekaterih močno onesnaženih mestih so se meritve 
začele že prej, v Ljubljani na primer že leta 1965. V sezoni 
1985/86 so potekale v 42 krajih v Sloveniji. V nekaterih večjih 
mestih so tekle tudi redne dopolnilne meritve (Ljubljana, 
Maribor, Celje) na več lokacijah. Po naročilu posameznih 
občin so ponekod tekle tudi krajše, nekaj mesečne meritve. V 
osnovni mreži so potekale tudi meritve kakovosti padavin in 
količine prašnih usedlin na 7 merilnih mestih. 

Na osnovi odloka republiške skupščine se je leta 1980 
začela izgradnja analitičnega nadzorno-alarmnega sistema 
(ANAS) za varstvo zraka. Program vzpostavitve ANAS vsebuje 
izgradnjo 10 premičnih in 13 republiških avtomatskih merilnih 
postaj za merjenje onesnaženosti zraka, nabavo premičnega 
laboratorija za merjenje emisij in nabavo opreme za republiški 
center ter pet regionalnih centrov za prenos in interpretacijo 
podatkov. Postaja ANAS meri meteorološke in ekološke para- 

metre (S02, NO, N02, NOx, CO in 03). Izgradnja sistema kasni 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Izdelane so že pre- 
mične postaje, ena nepremična in del opreme za republiški 
center ter programska oprema za kontrolo, obdelavo in arhivi- 
ranje podatkov. Sistema za prenos podatkov še ni, zato ANAS 
nima alarmne funkcije oz. podatki še niso tekoče uporabni za 
izredno ukrepanje. Podatki premičnih postaj se uporabljajo 
pri načrtovanju preventivnih in sanacijskih ukrepov za varstvo 
zraka. V sezoni 1985/86 so delovale 3 premične postaje ANAS 
na lokacijah nepremičnih postaj, in to v Ljubljani, v Trbovljah 
in v Celju. 

Poleg merilnih postaj republiške mreže deluje na Mašunu 
pod Snežnikom tudi postaja mednarodne mreže EMEP, ki je 
bila ustanovljena na podlagi konvencije o onesnaževanju 
zraka preko meja na velike razdalje v Evropi. 

Občine, ki so po zakonu o varstvu zraka zadolžene vzposta- 
viti katastre virov onesnaževanja na območjih s prekomerno 
onesnaženim zrakom, v večini te obveznosti niso izpolnile, pa 
tudi tiste, ki evidenco nad emisijami onesnaževalcev na svo- 
jem območju imajo, je redno ne dopolnjujejo. 

Onesnaževalci so po zakonu dolžni spremljati emisije škod- 
ljivih snovi v zrak, vendar so na tem področju šele v zadnjem 
času opazni določeni premiki. Tudi to otežuje vzpostavitev 
katastrov emisij v občinah. 

Zakon o varstvu zraka opredeljuje zadeve varstva zraka kot 
zadeve posebnega pomena za republiko, ki se prvenstveno 
rešujejo s sporazumevanjem in dogovarjanjem v samouprav- 
nih interesnih skupnostih za varstvo zraka. Skupnosti za var- 
stvo zraka naj bi opravljale različne upravne, samoupravne in 
strokovne naloge in bile glavni skrbnik za varstvo zraka. 
Opravljanje nalog teh skupnosti naj bi se financiralo iz pri- 
spevkov za onesnaževanje zraka. Te skupnosti bi morale biti 
ustanovljene v 31 občinah z območij III. in IV. stopnje onesna- 
ženosti zraka. Ustanovljenih je bilo le 9 skupnosti v 13 obči- 
nah. Ustanovljene skupnosti za varstvo zraka niso nikoli zaži- 
vele, prav tako ne Zveza skupnosti za varstvo zraka. Večina je 
prenehala delovati, izjema je le skupnost za varstvo zraka v 
Celju. Eden od mnogih razlogov za tako stanje je v tem, da je 
varovanje zraka dobrina, ki jo je mogoče zagotavljati za vse in 
vsakogar hkrati. Zato neposrednih uporabnikov za to dejav- 
nost ni mogoče ugotoviti oziroma določiti. Poleg tega skup- 
nosti za varstvo zraka niso imele statusa nosilca planiranja, ki 
bi lahko enakopravno odločal o elementih razvoja z vidika 
varstva zraka, kar še zlasti velja za spremljanje sanacijskih 
programov. Zaradi pomembne vloge, ki naj bi jo skupnosti za 
varstvo zraka imele pri reševanju problematike, so bili delno 
in navidezno razbremenjeni neposredne odgovornosti ostali 
nosilci planiranja, ki upravljajo z objekti in napravami kot viri 
onesnaževanja zraka v proizvodnji, prometu in porabi in druž- 
benopolitične skupnosti kot pomembni dejavniki na področju 
varstva zraka. Z zakonom določeni sistem financiranja dejav- 
nosti skupnesti za varstvo zraka na podlagi prispevkov temelj- 
nih organizacij združenega dela od onesnaževanja zraka in 
imetnikov cestnih motornih vozil ni bil izpeljan. Nekatere 
skupnosti so se ga posluževale za izvajanje posameznih 
nalog, za izvajanje skupnih sanacijskih programov pa ne. 
Občine tudi niso sprejele sanacijskih programov in zato z 
odloki niso določale obveznosti plačevanja prispevka od 
onesnaževanja; te možnosti se je poslužila le občina Trbovlje 
za izvedbo programa daljinskega ogrevanja z izgradnjo oz. 
rekonstrukcijo toplarniških kapacitet. Zlasti vprašljiv je pri- 
spevek, ki naj bi ga po odloku IS Skupščine SR Slovenije 
plačevali imetniki cestnih motornih vozil zaradi emisij izpuš- 
nih plinov, saj so ti glede na tehnične pogoje in možnosti brez 
moči. Te probleme lahko rešijo le rafinerije z zmanjšanjem 
vsebnosti svinca v bencinu in avtomobilska industrija z napra- 
vami za katalitsko čiščenje izpušnih plinov, kar je stvar ureja- 
nja na zvezni in mednarodni ravni in vključevanja stroškov v 
ceno bencina oz. motornih vozil. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zato predloga omenjenega odloka ni sprejel. 

Zaradi navedenih problemov je v teku sprememba Zakona o 
varstvu zraka, s katero bodo razrešena predvsem odprta vpra- 
šanja glede organiziranosti na področju varstva zraka in glede 
financiranja programov za varstvo zraka. Z novim zakonom 
naj bi zadeve varstva zraka postale zadeve splošnega pomena 
za republiko. Zakon bo moral jasneje opredeliti odgovornost 
za izvajanje nalog varstva zraka Glede na predlog za opusti- 
tev obvezne ustanovitve skupnosti za varstvo zraka naj bi se 
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naloge, ki jih sedaj veljavni zakon nalaga tem skupnostim 
prenesle na pristojne organe oziroma službe družbeno-poli- 
tičnih skupnosti ter samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Sredstva za zmanjševanje onesnaževanja in onesnaženosti 
zraka na prekomerno onesnaženih območjih naj bi se zago- 
tavljala v okviru sanacijskih programov, za pripravo katerih bi 
bile se naprej odgovorne občine na območjih III. in IV. stopnje 
onesnaženosti zraka ter OZD in druge pravne osebe za sana- 
cijo objektov in naprav, ki prekomerno onesnažujejo zrak. 
Sredstva za financiranje strokovne službe za nadzor in evi- 
denco nad viri onesnaževanja zraka na območju občine naj bi 
zagotovila občina iz svojega proračuna, analogno kot zago- 
tavlja SR Slovenija sredstva iz proračuna za republiško službo 
za varstvo zraka. 

Podzakonski predpisi, izdelani na osnovi zakona o varstvu 
zraka, so zastareli in bodo do konca leta 1987 prilagojeni 
sodobnim zahtevam, potrebam in možnostim. Med temi je še 
posebej aktualen problem neustreznost odloka, ki določa 
dopustne koncentracije in količine škodljivih snovi ki jih ie 
dovoljeno izpuščati v zrak. 

2.3. RAVNANJE Z ODPADKI IN NEVARNIMI 
SNOVMI 

2.3.1. Odpadki 
Ustrezno ravnanje z odpadki preprečuje trajne ali enkratne 

negativne vplive na okolje. Obsega preventivo, ki vključuje 
prizadevanja za zmanjšanje nastalih količin odpadkov ter 
neposredno ali posredno vračanje odpadkov v proizvodnjo, 
kakor tudi skrb za ustrezno zbiranje, obdelavo ali odlaganje 
komunalnih in industrijskih odpadkov. Nevarne snovi so ob 
neprimernem ravnanju pri proizvodnji in transportu poseben 
izvor nastajanja nevarnih odpadkov, ki prav zaradi teže posle- 
dic zahtevajo še posebej skrben nadzor in ravnanje. 

V SR Sloveniji je sorazmerno najbolje urejeno področje 
sekundarnih surovin, še posebej zbiranje in ponovna uporaba 
odpadkov, katerih predelava je enostavna in ne zahteva veli- 
kih vlaganj. Gre za jeklene odpadke, barvne kovine, odpadni 
papir, steklo, tekstilne odpadke in ostanke iz predelave termo- 
p lasto v. Glavni nosilci zbiranja so delovne organizacije Dinos, 
Surovina in TOZD Unija in Papir servis. Stanje pri zbiranju in 
ponovni uporabi odpadkov, katerih predelava zahteva soraz- 
merno visoka investicijska sredstva, je slabše. Za izmenjavo 
sekundarnih surovin med organizacijami že vrsto let pri 
Gospodarski zbornici Slovenije deluje Borza odpadkov, ki 
posreduje informacije o razpoložljivih snoveh. Zbrane koli- 
čine sekundarnih surovin po letih so v Prilogi VIII. 

Urejenost ravnanja s komunalnimi odpadki je na nizki stop- 
nji. Povečal se je sicer delež prebivalstva, zajetega v urejen 
odvoz komunalnih odpadkov. Leta 1970 je le 16 urbanih 
centrov v Sloveniji razpolago z urejenim odvozom komunal- 
nih odpadkov, leta 1982 pa se je delež prebivalstva, zajetega v 
urejen odvoz komunalnih odpadkov, povečal na 65%* in se po 
mnenju strokovnjakov približuje 70% v letu 1986. Povečani 
količini zbranih in deponiranih odpadkov pa ni sledila izgrad- 
nja sistema sodobnih regionalnih odlagališč komunalnih 
odpadkov in proces pridobivanja koristnih snovi iz komunal- 
nih odpadkov (90% koristnih surovin je še vedno pridobljenih 
iz industrije, iz gospodinjstev se pridobiva z uspehom samo 
star papir Z akcijo Dinosa je v Ljubljani in okolici organizi- 
rano zbiranje stekla, ki daje po prvih informacijah rezultate 
nad pričakovanji). Pretežni del odlagališč komunalnih odpad- 
kov je namenjen potrebam posameznih občin. Prevladujejo 
tehnično neustrezna odlagališča, v večini primerov brez 
potrebnih dovoljenj; pri načrtovani centralni deponiji v Ljub- 
ljani se računa s koristno izrabo deponijskega plina. 

V planskih aktih je dogovorjen prehod na sistem regional- 
nih odlagališč komunalnih odpadkov z zaledjem nad 50.000 
prebivalcev. Interes za povezovanje pri nekaterih občinah 
sicer obstoji, vendar je stvarnega povezovanja med občinami, 
ki bi dal rezultate, malo. Doseženi so uspehi pri odkrivanju in 
saniranju divjih odlagališč, katerih je bilo še leta 1982 v 
Sloveniji 600-800. Do leta 1990 bo zapolnjena približno tret- 
jina, do leta 2000 pa že preko polovice odlagališč komunalnih 
odpadkov. 

Najbolj pereč je problem ravnanja s posebnimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne snovi. Njihovo zbiranje, transport, obde- 
lava ter odlaganje še vedno ni celovito in ustrezno rešeno. 

Nastajanje teh vrst odpadkov ni zmanjšano, zaradi česar se 
stopnjujejo neposredne ekološke posledice ter verjetnosti, da 
bo ob neustreznem ravnanju s temi snovmi prišlo do nesreč z 
resnimi posledicami. 

V odsotnosti pravih in celovitih rešitev ter še vedno prevla- 
dujoče nizke zavesti odgovornih v delovnih organizacijah, 
kjer nastajajo velike količine nevarnih odpadkov, prevladujejo 
najenostavnejše in podjetniško najcenejše oblike odstranje- 
vanja odpadkov. Problem se dokončno zaostri zaradi sodelo- 
vanja nekaterih komunalnih podjetij in neodgovornih posa- 
meznikov, ki opravljajo strokovno neustrezno in inšpekcijsko 
slabo nadzorovano odlaganje nevarnih odpadkov na 
pomanjkljivo opremljenih odlagališčih. V posameznih prime- 
rih so se nevarni odpadki odlagali prosto v naravo. Nekatere 
delovne organizacije razrešujejo problem z izgradnjo mono- 
deponij. Taki primeri so odlagališče sadre in piritnih ogorkov 
Cinkarne Celje v Bukovžlaku, odlagališče jalovine Rudnika 
urana Zirovski Vrh pri Gorenji vasi, odlagališče odpadkov iz 
lakirnice IMV Novo mesto ob tamkajšnjem komunalnem odla- 
gališču idr. Nekatere od teh deponij tenično niso povsem 
ustrezne. Povsem neustrezne so bile deponije rdečega blata 
[? Kidričevo, kislega gudrona iz Rafinerije Maribor v Pesniški jami, blata iz Belinke in Juba v Dolu pri Ljubljani, 
odpadnega PCB iz Iskrine tovarne kondenzatorjev v Semiču 
in druge, ki vse še sedaj kažejo negativne vplive na okolje 
Nekatere od naštetih so že v saniranju. 

Teža problema samega je ob odsotnosti celovitih rešitev v 
slovenskem prostoru narekovala posamezne regionalne pri- 
stope razreševanja problematike posebnih odpadkov. V Mari- 
boru je v minulem srednjeročnem obodbju 20 večjih tovarn 
zbralo sredstva za izgradnjo odlagališča za nekatere vrste 
posebnih odpadkov v Metavi pri Mariboru, vendar odlagališče 
tehnično ni zadovoljivo izvedeno (ni čiščenja izcedkov). V 
Ljubljani je več kot 40 delovnih organizacij povezalo svoje 
interese v Konzorciju za ravnanje z odpadki. Za potrebe kon- 
zorcija je že izdelan kataster odpadkov, evidentirane so 
makrolokacije ter pripravljen program dela. Drugih konkret- 
nih rezultatov dela Konzorcija še ni, tako da ostaja problema- 
tika ravnanja s posebnimi odpadki na ljubljanskem območju 
še naprej nerešena. Konzorcij širi svoje delo oz. povezave na 
Gorenjsko in v Zasavsko regijo. Sežigalnica v Pinus Rače 
pokriva lastne potrebe. Podobna sežigalnica Komunalnega 
podjetja Kranj v Stražišču je v postopku saniranja in bo 
predvidoma v enem letu spet obratovala za sežig manj agre- 
sivnih odpadkov, katerih količine na območju Gorenjske in 
Ljubljanske regije pokrivajo njene zmogljivosti. Lastno seži- 
galnico namerava v prihodnjem srednjeročnem obdobju zgra- 
diti Krka v Novem mestu. Specifične gorljive odpadke seži- 
gata tudi Cinkarna Celje in Cementarna Anhovo. V okviru 
prizadevanj Gospodarske zbornice Slovenije poteka vrsta 
nalog. Izdelana je analiza količin in vrst odpadnih topil; izde- 
lan je prototip destilatorja za reciklažo manjših količin topil; 
iščejo se tudi možnosti za sežig destilacijskih ostankov. V 
teku je drugi industrijski poizkus proizvodnje opečnih izdel- 
kov, v katere se zapekajo galvanski mulji. V izdelavi je tudi 
predlog mobilne filtrirne naprave za mokre mulje in predlog 
projekta za modulne čistilne naprave za manjše galvanske 
obrate. Na področju odpadnih emulzij so v teku aktivnosti za 
izdelavo opreme za čiščenje emulzij, iščejo pa se tudi možno- 
sti za sežig ^koncentratov oljnih emulzij, ki nastajajo pri 
postopku čiščenja z ultrafiltracijo. V končni fazi je tudi izde- 
lava predštudije o možnosti predelave in uporabe elektrofil- 
terskega pepela v gospodarstvu. 

Posledice neustreznega ravnanja s posebnimi odpadki so 
izjemno resne. Znan je primer onesnaženja Krupe v Beli 
Krajini iz neurejenih odlagališč tovarne kondenzatorjev iz 
Semiča. Njihova sanacija je v teku. Po stroških tridesetkrat 
presega predvidena potrebna sredstva za izdelavo koncepta 
za razreševanje posebnih odpadkov glede na cene iz začetka 
leta 1986. Kljub sanaciji bo vpliv na okolje ostal še dolga leta, 
saj se je izluženi PCB nakopičil v podzemlju s težko ocenljivo 
dinamiko popolnega očiščenja. Za ostale primere nestrokov- 
nega odlaganja ni dokazanih negativnih posledic na zdravje 
ljudi. Gre za primere odlaganja redečega blata iz TGA Kidri- 
čevo, gudrona v Pesniški jami, odlaganja elektrofiltrskega 
pepela v Soštanjskem jezeru in druge. Občasno se pojavljajo 
razne škodljive snovi v podtalnici, ki napaja vodnjake pitne 
vode, kar je često posledica odkritih ali prikritih havarij 



Večina takih primerov se k sreči odpravi sorazmerno naglo z 
razredčenjem po odpravi vzroka izliva. Izliv izcedkov iz komu- 
nalnih odlagališč na talne in podzemne vode je trajen, vendar 
le redko dokazan z analizami podatki. Zaradi velike razprše- 
nosti izvorov je očitno kompenzacijski vpliv narave še vedno 
večji od negativnega vpliva. 

Dogovorjene naloge za razrešitev problematike posebnih 
odpadkov GospodarsKa zbornica Slovenije kot nosilec v plan- 
skem obdobju 1981-85 ni izpeljala. Izjema so doseženi rezul- 
tati raziskovanj za nekatere skupine posebnih odpadkov, ki pa 
so v glavnem še vedno brez rešitev v praksi. Z Dogovorom o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-90 
je IS Skupščine SR Slovenije prevzel obvezo, da koordinira 
izdelavo koncepta ravnanja s posebnimi odpadki za SR Slove- 
nijo. Z raziskovalno nalogo, ki je v teku, bo po programu do 
konca leta 1986 izdelan pregled potrebnih objektov in naprav 
za ravnanje s posebnimi odpadki ter strokovne osnove za 
vzpostavitev nadzora nad nastajanjem in ravnanjem s poseb- 
nimi odpadki. 

Ustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki zahteva posebne 
organizacijske rešitve. Sedanje oblike organiziranosti za rav- 
nanje z odpadki niso primerne. V okviru naporov za izdelavo 
in izvedbo koncepta za razreševanje problematike posebnih 
odpadkov bo potrebno opredeliti nosilce, ki bodo prevzeli 
izpeljavo posameznih rešitev. Bistven element pri razreševa- 
nju problematike posebnih odpadkov bo vzpostavitev in vzdr- 
ževanje informacijskega sistema, skladno z določili Pravilnika 
o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. 
Poseben problem bo tudi vzpostavitev ekonomskega sistema. 
Zagotoviti bo potrebno združevanje sredstev s strani povzro- 
čiteljev posameznih vrst posebnih odpadkov za pripravo zas- 
nove in za realizacijo koncepta razreševanja problematike 
posebnih odpadkov, pri čemer bo pomembna vloga in odgo- 
vornost Gospodarske zbornice Slovenije. Obratovanje objek- 
tov in naprav za ravnanje s posebnimi odpadki bo temeljilo na 
tržnem principu s ceno za vsako enoto odstranjenega od- 
padka. 

Bistveno je dopolnjena normativna plat ravnanja z odpadki. 
Ravnanje z odpadki ureja Zakon o ravnanju z odpadki iz leta 
1978. 

Na njegovi osnovi je bil v letu 1986 izdan Pravilnik o ravna- 
nju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. S pravil- 
nikom so dane osnove za razreševanje problematike poseb- 
nih odpadkov. Ravnanje s posebnimi vrstami odpadkov ure- 
jajo še drugi pravilniki, npr. za stara olja, usnjarske odpadke, 
rudniške jalovine, poginule živali idr. Na osnovi izkušnje ob 
izvajanju Pravilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebu- 
jejo nevarne snovi, bo potrebno oceniti ustreznost Zakona o 
ravnanju z odpadki in ga po potrebi dopolniti z določili, ki 
zadevajo ravnanje s posebnimi odpadki. Še vedno je soraz- 
merno slabo stanje na področju tehničnih normativov in stan- 
dardov. Razen katalogov posebnih odpadkov raznih nevar- 
nostnih kategorij (na kvalitativni osnovi), ki so sestavni del 
novega Pravilnika, ne razpolagamo s kvantitativnimi norma- 
tivi v razsežnosti odpadek - okolje. Taki so standardi za 
razvrščanje odpadkov v nevarnostne razrede glede na vrsto in 
stopnjo nevarnosti, enotna metodologija analiznih metod in 
interpretacija njihovih rezultatov, normativi za gradnjo odla- 
gališč in sežigalnic raznih zahtevnostnih razredov, ipd. 

2.3.2. Nevarne snovi 
Nevarne snovi se ob povečani proizvodnji in porabi naglo 

kopičijo v življenjskem okolju. V svetu je znanih že okrog 5 
milijonov raznih kemikalij, od katerih se 35.000 kemikalij 
uporablja v pomembnih količinah. Nevarne snovi se uporab- 
ljajo v vseh panogah, zlasti pa pri proizvodnji plastičnih mas, 
izolacijskih materialov, v usnjarski, lesni, kovinski, metalurški 
in drugi predelovalni industriji, v pesticidih in dodatkih živil. V 
Sloveniji je po podatkih za leto 1984 stalno do 115.544 ton 
strupenih, zdravju škodljivih in jedkih snovi, do 17.000 ton 
eksplozivnih snovi, do 215.600 ton vnetljivih tekočin in plinov, 
do 6.770 ton snovi, ki povzročajo vžig, in do 54 ton radioaktiv- 
nih snovi. 

Največje skupne količine nevarnih snovi so v občinah 
Koper, Lendava, Hrastnik, Ljubljana Šiška, Kranj, Ljubljana 
Moste-Polje, Jesenice in Trbovlje. Nevarne snovi so v glavnem 
skoncentrirane v industrijskih in demografskih središčih. 

Strupenih, zdravju škodljivih in jedkih snovi je največ v Kopru, 
Celju, Hrastniku, Rušah, Medvodah, Mežici in Žerjavu, Vrh- 
niki, Račah pri Mariboru, Krškem, Podnartu, Sežani in Novem 
mestu. 

Veliko nevarnih snovi se prevaža v cestnem, železniškem in 
pomorskem prometu. Na slovenskih cestah je dnevno okoli 
160.000 ton nevarnih snovi, v železniškem prometu pa je 
dnevno povprečno 160 železniških vagonov, naloženih z 
nevarnimi snovmi (letno se po železnici prepelje 2,200.000 ton 
nevarnih snovi). V Luki Koper je bil leta 1983 opravljen nasled- 
nji promet nevarnih snovi: naftni derivati - 396.230 ton, 
tekoče kemikalije - 45.260 ton, eksplozivne snovi - 673 ton. 
žveplo - 52.717 ton, radioaktivne snovi snovi - 3 tone in razne 
druge nevarne srfBvi 48.567 ton. 

Glavni viri nevarnosti nesreč z nevarnimi snovmi so: 
- proizvodni in drugi obrati, kjer se nevarne snovi proizva- 

jajo in uporabljajo, 
- industrijska in druga skladišča nevarnih snovi, 
- sredstva in poti za prevoz nevarnih snovi ter 
- odlagališča nevarnih odpadkov. 
Problemov v zvezi z nevarnimi snovmi v okolju je več. 

Nevarnosti zaradi strupenih snovi, zlasti organskih spojin, v 
okolju navadno podcenjujemo, še posebno kadar so koncen- 
tracije v okolju pod mejo možne detekcije. Kritične poti vnosa 
v organizem so številne in jih mnogokrat ni možno povsem 
opredeliti. Čeprav lahko vnaprej predvidimo koncentracije v 
lokalnem okolju, je lahko zaradi dinamičnih procesov in zna- 
čilnosti okolja dejansko stanje povsem drugačno od napo- 
vedi. 

Izkušnje iz številnih nesreč dokazujejo, da se nevarnosti 
nesreč z nevarnimi snovmi marsikje ne zavedajo ali pa jih 
podcenjujejo in zato ne izvajajo potrebnih preventivnih ukre- 
pov. Pomembno opozorilo so nam zastrupitve s spojinami 
živega srebra v ribiški vasici Minamota na Japonskem, ki je 
terjala nekaj sto človeških življenj; zastrupitve s kruhom v 
Iraku, ki je bil spečen iz semenske pšenice, preparirane s 
fungicidi, zaradi katere je umrlo 2.000 ljudi; nesreče s klordi- 
oksinom v Sevesu v Italiji, ki je ogrozilo zdravje in živtjenje 
desettisočim prebivalcem; zastrupitve z metilizocianatom v 
Bhopalu v Indiji, ki je terjala blizu 3.000 življenj, lažje ali hujše 
poškodbe pa je dobilo nad 200.000 ljudi; eksplozije plina v 
Mehiki, ki je povzročila smrt 452 ljudi; zastrupitve z umetnimi 
gnojili v Braziliji; nesreč s klorom lani na Kitajskem, v Indiji, v 
Franciji in ZDA, ki so terjale na stotine življenj, ter številnih 
drugih nesreč. 

V Sloveniji nesreč z nevarnimi snovmi dosedaj nismo 
spremljali sistematično in analitično, zato je težko presoditi, 
ali je gibanje teh nesreč sorazmerno z naraščajočo proizvod- 
njo, porabo in prometom nevarnih snovi ali pa so morda pri 
tem pomembnejša odstopanja rezultat pomanjkljivih ukrepov 
za varstvo pred njimi. Leta 1984 je bilo v Sloveniji 46, v prvem 
polletju 1985. leta pa 85 nesreč z nevarnimi snovmi oziroma 
primerov, ko so bili zaradi nevarnih snovi bolj ali manj ogro- 
ženi ljudje, delovno, bivalno ali naravno okolje. Med nesre- 
čami, ki so se zgodile 1985. leta, je bilo 63 nesreč oziroma 
primerov nenadnega onesnaženja okolja v organizacijah 
združenega dela, kjer nevarne snovi proizvajajo ali uporab- 
ljajo, 12 nesreč se je zgodilo v železniškem, 10 pa v cestnem 
prometu. V teh nesrečah sta dve osebi umrli. Porast števila 
statistično evidentiranih nesreč z nevarnimi snovmi je odraz 
tudi večje ekološke zavesti, ki prispeva k temu, da je vse manj 
takih nesreč prikritih očem javnosti. Večina vseh nesreč z 
nevarnimi snovmi in drugih primerov ogrožanja okolja zaradi 
nevarnih snovi se je zgodila zaradi nespoštovanja varnostnih 
predpisov, malomarnega ravnanja in pomanjkljive strokovne 
usposobljenosti delavcev, ki so delali z nevarnimi snovmi. 

2.4. Varstvo pred hrupom 

Hrup je med najbolj akutnimi problemi našega okolja. Nje- 
govo učinkovanje se lahko konča z resnimi psihičnimi in 
fizičnimi motnjami. V bivalnem in naravnem okolju je hrup 
tudi pri nas zelo problematičen, obremenitve prebivalstva s 
prekomernim hrupom pa so predvsem v večjih mestih kri- 
tične. Ker novejših sistematičnih raziskav ni, so še vedno 
aktualni rezultati raziskave o hrupu v Ljubljani iz leta 1975. Na 
tipičnih cestnih vpadnicah je bila izmerjena najvišja dnevna 
ekvivalentna raven 82 dB/A in najnižja 73,5 dB/A (za stano- 
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vanjska področja dovoljujejo predpisi za dnevni čas 55 dB/A 
in za nočni čas 45 dB/A), najvišja nočna pa 77 dB/A. Tipične 
mestne ceste so bile nekoliko manj hrupne, povprečne 
dnevne ravni hrupa v mestu pa so na različnih mestih znašale 
med 60,5 in 83,5 dB/A, povprečne nočne pa med 51,5 in 75,5 
dB/A. V Ljubljani okrog 30% prebivalcev živi ob prometnicah. 
Hrup moti 59% občanov. Opravljene so bile še nekatere delne 
raziskave, npr. za mesto Sežana, del Kanalske doline, Novo 
Gorico in Maribor. 

Glavni viri hrupa v bivalnem in naravnem okolju so pred- 
vsem cestni promet, proizvodne in druge dejavnosti, nekoliko 
manj železniški in letalski promet ter stanovanjske in gospo- 
dinjske naprave (Priloga IX). V številnih primerih je izpostav- 
ljenost hrupu posledica slabega oz. pomanjkljivega načrtova- 
nja posegov v prostor v preteklosti in del tudi danes. K 
večjemu hrupu v mestih pomembno prispevajo slaba proti- 
hrupna zaščita vozil, slabo stanje cestišč in velik tranzitni 
promet. Obremenitev slovenskega prebivalstva je kritična tudi 
s hrupom v delovnem okolju. Po raziskavah iz leta 1981 je v 
Sloveniji 31% delovnih mest v neposredni proizvodnji, ki 
presegajo raven 80 dB/A in 12%, ki presegajo raven 90 dB/A. 
Obremenjenost se razlikuje glede na industrijsko panogo; 
največja je pri delovnih mestih v lesnopredelovalni industriji, 
gradbeništvu, tekstilni in konfekcijski ter kovinarski industriji 
in tudi drugih. 

Hrup v bivalnem okolju je prerasel v zdravstveni problem; 
poleg vplivov na slabšanje sluha ugotavljajo zdravstveni stro- 
kovnjaki tudi druge psihične in nevrovegetativne motnje, hrup 
vse bolj povezujejo tudi s porastom kardiovaskularnih obo- 
lenj. Hrup v delovnem okolju je bolj raziskan kot faktor tvega- 
nja za okvare slušnega organa, ugotovljeno pa je tudi zmanj- 
šanje delovne sposobnosti (Priloga X). Pri nas analize inšpek- 
cijskih služb kažejo na porast poklicne naglušnosti, čeprav je 
evidentiranje pomanjkljivo. Raziskave kažejo, da si približno 4 
odstotki mlajših delavcev, ki delajo v hrupnem delovnem 
okolju nad tri leta (3-4 leta), nepopravljivo okvari sluh. Število 
delavcev z okvarami sluha je v nekaterih delovnih organizaci- 
jah pri nas doseglo tudi do 100% vseh pregledanih delavcev. 

Na osnovi predpisov o varstvu pred hrupom lahko občine 
posebej zavarujejo pred hrupom območja naravnega in bival- 
nega okolja. To možnost je izkoristila le četrtina slovenskih 
občin. Ostale ocenjujejo, da za tako varovanje na njihovem 
območju ni potrebe, oz., da rešujejo to problematiko s pro- 
storskimi izvedbenimi akti. Družbenopolitične skupnosti v 
glavnem tudi ne razpolagajo s podatki o hrupu na svojem 
območju, saj sistematičnega spremljanja ogroženosti s hru- 
pom ni. O hrupu v bivalnem in naravnem okolju obstajajo le 
delne in občasne meritve v zvezi s pripravo razvojnih doku- 
mentov družbenopolitičnih skupnosti oz. posameznih organi- 
zacij združenega dela. Strokovne in pooblaščene institucije, 
ki razpolagajo s primerno opremo in strokovnimi kadri, oprav- 
ljajo več raziskav v zvezi s hrupom v delovnem okolju. 

Kriteriji varstva pred hrupom so vključeni v glavnem v 
planiranje in izvajanje novih investicij in posegov v prostor; 
protihrupna zaščita je postala sestavni del vseh cestnih pro- 
jektov, čeprav v praksi ni vedno dosledno izpeljana. Manj 
opredeljeno in v praksi posebej pereče je področje sanacije 
zatečenega stanja. Razvojni dokumenti posameznih organi- 
zacij združenega dela kažejo, da te načrtujejo v okviru svoje 
ekološke sanacije tudi zmanjševanja ali odpravljanja emisij 
virov hrupa svoje proizvodnje. 

Jugoslavija je podpisnica mednarodnega sporazuma v 
okviru OZN, ki zavezuje k zmanjševanju emisij prometno- 
motornega hrupa do leta 1990 za 10%. V Sloveniji za dosego 
tega cilja še ni organiziranih prizadevanj. 

3. SKUPNA PODROČJA VARSTVA OKOLJA 

3.1. KAZNOVALNA POLITIKA 

RazMčna negativna ravnanja, s katerimi se posega v člove- 
kovo življenjsko okolje so v različnih predpisih opredeljena 
kot kazniva dejanja, kot gospodarski prestopki ali kot prekr- 
ški. Kot kazniva dejanja so v kazenskem zakonu SR Slovenije 
določena: uničenje nasadov s škodljivo snovjo (156. člen), 
uničevanje gozdov (157. člen), onesnaževanje in uničenje 
človekovega življenjskega okolja (241. člen), onesnaženje 
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pitne vode (242. člen) in onesnaževanje živil in krme (243. 
člen). Gospodarski prestopki in prekrški s področja varstva 
okolja so določeni v številnih republiških predpisih,.zlasti pa v 
naslednjih republiških zakonih: zakonu o varstvu zraka, 
zakonu o ravnanju z odpadki, zakonu o varstvu pred hrupom v 
naravnem in bivalnem okolju in v zakonu o določitvi zavaro- 
valnega območja za reko Sočo s pritoki. Skupščina SR Slove- 
nije je dne 2. 7. 1986 sprejela spremembe vseh navedenih 
republiških zakonov s katerimi so se višine predpisanih 
denarnih kazni za gospodarske prestopke in prekrške zvišale, 
kar bo omogočilo ustreznejše izvajanje kaznovalne politike na 
tem področju. 

Po razpoložljivih podatkih, glede kaznivih dejanj so uporab- 
ljeni podatki kazenske sodne statistike Zavoda SR Slovenije 
za statistiko, so pravosodni organi v letu 1985 obravnavali 
naslednje število zadev s področja kršitev varstva okolja: 

1. kazniva dejanja: Zoper polnoletne storilce kaznivih 
dejanj s področja varstva okolja je bilo v letu 1985 vloženih 24 
ovadb, od tega dve zaradi kaznivih dejanj po 156. členu KZ 
SRS, štiri zaradi kaznivih dejanj po 157. členu KZ SRS, deset 
zaradi kaznivih dejanj po 241. členu KS SRS in osem zaradi 
kaznivih dejanj po 243. členu KZ SRS. Vloženih je bilo štiri- 
najst obtožb, pravnomočno pa je bilo obsojenih dvanajst 
storilcev obravnavanih kaznivih dejanj in sicer dva zaradi 
kaznivega dejanja po 156. členu KZ SRS, eden zaradi kazni- 
vega dejanja po 157. členu KZ SRS, pet zaradi kaznivega 
dejanja po 241. členu KZ SRS in štirje zaradi kaznivega 
dejanja po 243. členu KZ SRS. Storilcem kaznivih dejanj po 
156. in 157. členu KZ SRS so sodišča izrekla zaporne kazni v 
trajanju od enega meseca do enega leta, storilcem kaznivih 
dejanj po 241. členu KZ SRS zaporne kazni do treh mesecev 
zapora v treh primerih, v dveh primerih pa denarne kazni do 
10.000 din. Zaradi kaznivega dejanja po 243. členu KZ SRS so 
sodišča v enem primeru izrekla zaporno kazen do 30 dni, v 
treh primerih pa denarno kazen do 10.000 din. 
2. gospodarski prestopki: Iz poročila Javnega tožilstva SR 
Slovenije o delu javnih tožilstev v SRS za leto'1985 izhaja, da 
so tožilstva prejela pretežni del ovadb zaradi kršitev zakona o 
vodah in zakona o gozdovih, zaradi kršitev določb drugih 
zakonov, ki se nanašajo na varstvo okolja pa izjemno malo. 
Tako je bilo v letu 1985 prejetih zaradi kršitev zakona o voadh 
29 ovdah in vloženih 15 obtožb. Kršitve so se nanašale najpo- 
gosteje na izlivanje odpadnih olj v reke, na nezadovoljivo 
skladiščenje naftnih goriv, zaradi česar je prihajalo do izliva 
goriv v podtalnico, bili pa sta tudi dve kršitvi s strani tujih 
ladjarjev, zaradi onesnaževanja morja. Izrečene kazni tujim 
ladjarjem so se gibale blizu zgornje meje takrat zagrožene 
denarne kazni (800.000 din in 900.000 din), pa tudi denarne 
kazni, izrečene domačim onesnaževalcem presegajo 500.000 
din (polovico kazni, ki jo je za te kršitve bilo mogoče izreči). 
Ovadb zaradi večjih onesnaženj voda tožilstva niso prejela. 
Zaradi kršitev zakona o gozdovih so prejela tožilstva 16 ovadb 
in vložila 11 obtožb zoper pravne osebe. Kršitve se pretežno 
nanašajo na nedovoljeno krčenje gozda v manjšem obsegu. 
Nobene ovadbe ni bilo zaradi večjih škod na gozdovih, ki jih 
na primer povzroča »kisli dež«. Zaradi gospodarskega pre- 
stopka .po zakonu o varstvu zraka sta bili vloženi dve ovadbi, 
zaradi drugih onesnaženj okolja pa 13 ovadb Javno tožilstvo 
SR Slovenije ugotavlja, da predstavlja glavni problem kazno- 
valno-pravnega varstva okolja odkrivanje kršilcev in njihovo 
prijavljanje tožilstvom po pristojnih inšpekcijskih službah. 

3. prekrški: Iz statističnih poročil sodnikov za prekrške 
izhaja, da je bilo v letu 1985 kaznovanih za prekrške zaradi 
kršitev predpisov o varstvu okolja (vode, zrak, zemljišč in 
gozdov pred onesnaženjem in varstva pred hrupom) sedem 
pravnih in šest odgovornih oseb ter 228 polnoletnih in 81 
mladoletnih posameznikov. Vsem so bile izrečene denarne 
kazni oziroma vzgojni ukrepi, ne pa zaporne kazni. Izrečene 
denarne kazni so pretežno relativno nizke, vendar je tudi v teh 
primerih potrebno opozoriti na sprejetje spremembe kazen- 
skih določb v republiških zakonih, kjer so sankcionirane krši- 
tve na področju varstva okolja, kar bo vplivalo tudi na višino 
izrečenih kazni v postopku o prekršku. Največ prekrškov 
zoper varstvo okolja je bilo obravnavanih s področja varstva 
gozdov in varstva voda, s področja varstva zraka pa le dva 
prekrška. 
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3.2. EKONOMSKI VIDIK 

V SR Sloveniji še vedno niso opravljene ekonomske razi- 
skave, ki bi osvetlile vsaj najpomembnejše razsežnosti eko- 
nomskih pogojev in posledic izvajanja politike varstva okolja. 
Na razpolago ni celovitega pregleda nad vlaganji za izboljša- 
nje okolja, niti ni stvarnih ocen potrebnih vlaganj za dosego 
željene kakovosti okolja. Edina ocena je bila opravljena v 
okviru Analize dolgoročnih razvojnih možnosti SR Slovenije 
za obdobje 1986-2000, po kateri bi za izpeljavo nalog varstva 
okolja potrebovali približno 2% družbenega proizvoda. 

Izvajanje politike varstva okolja ima pomembne ekonomske 
učinke. Grobi izračuni na primeru onesnaževanja voda 
kažejo, da je preko 50% ustvarjenega družbenega proizvoda 
vezanega na emisije škodljivih snovi v vodotoke. Vsi onesna- 
ževalci seveda niso enako pomembni. Najbolj problematične 
so naslednje dejavnosti: črna in barvna metalurgija, kemična 
industrija, usnjarska industrija, predelava papirja in celuloze, 
prehrambena industrija, živinoreja (farme svinj, pridobivanje 
živinske krme v silosih) ter nekatere dejavnosti v okviru kovin- 
sko-predelovalne industrije. Razsežnost ekonomskih učinkov 
izvajanja politike varstva okolja bo potrebno izkoristiti kot 
dodaten vzvod hitrejšega prestrukturiranja gospodarstva, saj 
nekatere izkušnje iz drugih držav potrjujejo tako usmeritev. V 
procesu prestrukturiranja gospodarstva se bo potrebno s 
stališča varstva okolja soočiti tudi z zapiranjem ekološko 
neustreznih obratov, kjer ne bo mogoče doseči izboljšanja 
stanja na ekonomsko sprejemljiv način. 

V SR Sloveniji nimamo normativno urejenih enotnih teme- 
ljev financiranja varstva okolja. Zakon o združenem delu 
določa, da morajo organizacije združenega dela pri opravlja- 
nju svoje dejavnosti varovati vrednote in zagotavljati potrebne 
razmere za varstvo in zboljšanje človekovega okolja ter pre- 
prečevati in odstranjevati škodljive posledice, ki ogrožajo 
naravne in z delom ustvarjene vrednote človekovega okolja. 
Vendar Zakon o združenem delu med materialne stroške 
temeljne organizacije združenega dela uvršča le sprotne 
potrebe varstva pri delu in varstva delovnega okolja, ne pa 
tudi stroške varstva in zboljševanja življenjskega okolja. Sred- 
stva za te namene naj bi se zagotavljala iz dohodka temeljne 
organizacije. Na ta način se stroški za varstvo okolja ne 
odražajo v ustrezni meri v ceni proizvoda, kar onemogoča 
delovanje trga v smeri izločanja ekološko neracionalnih proiz- 
vodnih programov. 

V odsotnosti celovitih rešitev se pojavlja samoprispevek kot 
način zbiranja sredstev za izvajanje programov varstva okolja. 
Taka oblika je v osnovi sicer v nasprotju z veljavnimi načeli, 
po katerih je dolžnost onesnaževalcev, da sami krijejo stroške 
odpravljanja vzrokov in posledic ogrožanja okolja, vendar pa 
je breme v dosedanjem razvoju nakopičenih problemov 
tolikšno, da je samoprispevek v posameznih in izjemnih pri- 
merih sprejemljiv. Njegova osnova morajo biti preverjene teh- 
nološke rešitve z natančno predstavitvijo učinka izvedenega 
sanacijskega ukrepa. 

3.3. ORGANIZIRANOST 

Skladno s sprejetimi načeli se varstvo okolja zagotavlja na 
vseh ravneh družbene organiziranosti. V Prilogi XII. je seznam 
ustanov, institucij in drugih oblik organiziranosti na področju 
varstva okolja na ravni republike. Iz priloge je razvidno, da 
obstoje na vseh ravneh možnosti za izvajanje politike varstva 
okolja. Na drugi strani ni mogoče mimo dejstva, da učinkovi- 
tost take organiziranosti še vedno ni najboljša, saj lahko prav 
širok krog nosilcev nalog ovira učinkovitost akcije. Prodira 
spoznanje, da zahteva obvladovanje nalog varstva okolja 
dobro pretehtano in dosledno izpeljano delitev dela med 
različnimi nosilci nalog, pri čemer pa mora biti jasno izpostav- 
ljena odgovornost vsakega posameznega nosilca. Učinkovita 
organiziranost družbenih dejavnikov bo dosežena z jasno 
razmejitvijo pristojnosti in odgovornosti med nosilci. S tem bo 
tudi preprečena z vidika učinkovitosti akcije škodljiva politiza- 
cija ekoloških problemov. 

Organiziranost in kadrovska sestava za potrebe varstva 
okolja v okviru občin v glavnem ni zadovoljiva. Te naloge 
opravljajo različni upravni organi. Iz razpoložljivih odgovorov 
na anketo je razvidno, da okrog tretjine zadolženih delavcev 
za potrebe varstva okolja pokriva samo to problemsko 

področje, izobrazbena struktura ni ugodna, saj je znaten 
delež delavcev s srednjo in višjo izobrazbo. Kadrovski pro- 
blemi predstavljajo resno oviro že pri zagotavljanju kakovosti 
glede vključenosti problematike varstva okolja v planske 
dokumente občin. Slabosti se še bolj očitno pokažejo pri 
reševanju konkretnih problemov, ki zahtevajo veliko znanja in 
sposobnosti povezovanja različnih dejavnikov. S podobnimi 
problemi so se učinkoviteje spoprijeli v okviru organizacij 
združenega dela. Anketa med največjimi onesnaževalci zraka 
je pokazala, da je večina teh OZD oblikovala posebne skupine 
oz. službe za varstvo okolja, kar je, ob očitnem dvigu kakovo- 
sti sanacijskih programov, osnova za pričakovanje večjih 
uspehov pri zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje. 

Posebnega pomena je organiziranost na področju pravo- 
časne strokovne presoje predvidenih naložb glede možnih 
vplivov na okolje (ekološko varnostna presoja naložb s sta- 
lišča primernosti izbranih lokacij, predvidenih škodljivih 
vplivo na okolje, učinkovitosti ukrepov za preprečevanje 
škodljivih vplivov na okolje, smotrne izrabe odpadkov idr.), ki 
pomeni eno izmed najpomembnejših oblik aktivnega varstva 
okolja. 

Ekološko se nove naložbe v gospodarstvu in drugih dejav- 
nostih presojajo na podlagi zakona o graditvi objektov in 
minimalne metodologije za izdelavo investicijskih programov. 

Taka oblika nadzora nad naložbami je bistvenega pomena za 
varstvo okolja, žal pa se je pri nas še vedno namenja premalo 
pozornosti. Nadzor je še vedno pomanjkljiv, predvsem pre- 
malo strokoven. Prav tako so še vedno tudi primeri, da se 
pomembne investicijske odločitve sprejemajo brez potrebnih 
strokovnih podlag in ob neupoštevanju interesov in ciljev 
varstva okolja. To potrjujejo tudi podatki o ekološki primerno- 
sti naložb v preteklem desetletnem obdobju, kar je ugotavljala 
skupina za presojo posegov v okolje - SEPO pri Inštitutu Jožef 
Štefan v Ljubljani. Skupina je ugotovila, da je bilo od 332 
pregledanih naložb 108 ali 32,8 odstotka ekološko problema- 
tičnih in nesprejemljivih, kar je razvidno iz Priloge XIII. 

Med obravnavanimi naložbami je bilo največ ekološko 
neprimernih v elektropredelovalni industriji, kemični, farma- 
cevtski in gumarski industriji ter proizvodnji naftnih derivatov. 

3.4. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE 
TER ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO 

Z ekološko vzgojo in izobraževanjem naj bi si vsak posa- 
meznik (1) pridobil in izoblikoval ustrezen (družbeno prime- 
ren) odnos do narave in vseh vrednot življenjskega okolja in 
se usposobil za uresničevanje veljavnih norm vedenja in rav- 
nanja pri varstvu okolja ter (2) pridobil ustrezna znanja, da s 
človeku lastno ustvarjalno sposobnostjo ohranja in razvija 
aktivne oblike varstva in zboljševanja naravnega in kulturnega 
okolja. 

Ekološka vzgoja in izobraževanje, ki sta sestavni del druž- 
bene splošne vzgoje in izobraževanja, se uresničujeta na 
različnih ravneh in v različnih oblikah. Primarna nosilka eko- 
loške vzgoje je družina, med sekundarnimi pa so predvsem 
šola (vzgojno-izobraževalni sistem), druge družbeno organizi- 
rane oblike vzgoje in izobraževanja, sredstva javnega obveš- 
čanja ter delovno in bivalno okolje. 

V SR Sloveniji so bili v obdobju 1978. do 1983. leta sprejeti 
zakoni o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, o osnovni šoli in 
o usmerjenem izobraževanju, na podlagi katerih so bili izde- 
lani novi vzgojnoizobraževalni programi. Po teh programih je 
temeljni družbeni smoter vzgoje in izobraževanja razvijati 
svobodno, ustvarjalno, samostojno in celovito osebnost soci- 
alistične samoupravne družbe, katerega sestavni del je tudi 
razvijanje zavesti o potrebi po smotrnem gospodarjenju z 
naravnimi viri ter varovanju naravnih in drugih vrednot člove- 
kovega okolja. 

Zavod SR Slovenije za šolstvo in Republiški komite za 
varstvo okolja sta za pripravo vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov pripravila smernice o vključevanju vzgoje za varstvo 
okolja v življenje in delo vzgojnoizobraževalnih organizacij. 
Zavod SR Slovenije za šolstvo ugotavlja: 

- da so pri konkretizaciji, uresničevanju, izpopolnjevanju 
nalog za varstvo okolja upoštevale dosedanje izkušnje in 
rezultati pri tej vzgoji, psihofizične značilnosti otrok in mla- 
dine ter izhodišče, da je vzgoja za varstvo okolja obvezna 
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sestavina splošne izobrazbe in posebnih strokovnih in prak- 
tičnih znanj v usmerjenem izobraževanju; 

- da se smotri in vsebine vzgoje za varstvo okolja vključu- 
jejo v vse oblike vzgojnoizobraževalnega dela; 

- da celoten vzgojnoizobraževalni proces temelji na moti- 
vaciji učencev za spoznavanje okolja in za razvijanje aktivno- 
sti in ustvarjalnosti učencev za uresničevanje aktivnih oblik 
varstva okolja. 

V predšolski vzgoji je vzgoja za varstvo okolja sestavina 
njenega dela na vseh starostnih stopnjah, na vseh vzgojnih 
področjih in v vseh sestavinah celotnega življenja in dela 
vzgojnovarstvene organizacije. 

V osnovnem in srednjem usmerjenem izobraževanju je 
vzgoja za varstvo okolja vključena1 zlasti v učne načrte na 
jezikovno umetnostnem, družbenoekonomskem, naravo- 
slovno matematičnem, proizvodno tehničnem, telesnovzgoj- 
nem in zdravstvenem področju. 

Vsi programi srednjega izobraževanja imajo posebne vse- 
bine vzgoje za varstvo okolja vključene v temeljne in posebne 
strokovno teoretične predmete, tako da omogočajo sprejema- 
nje znanj, razvijanje sposobnosti in kritičnega odnosa za 
ustvarjalno uporabo v proizvodnih in drugih delovnih proce- 
sih ter za obvladovanje različnih zahtev in pogojev dela. 

Problematika varstva okolja je smiselno vključena v 
poglavja o gradivih, materialih, strojih in napravah, tehnolo- 
giji delovnih procesov ter praktični pouk. 

V predlogu plana Raziskovalne skupnosti Slovenije (RSS) 
in posebnih raziskovalnih skupnosti za obdobje 1986-1990 je 
kot eno izmed trinajstih prednostnih področij opredeljeno 
tudi »varstvo in humanizacija človekovega okolja ter gospo- 
darjenje v prostoru in s prostorom«. Predlagane raziskave še 
ne pomenijo celovitega, interdisciplinarno zasnovanega raz- 
vojno raziskovalnega projekta o varstvu okolja, čeprav obsta- 
jajo možnosti, da postopno prerastejo v tak projekt. S tem 
namenom bo RSS pospeševala tudi temeljne raziskave, ki 
bodo prispevale k upešnejšemu izvajanju aplikativne razisko- 
valne dejavnosti na tem področju. 

V srednjeročnem obdobju naj bi imela prednost dva inter- 
disciplinarna projekta, in sicer (1) Ekološko ravnovesje in 
varstvo okolja ter (2) Urejanje prostora. Hkrati naj bi tudi pri 
preostalih tematskih sklopih, ki obravnavajo dejavnosti z več- 
jim vplivom na okolje in prostor, kot so kmetijstvo, gozdar- 
stvo, industrija, energetika in druge, ustrezno upoštevali eko- 
loške in prostorske vidike. 

V preteklem srednjeročnem obdobju (1981-1985) je RSS za 
raziskave varstva okolja namenila 5 odstotkov vseh sredstev, 
PORS pa vsega 3 odstotke razpložljivih sredstev. Ker se, kot 
kaže, finančne možnosti za raziskovalno delo za varstvo oko- 
lja tudi v tem srednjeročnem obdobju ne bodo izboljšale, 
predlagani program raziskovalnega dela na tem področju ne 
bo uresničen. 
3.5. MEDREPUBLIŠKO IN MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

Zaradi skupnega reševanja določenih perečih problemov 
onesnaževanja in ogrožanja okolja in zaradi onesnaževanja 
predvsem voda in zraka preko republiških meja se SR Slove- 
nija povezuje z drugimi jugoslovanskimi republikami in 
pokrajinama v nekaterih posebnih delovnih oblikah. Skupno 
delovno telo, v katerem se povezujejo vse republike in pokra- 
jini, je Koordinacijski odbor Zveznega izvršnega sveta za 
varstvo okolja, urejanje prostora in stanovanjsko-komunalne 
zadeve. Člani odbora so predsedniki resornih organov v repu- 
blikah in pokrajinah. Da bi zagotovili večjo povezanost in 
osredotočenost na probleme, se razmišlja o predlogu, da se 
omenjeni koordinacijski odbor razdeli na dva dela - na 
področje varstva okolja in urejanje prostora ter na področje 
stanovanjsko-komunalnih zadev. 

Na osnovi Dogovora o zaščiti jadranskega morja in kop- 
nega pred onesnaževanjem, ki so ga sklenile SR Slovenija, SR 
Hrvatska, SR Bosna in Hercegovina in SR Črna gora, od leta 
1981 deluje Medrepubliška komisija za koordinacijo varstva 
jadranskega področja pred onesnaževanjem. Člani komisije 
so predsedniki republiških resornih upravnih organov in 
predstavniki skupnosti občin obalnega področja. Delo komi- 
sije se odvija v skladu z dolgoročnim programom dela, ki 
zajema koordinacijo akcij na področju varstva zraka, varstva 
voda in pri urejanju prostora. 

Ob obravnavi problematike onesnaževanja iz TE Plomin je 
Skupščina SR Slovenije dala pobudo za ustanovitev skupne 
komisije SR Slovenije in SR Hrvaške za varstvo okolja, ki bi 
postala stalna oblika sodelovanja pri skupnih vprašanjih var- 
stva in izboljševanja okolja. 

V fazi sprejemanja v Skupščini SFR Jugoslavije je Družbeni 
dogovor o elementih skupne politike in temeljih za določanje 
meril za varstvo in izboljšanje človekovega okolja, katerega 
namen je uvajanje minimalnih skupnih meril na področju 
varstva okolja v celotni državi. Ena od pomembnih oblik 
sodelovanja pa mora postati tudi letos jeseni podpisani Druž- 
beni dogovor o skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaže- 
nja in zboljšanja kakovosti voda porečja reke Save. 

SR Slovenija se s svojimi organi in organizacijami inten- 
zivno vključuje v razne oblike mednarodnega sodelovanja na 
področju varstva okolja in nosi del odgovornosti za izvajanje 
skupno dogovorjene zunanje politike in sprejetih mednarod- 
nih obveznosti SFR Jugoslavije na tem področju. 

Glavni nosilci mednarodnega sodelovanja na področju var- 
stva okolja v SR Sloveniji so Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora, Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Zavod SRS za druž- 
beno planiranje, Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani s svojimi 
fakultetami in inštituti in drugi. 

Najbolj poglobljeno je sodelovanje SR Slovenije s sosed- 
njimi deželami in sicer s Furlanijo-Julijsko Krajino v Italiji in 
Štajersko in Koroško v Avstriji. Oblikovana so skupna delovna 
telesa za varstvo okolja. Pomembno mesto ima SR Slovenija 
tudi v bilateralnem sodelovanju Jugoslavije s sosednjimi drža- 
vami, predvsem v meddržavnih komisijah za Dravo in Muro z 
Republiko Avstrijo in za vodno gospodarstvo z Republiko 
Italijo in LR Madžarsko. Omeniti je treba tudi vključevanje v 
širše oblike multilateralnega regionalnega sodelovanja, od 
katerih je najpomembnejša v zadnjem času Delovna skupnost 
Alpe-Jadran. 

Na področju varstva zraka se mednarodno sodelovanje 
predvsem zaradi širjenja vplivov onesnaženosti preko držav- 
nih meja širi. SR Slovenija se z italijansko stranjo dogovarja 
predvsem v zvezi z zmanjševanjem in preprečevanjem vplivov 
onesnaženega zraka iz obstoječe in povečane TE v Tržiču 
(Monfalcone) in načrtovane TE v Miljah. Nič manj pomemben 
ni vpliv naših virov onesnaževanja zraka (TE Šoštanj, Rudnik 
Mežica) na obmejna območja avstrijske Koroške, kar je pred- 
met dogovarjanja z avstrijsko stranjo. 

V zvezi z mednarodnim sodelovanjem na področju varstva 
kakovosti voda lahko ugotovimo, da se je kakovst reke Mure, 
pa tudi Drave na avstrijski strani izboljšala tudi kot rezultat 
dogovarjanja v skupnih komisijah. V sodelovanju z Italijo je za 
nas vedno bolj akuten problem onesnaževanja Koritnice 
zaradi odplak rudnika v Rajblju na njihovi strani, z naše strani 
pa je potrebno realizirati obveznosti izboljšanja kvalitete voda 
Soče, Vipave in Notranjske Reke. Od oblik sodelovanja z 
Republiko Italijo je potrebno omeniti še Jugoslovansko-itali- 
jansko komisijo za varstvo voda in obalnih področij Jadran- 
skega morja, kjer je potrebno zagotoviti večjo informiranost o 
onesnaževanju severnega Jadrana, h kateremu prispevajo več 
kot 80% celokupnih odplak onesnaževalci iz Italije. 

Na področju odpadkov je aktualno vprašanje projekta 
avstrijske Koroške za izgradnjo komunalnega odlagališča na 
avstrijski strani nad Dravogradom, ki bi imelo morebitne 
posledice na širše obmejno področje na naši strani. V okviru 
Delovne skupnosti Alpe-Jadran se sodelovanje od izdelave 
skupnih poročil o varstvu okolja in vodnem gospodarstvu 
usmerja k skupnemu iskanju rešitev za ravnanje s posebnimi 
odpadki in prenosu tehnologije čistilnih naprav. 

SR Slovenija se vključuje tudi v izpolnjevanje obveznosti iz 
29 mednarodnih multilateralnih konsesij, ki jih je SFRJ podpi- 
sala in 26 ratificiranih dvostranskih dogovorov z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko, ki se nanašajo na posamezna področja • 
varstva okolja. Med pomembnimi mednarodnimi dokumenti, 
ki jih Jugoslavija še ni ratificirala je gotovo Konvencija o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje v Evropi. 

V ta široka prizadevanja za varstvo okolja se moramo čim- 
prej vključiti tudi zato, ker njihovo nespoštovanje lahko sproži 
uveljavljanje tudi ekonomskih sankcij do naše države (omeje- 
vanje mednarodnih kreditov, omejevanje jugoslovanskega 
izvoza iz ekoloških razlogov in podobno). 
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UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 

A) Ugotovitve 

1. Naglo slabšanje kakovosti okolja je y Sloveniji v sploš- 
nem sicer zaustavljeno, vendar je stopnja onesnaženosti oko- 
lja še naprej visoka in na nekaterih območjih resno ogroža 
nemoteni družbeni in gospodarski razvoj. Nezadostno obvla- 
dovanje posameznih vrst in količin nevarnih snovi v okolju 
ima za posledico stopnjevanje potencialne ogroženosti slo- 
venskega prostora z možnostjo katastrofalnih akutnih in kro- 
ničnih posledic. 

2. Dolgoletna onesnaženost Okolja je načela samočistilno 
sposobnost narave, kar se kaže v stopnjevanju posledic ones- 
naženosti okolja ob ne bistveno spremenjenih količinah emi- 
sij škodljivih snovi v okolje. Del posledic izvira iz strukturnih 
sprememb emitiranih škodljivih snovi, kjer t. i. klasične polu- 
tante zamenjuje/o polutanti druge generacije, ki jih je količin- 
sko sicer manj. vendar so izredno nevarni okolju. 

3. Onesnaženost voda je splošna in prekomerna ter se širi 
na nekdaj neogrožene odseke vodotokov, podtalnice in izvire. 
Očitne trende slabšanja kakovosti virov pitne vode ne sprem- 
lja tudi njihovo dosledno zavarovanje in varovanje s strani 
odgovornih nosilcev, še posebej občin 

4. Onesnaženost zraka večjih mest in industrijskih središč 
ostaja še naprej visoka in se s prehodom na uporabo trdih 
goriv slabša. 

5. Širjenje organiziranega odvoza komunalnih odpadkov ni 
spremljala preobrazba obstoječega sistema praviloma občin- 
skih komunalnih odlagališč, ki so v glavnem tehnično slabo 
opremljene, brez potrebnih dovoljenj in na katerih se pone- 
kod odlagajo tudi nevarni industrijski odpadki, zaradi česar 
so ta odlagališča vir ogrožanja okolja. 

6. Problem ravnanja s posebnimi dopadki, ki vsebujejo 
nevarne snovi še vedno ni rešen. Z izdajo pravilnika, ki ureja 
ravnanje s temi snovmi so podane osnove za obvladovanje 
problematike V teku je raziskovalno delo za potrebe uveljavi- 
tve nadzornega sistema nad ravnanjem s posebnimi odpadki 
in za izdelavo koncepta ravnanja s temi snovmi. 

7. Hrup je kot negativno stanje v okolju premalo raziskano, 
upoštevano in obvladovano. S preventivnim ukrepanjem se 
dosega dobre rezultate pri zaščiti ljudi pred škodljivim delova- 
njem hrupa, vendar ta skrb še vedno ni prisotna v vseh 
okoljih. 

8. Premalo pozornosti namenjamo varstvu tal, ki postaja v 
razvitejših državah vse bolj samostojno in poudarjeno 
področje varstva okolja. Skromno je tudi poznavanje in obvla- 
dovanje problematike vibracij in raznih vrst sevanj v okolju. 

9. V planskih aktih so začrtane osnovne smeri in dogovor- 
jene naloge za izboljšanje in varstvo okolja. Značaj obveznih 
izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije nalogam varstva 
okolja zagotavlja prioriteto izvajanja in neposredno vključitev 
v planske akte drugih nosilcev planiranja. Dogovorjene 
naloge se izvajajo uspešneje na nivoju posameznih onesnaže- 
valcev. Več problemov je v občinah, ki v glavnem še niso 
ustrezno organizirane za izvajanje nalog varstva okolja. V 
planskih aktih občin še vedno prevladuje deklarativno prevze- 
manje nalog varstva okolja. 

10. Informacijski sistem na področju varstva okolja še 
vedno ne omogoča na vseh območjih in željenem obsegu 
trajnega spremljanja stanja in sprememb kakovosti okolja. 
Nekoliko boljši je položaj pri nadzoru nad emisijami in imisi- 
jami škodljivih snovi v zrak. Vzpostavitev in vzdrževanje kata- 
stra onesnaževalcev voda močno kasni, kar dodatno zavira 
uvajanje sistemskih rešitev funkcioniranja na področju var- 
stva voda; Informacijski sistem za spremljanje posebnih 
odpadkov in nevarnih snovi še ni vzpostavljen, kar zavira 
razreševanje problematike ravnanja s posebnimi odpadki in 
nevarnimi snovmi. 

11. Ekonomski sistem varstva okolja, ki bi na eni strani 
vzpodbujal organizacije združenega dela k zmanjševanju 
porabe surovin in energije ter odpravi izvorov onesnaževanja 
in ki bi na drugi strani omogočal izvajanje finančno zahtevnih 
programov varstva okolja, še posebej tistih, kjer ni mogoče 

določati neposrednega krivca ogrožanja okolja še vedno ni 
vzpostavljen. Dogovorjena progresivna obremenitev onesna- 
ževalcev voda je pomemben korak v začrtam smen Ob nedo- 
grajenem ekonomskem sisteu je samoprispevek vedno pogo- 
stejši kot oblika financiranja ekoloških projektov 

12. Skrb za varstvo in izboljševanje okolja vse bolj postaja 
sestavina odločanja in ravnanja vseh nosilcev odločanja in 
razvoja Pri tem še vendo ni dovolj jasno opredeljena vloga in 
s tem tudi odgovornost vsakega subjekta pri varstvu okolja V 
takih pogojih so prisotni primeri prenosa odgovornosti za 
onesnaževanje od onesnaževalca na širšo skupnost, medtem 
ko se na drugi strani nekatere družbenopolitične skupnosti ne 
zavedajo svoje vloge in odgovornosti za zagotavljanje pogo- 
jev za varstvo okolja. Nejasna delitev nalog na področju var- 
stva okolja in s tem povezana nizka stopnja odgovornosti za 
izvajanje nalog, zavira izvajanje dogovorjenih nalog, kar zbuja 
tudi upravičene občutke nemoči in prispeva k negativni politi- 
zaciji ekoloških problemov. 

13. Zakonska ureditev varstva okolja je v glavnem zaklju- 
čena. Na osnovi izkušenj ob izvajanju veljavnih predpisov in 
novih spoznanj prayne teorije in prakse v drugih državah, bo 
potrebno v primeru ugotovljene potrebe celovito proučiti 
pravni sistem varstva okolja in ga ustrezno nagraditi V tem 
trenutku bi izdaja celovitega zakona o varstvu okolja ne dopri- 
nesla pomembnih sprememb. 

14. Z akcijo usklajenega inšpekcijskega nadzora nad naj- 
večjimi onesnaževalci okolja se povečuje učinkovitost delova- 
nja in ukrepanje inšpekcijskih služb in dodatno zagotavlja 
dosledno izvajanje plansko dogovorjenih nalog 

15. Poseben problem kazensko-pravnega varstva okolja je 
odkrivanje kršilcev in njihovo prijavljanje organom pregona 
Izrečene kazni še vedno ne ustrezajo teži dejanj proti okolju. 

16. Raziskovalno delo je razdrobljeno, njegovi rezultati so 
nezadostno izkoriščeni. Razen izjem je premalo povezanosti 
znanstvenega in raziskovalnega dela pri reševanju globalnih 
ekoloških problemov SR Slovenije. 

17. Pomanjkanje strokovnih kadrov na vseh področjih var- 
stva okolja postaja ena glavnih ovir za hitrejše in bolj učinko- 
vito reševanje ekoloških problemov. Tudi zaradi neustreznih 
kadrov problematika varstva okolja v večjem delu planskih 
dokumentov občin ni ustrezno vključena, kar pomeni slabo 
izhodišče za operativno reševanje problemov Vse bolj se 
kaže potreba za organiziranje sistematičnega dopolnilnega 
izobraževanja kadrov v občinskih upravnih službah in organi- 
zacijah in za dopolnitev in predvsem uskladitev programov s 
področja varstva okolja na fakultetah. V zvezi z varstvom 
okolja teče sicer vse več strokovnih posvetov, ki pa v glavnem 
ne dajejo sistematičnega znanja, ki bi bistveno prispevalo k 
bolj operativnemu reševanju problemov. 

18. Raziskovalne naloge, ki so bile dosedaj opravljene v 
posameznih krajih SR Slovenije kažejo, da onesnaževanje 
zraka vpliva na obolevnost in umrljivost. Za celovito oceno 
vpliva onesnaženja na zdravje prebivalstva v SR Sloveniji se 
vedno bolj kaže potreba po interdisciplinarni epidemiološki 
študiji s podatki o patoloških učinkih in o onesnaževalcih ter 
njihovi medsebojni povezavi. To v praksi pomeni, da moramo 
razviti in poenotiti epidemiološke in ekološke študije. 

19. Pri izvajanju nalog varstva okolja imajo pomembno 
vlogo posebna posvetovalna telesna, še posebej pri Predsed- 
stvu RK SZDL in pri Predsedstvu SAZU. Vidna je vloga Zveze 
društev za varstvo okolja, ZSM Slovenije in drugih. 

20. Spoznanje o neločljivi povezanosti naravnih sistemov, 
ne glede na politično razmejitev, je osnova dobro razvitemu 
medrepubliškemu in mednarodnemu sodelovanju za razreše- 
vanje skupnih problemov varstva okolja. V zadnjem obdobju 
so posebej pomembna prizadevanja za preprečitev negativ- 
nega vpliva načrtovanih velikih elektroenergetskih objektov 
na mejah SR Slovenije in napori SR Slovenije za pospešitev 
ratifikacije konvencije o prekomernem onesnaževanju zraka 
preko meja. 

B) Predlogi 
Naloge in usmeritve varstva in izboljšanja okolja v planskih 

aktih SR Slovenije so skupaj s stališči Skupščine SR Slovenije 
in Predsedstva SR Slovenije ter zaključki v kongresnih doku- 
mentih družbenopolitičnih organizacij, ki zadevajo varstvo 
okolja, dobra osnova in okvir za odstranjevanje vzrokov in 
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zmanjševanje posledic nesorazmerij med naravo in družbo. 
Širjenje in stopnjevanje posledic onesnaževanja okolja, ki 
smo jim priča v zadnjem razdobju, mora biti dodatna spod- 
buda vsem nosilcem aktivnosti v družbi, da tudi v zaostrenih 
gospodarskih pogojih brez izjeme izpeljejo naloge oprede- 
ljene v planskih aktih samoupravnih organizacij in družbeno- 
političnih skupnosti. Izvajanje nalog varstva okolja zahteva 
prehod na tak način proizvodnje in porabe dobrin, ki bo 
zagotavljal ohranjanje ekološkega ravnovesja med naravo in 
družbo. Nestvarno je pričakovati, da bo ta prehod potekal 
brez odpora tistih, katerim nespoštovanje ekoloških zakonito- 
sti danes omogoča pridobivanje bistveno večjega dohodka, 
kot bi ga ustvarili ob spoštovanju zahtev varstva okolja. Pri 
premagovanju teh odporov morajo imeti pomembno vlogo 
družbeno politične organizacije, med njimi še posebej zveza 
komunistov, socialistična zveza delovnega ljudstva in sindi- 
kat, ki morajo v vsakem okolju uveljaviti prednost dolgoročnih 
interesov nad kratkoročnimi, ozko ekonomskimi interesi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga: 
1. Izvršnim svetom skupščin občin ter skupščin posebnih 

družbenopolitičnih skupnosti, da zagotovijo učinkovito orga- 
niziranost služb za potrebe varstva okolja, ki bodo morale 
skrbeti za boljšo povezanost pri izvajanju nalog varstva oko- 
lja. zagotavljanje predpogojev varstva okolja in izvajanje dru- 
gih nalog. 

2. Raziskovalni skupnosti SR Slovenije, da pospeši izvaja- 
nje tistih raziskovalnih programov na področju varstva okolja, 
ki največ prispevajo k doseganju družbeno dogovorjenih ci- 
ljev. 

3. Gospodarski zbornici Slovenije, da organizira povezova- 
nje interesov gospodarstva pri doseganju ekoloških ciljev. V 
tem smislu naj spodbuja pripravo in izvajanje kompleksnih 
programov varstva okolja, ki bodo zagotovljali uresničevanje 
ekoloških kakor tudi ekonomskih ciljev. 

C) Sklepi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republiškim upravnim 
organom in organizacijam nalaga: 

1. republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. da pospeši delo na izdelavi koncepta za razreševanje 
problematike ravnanja s podobnimi odpadki, ki vsebujejo 
nevarne snovi. 

2. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da v roku enega leta pripravi s sodelovanjem Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje sistem kazalcev stanja in 
sprememb kakovosti okolja ter poteka izvajanja dogovorjenih 
nalog. Sistem kazalcev bo osnova pripravi rednih poročil o 
stanju in spremembah na področju varstva okolja, ki bodo 

predložene Skupščini SR Slovenije praviloma vsako drugo 
leto, po potrebi pa tudi večkrat. 

3. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
da pospeši uvajanje predvidenega prehoda na progresivno 
obremenitev onesnaževalcev voda in zagotovi, da bodo tako 
zbrana sredstva usmerjena v izvajanje prednostnih nalog var- 
stva kakovosti voda. 

4. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da skupaj z Republiškim sekretariatom za pravoso- 
dje in upravo tekoče spremlja učinkovitost pravne ureditve 
varstva okolja v Sloveniji in v primeru ugotovljene potrebe 
predlaga ustrezne spremembe predpisov. 

5. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da s sodelovanjem Republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje prouči problematiko organiziranosti na področju 
varstva okolja v okviru upravnih organov, še posebej občin. 

6. Republiškemu kumiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da s sodelovanjem Republiškega sekretariata za 
finance, Republiškega komiteja za družbeno planiranje in 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje pripravi analizo 
ekonomskega sistema varstva okolja. 

7. Republiški službi za varstvo zraka, da pospeši dograjeva- 
nje informacijskega sistema in v okviru možnosti zagotovi 
tudi razvoj alarmne funkcije tega sistema. 

8. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, da pospeši delo na pripravi metodologije glede ugo- 
tavljanja ogroženosti kmetijskih tal in gozda. 

9. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, da še naprej intezivno spremlja stanje in spremembe 
propadanja gozdov. 

10. Republiškemu komiteju za socialno in zdravstveno var- 
stvo, da zagotovi razvoj metodologije in neposredno sprem- 
ljanje posledice onesnaženosti zraka na zdravje prebivalstva, 
tako da bodo v roku dveh let znani osnovni podatki o ogrože- 
nosti prebivalstva v Sloveniji. 

11. Republiškemu komiteju za energetiko, da pripravi v 
roku enega leta analizo o možnostih za usmerjanje porabe 
goriv glede na vsebnost škodljivih snovi in da na osnovi 
ugotovitev skrbi za smotrno usmerjanje čistih goriv na najbolj 
ogrožena območja. 

12. Republiškemu komiteju za socialno in zdravstveno var- 
stvo, da skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolja in 
urejanje prostora pospešuje uvajanje Pravilnika o ravnovesju 
s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. 

13. Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje, da pripravi 
makroekonomsko analizo narodnogospodarskih učinkov 
izvajanja politike varstva okolja. 

14. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje 
prostora, da po začaranem programu nadaljuje akcijo uskla- 
jenega inšpekcijskega nadzora. 

Priloga I 

KAKOVOST POVRŠINSKIH VODA V SLOVENIJI 
V LETIH 1975/76, 1980/81, 1984 in 1985 

Sava 

Reka 
Drava 

Meža 

Mislinja 
Dravinja 
Pesnica 
Mura 

Ščavnica 
Ledava 

Sava dolinka 

Sava Bohinjka 

Postaja 1975/76 1980/81 1984 
Dravograd 
Mariborski o. 
Duplek 
Ptuj 
Bori 
Podklanec 
Otiški vrh 
Otiški vrh 
Videm 
Zamošani 
Ceršak 
Cmurek 
Petanjci 
Pristava 
M. Sobota 
Čentiba 
Podkoren 
Hrušica 
Blejski most 
Sv. Janez 
Bodešče 

2-3 
2 
2-3 
2-3 
2-3 
4 
4 

1-2 

1-2 
1—(2) 

(2)—3 
2 
2—(3) 
3 
2-3 
2-3 
3 

3-4 

1-2 
1-2 

2-3 
3-<3) 
2-3 

.3 
2-3 
2-3 
3 
3 
3 
3-4 
2-4 
3-4 
3-4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 

'2 
2 

1985 
3 
2-3 
(3) 

3 
2-3 
3-4 
3-4 
3-4 
4 
4 
4 
1-2 
2 
2—(3) 
2 
2—(3) 

Blejsko jezero 
Upnica 
Tržiška Bist. 
Kokra 
Selščica 

Poljanščica 
Brbovščica 
Sora 

Kamniška Bist. 

Otoče 
Struževo 
Prebačevo 
Medno 
Šentjakob 
Dolsko 
Litija 
Radeče 
Brežice 
Mlino 
Podnart 
Podbrezje 
Kranj 
Železniki 
Dolenja vas 
Žiri 
Zminec 
Gor. vas 
Suha N.Č. 
Supa P.Ć. 
Medvode 
izviri 
Stranje 
Kamnik 
Domžale 
Beričevo 

Vel. Ljubljanica Vrhnika 
Mal. LjubljanicaVrhnika 

1-2 

2-<3) 

3 
2-3 
2-3 
3-4 
3-4 
2-3 
2 
2-3 
2-3 
1 
1-2 
1 
1 

2—(3) 

2—(3) 

3 
2-3 
3 
3-4 
3-4 
2-3 
2—(3) 
2-3 
3 
(1)—2 
2 
1-2 
2 

1-2 
2 ' 

3^1 
4 
3 

2—(3) 
2 
2—(3) 
3 
2-3 
3 
3 
3-A 
3-4 
2-3 
2 
2-3 
2-3 
2 
2 
2 
2 

3-4 
2 
2 
3 
3 
4 
2 
2 

2-<3) 
2 
2—(3) 
3-4 
3 
3-4 
3 
4 
4 
2-3 
2-(3) 
2-3 
2-3 
2 
2 
2 
2 
2-3 
2-3 
2-3 
4 
2 
2 
3 
3-4 
4 
2 
2 
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Bistra 
Ljubljanica 

Borovniščica 
Savinja 

Bistrica 
Vrhnika v.p. 
Komin 
Podpeč 
Livada 
Zalog 
izliv 
Logarski most 
Letuš 
Braslovče 
Medlog 
Tremerje 
Laško 
V Širje 

1-2 
2 
2 
3 
4 
2-3 

2 
2 
2 
2-3 
3-4 
2-3 

2 
2-3 
2—(3) 
2 
2 
4 
4 
1-2 
2 
2 
2 
2-3 
3 
3 

2 
2-3 
4 
4 
4 
4 
4 
1-2 
2 
2-3 
2-3 
3 
3-4 
3 

VZROKI POGINOV Rit 

KAKOVOST POVRŠINSKIH VODA V SLOVENIJI 
V LETIH 1975/76, 1980/81, 1984 in 1985 

Reka Postaja 1975/76 1980/81 1984 
Paka 

Voglajna 
Hudinja 
Mirna 
Krka 

Višnjica 
Prečna 
Sotla 

Kolpa 

Lahinja 
Rinža 
Soča 

Koritnica 
Tolminka 
Idrijca 

Bača 
Vipava 

Hubelj 
Not. Reka 

Rižana 

Cerkniško je- 
zero 
Unica 
Cerkniščica 
Malenščica 
Jadransko 
morje 

Paka 
Velenje 
Šoštanj 
Rečica 
Celje 
Celje 
Boštanj 
Podbukovje 
Soteska 
Srebrniče 
g. Gomila 
Podbočje 
Trebna Gorica 
Prečna 
Rogatec 
Rogaška SI. 
Rakovec 
Petrina 
Metlika 
Gradac 
Kočevje 
Trenta 
Čezsoča 
Trnovo 
Tolmin 
Plave 
Solkan 
Kal 
Tolmin 
Podroteja 
Sp. Idrijca 
Hotešček 

2 
2 
2 
Ajdovščina 
Koseze 
Topole 
Cerkven, mlin 
Matavun 
Kubed 
Dekani 
Dol. jezero 
Hasberk 
Cerknica 
Malni 

Koper 
Piran 

3-4 
4 
4 

2-3 
(3H 
1-2 

(3)-4 
S-4 
3 

3 
3-4 
2 

2—(3) 

1-2 

(1)—2 
(1)~2 
2 
2 
1—(3) 
1-2 
2 
2 
2-<3) 
2 
2 
2-3 
3 

2 
3-4 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
4 
3-4 
3 
2-3 

2 
2 
2—(3) 
2-3 
2-3 
2-3 
2 
3—(4) 
4 
2—(3) 
2 
2—(3) 
2-3 
4 
1-2 
1-2 
1-2 
2 
2 
2 
1—(3) 
2 
2 
2—(3) 
2-(3) 
2 
2 
2-3 
3 
4 
2 
4 
3-4 
3-4 
2 
3-4 
2 
2 
2 
2 

1985 
2 
4 
4 
3-4 
3 
3 
2—(3) 
2 
2 
2—(3) 
2-3 
2-3 
2-3 
2—(3) 
3-4 
4 
2—(3) 
2 
2—(3) 
2-3 
4 
1-2 
1-2 
1-2 
2 
2 
2 

4 
2 
4 
3-4 
3-4 
2—(3) 
4 

Vzroki poginov rib 1981 1982 1983 1984 198b Skupa] 

onesnaženje z organskimi odplakami 
onesnaženje z gnojnico pesticidi in rudninska 
gnojila 
klor, klorni preparati 
kisline in lugi 
onesnaž. z galvanskimi 
odplakami 
onesnaž. z opravljanjem 
gradbenih del 
pomanjkanje kisika fenoli, naftni derivati 
aetergenti drugi vzroki 
neznani vzroki 

12 
6 

16 
15 
15 
12 

5 
lo 

5 

34 
26 23 . 

2c 
14 
13 

3 
3o 
21 

S k u p a t 

VIR: Predsedstvo SRS, Pregled stanja in problematike vaistva 
okolja v SR Sloveniji, 1986 

PriJora IV 

2 Prasne usedline v g/m na 7 merilnih mestih v Sloveniji 
za obdobje januar 1985 - marec 1986 

MERILNA MESTA 
MESEC LJUBLJANA JEZERSKO PORTOROŽ JESENICE CELJE TRBOVt ANHOVO 
JAN. 85 
FEB 
MAR 
APR 
MAJ 
JUN 
JUL 
AVG 
SEP 
OKT 
NOV 
DEC 

2.0 
1.0 
3-6 
3.1 
1.6 
1.2 
1.5 
0.9 
0.2 
0.7 
7.8 
6.4 

0.7 
0.2 
0.5 
0.9 
1.6 
1.3 
1.2 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 • 
0.6 

0.9 
0.4 
0.6 
1.2 
1.7 
0.7 
0.2 
0.8 
2.0 
0.2 
0.6 
1.8 

10.6 
13.2 
21.5 
9-3 
7.8 

27.2 
6.3 
7.0 
2.2 

. 3.5 
12.9 
3.0 

2.1 
11.7 
4.9 
5.3 
7-8 
6.3 
3-6 
8.9 
9.1 
4.0 
4.9 
5.1 

10.8 
69.4 
10.^ 
52.9 
73.0 
52.4 
54.2 
21.4 
26.9 

'14.1 
37.5 
23. 1 

POPREČJE 2.5 0.8 0.9 10.3 6.1 37.2 8 
JAN 86 
FEB 
MAR 

1.4 
4.4 
1.9 

2.5 - 
2.2 
0.1 

0.7 
0.8 
1.1 

6.3 
6.0 
5.5 

4.1 21.2 10 
2.5 86.1 12 
9-4 21.3 3 

Maksimalne dopustne koncentracije za prašne usedline (delci večji od 
10 p) v g/m mesec: 
- stanovanjska naselja 6 
- mešano industrijsko-stanovanjska naselja 10 
- industrijske cone 15 
# - podatki so z merilnega mesta Trbovlje Cementarna 
VIR: HMZ, 1986 
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Priloga III 

RAZVRSTITEV KRAJEV V SR SLOVENIJI PO POPREČNIH KONCENTRACIJAH DIMA V 
KURILNI SEZONI OKTOBER 1985- MAREC 1936, MAKSIMALNE 24-URNE KONČEN- ' 

TRACI JE, 95 PERCENTIL IN POPREČNE KONCENTRACIJE DIMA V • 
NEKURILNI SEZONI APRIL - SEPTEMBER 1985 

MERILNO MESTO 

1. LJUBLJANA 
2. MARIBOR 
3. ZAGORJE 
4. SKOFJA LOKA 
5. TRBOVLJE 
6. NOVO MESTO 
7. CELJE 
8. KAMNIK 
9. PTUJ 

10. ŽALEC 
11. IDRIJA 
12. SL.GRADEC 
13- VRHNIKA 
14. DOMŽALE 
15. STORE 
16. KOČEVJE 
17. MURSKA SOBOTA 
18. ŠENTJUR 

19. SL.BISTRICA 
20. JESENICE 
21. MEDVODE 
22. HRASTNIK 
23. LITIJA 
24. KANAL 
25. MEŽICA 
2o. CRNA 
27. KRŠKO 
28. ČRNOMELJ 
29. RADEČE 
30. TRZIC 

31. KOPER 
32. RUSE 
33- ILIRSKA BISTRICA 
34. SEVNICA 
35. KRANJ 
36. KIDRIČEVO 

37. RIMSKE TOPLICE 
38. ŽERJAV 
39. IZOLA 
40. RAVNE 
41. ŠOŠTANJ 
42. T. VELENJE 

Ck (mg/m ) 

0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 ' 
0,04 
0.04 
0.04 

. 0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 • 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 

C (mg/m ) 
max 

0.30 
0.18 
0.17 
0.14 
0.21 
0.15 
0.15 
0.14 
0.13 
0.-13 
0.13 
0.12 
0. 12 
0.11 
0.15 
0.13 
0.11 
0.11 

C 95 (mg/m^) Cnk.(mg/m^) 

0. 
0. 
0. 
0. 

11 

11 
10 
10 

0. 10 
0. 10 
O. i o 
0. 10 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.06 
0. 10 
0.10 
0.09 
0.08 
0.0.8 
0.08 
0.07 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 

0.14. 
0.11 
0.12 
0.10 
0.10 
0.08 
0.08 
0.09 
0.08 
0.08 
0.09 
0.08 
0.09 
0.09 
0.06 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.07 
0.07 
0.06 
0.06 
0.06 
0.07 
0.08 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.06 
0.06 
0.04 
0.04 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 

0.02 
0.02 
0.03 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
.0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0:01 
o.oi- 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
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RAZVRSTITEV KRAJEV V SR SLOVENIJI PO'POPREČNIH KONCENTRACIJAH S02-V 
KURILNI SEZONI OKTOBER 1985 - MAREC. -198$, KAKSIMALNE 24-URNE KONCEN- 

TRACIJE, 95 PERCENTIL IN POPREČNE KONCENTRACIJE S02 V NEKURILNI 
SEZONI APRIL - SEPTEMBER 1985 

max 
MERILNO MESTO Ck (mg/m3) c ' (mg/m3)- C 95 Cnk {mv/n ) 

1. TRBOVLJE ; 0.30 1.26 0.61 0.05 
2. HRASTNIK 0.23 1.04 0.53 0.04 
3- CRNA 0.20 0.75 0.41 0.04 
4. MARIBOR 0.17 ' 0.67 0.36 0.01 

5- MEŽICA 0.17 0.58 0.38 ' 0.03 
6. LJUBLJANA 0.17 0.50 0.33 0.03 
7. CELJE 0.13- 0.73 0.32 0.02 
8- KRSI<0 0.13 . 0.51 0.28 0.04 
9. KAMNIK 0.13 0.39 0.25 0.01 

10. MEDVODE 0.12 0.56 0.24 0.02 
11 . ŽERJAV 0.12 0.35 0.20 0 04 
12. RIMSKE TOPLICE 0.11 0.31 0.26 ' 0.01 
13- ŠENTJUR 0.10 ■ 0.45 .0.21 0.01 
14. RADEČE 0.10 0.33 0.19 0.'o2 
15. SKOFJA LOKA 0.10 0.30 0.20 0.01 
16. ZAGORJE 0.09 0.80 0.22 0.03 
17. STORE •; 0.09 0.43 ' 0.22 o!02 
18. ŽALEC 0.09 0.32 0.21 0.02 
19. DOMŽALE 0.09 0.28 .0.20 0.01 
20- PTUJ 0.08 0.32 0.16 0.02 
21. SL.GRADEC 0.08 . 0.24 0.19 0.02' 
22. KIDRIČEVO 0.08 0.24 0.18 0.01 
23. SEVNICA .0.07 0.30 0.17 0.01 
24. M. SOBOTA 0.07 0.26 0.16 0.00 

25- TRZIC 0.07 0.21 0.15 0.01 
26. SL.BISTRICA 0.07 0.21 0.14 0.01 
27. LITIJA 0.07 0.20 0.15 0.01 
28. KRANJ 0.07 0.19 0.15 0.01 
29. ČRNOMELJ 0.07 0.19 0.13 0 00 
30. NOVO MESTO 0.06 0.26 0.13 0.01 
31 . IDRIJA 0.06 0.25 ' 0.11 0.01 
32. JESENICE 0.06 0.25 0.13 0.00 
33. RUSE 0.05 0.23 - 0.13 0.00 
34- VRHNIKA • 0.05 0.22 0T-12 0.00 
35. ŠOŠTANJ 0.05 0.18 0.10 0.0>' 

3b- MNAL 0.04 0.17 0.09 0.01 
37. ILIRSKA BISTRICA 0.04 0.17 ' 0.10 0.00 
38. T. VELENJE . 0.04 - . 0.16 0.08 0 00 

39- RAVNE 0.03 0.18 0.08 0.02 
40. IZOLA 0.03 0.08 0.05 0.01 
41. KOPER . 0.03 0.08 0.05 0.01 
42. KOČEVJE 0.02 ■ 0.12 0.06 0.01 
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PREGLED VIROV ONESNAŽEVANJA ZRAKA 
(večji onesnaževalci po občinah) 

Občina DO t SOj/leto Prašni Ostalo - 
delci topila, itd. 

Občina 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 

Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 

Dravograd 

G. Radgona 

Grosuplje 
Hrastnik 

Idrija 
II. Bistrica 

Izola 
Jesenice 
Kamnik 

Kočevje 

Koper 

Kranj 

Krško 
Laško 

Lendava 
Litija 
Lj. Bežigrad 

Lj. Center 
Lj. Moste 
Lj. Šiška 

DO t SOj/leto prašni ostalo-to- 
delci pila, itd. 

Lj. Vič 

Fructal 
Opekarna 
CC 
Emo 
Brest 
Livarna 
Lek 
Induplati 
Helios 
Tov. iver. plošč 
Otiški vrh 
Radenska 
Element TOZD 
br, izd. 
Livar 
Resd 
Steklarna 
TKI 
Rudnik Hg 
Lesonit 
Tok 
Droga-Argo 
Železarna 
Utok 
Svilanit 
Tekstilana 
Melamin 
Tomos 
Iplas 
Opekarna 
Tekstilindus 
Papirnica 
Papirnica 
Pivovarna 
INA nafta 
Tov. usnja 
Belinka 
Opekarna 
Lj. mlekarne 
Mesna industrija 
TOL 
Litostroj 
Iskra Stegne 
Color 
KIP 
Opekarna 

300 
45 

3400 

340 
70 

200 
140 
100 

380 
270 

100 
70 

300 
40 

490 
60 

650 
? 

30 
1350 

170 
150 

45 

70 
60 

100 
570 

4500 
820 
240 
380 
165 

90 
130 
30 

16100 
185 

Ljutomer Opek Križevci 
Logatec Valkarton 
Metlika Beti 
Mozirje Glin 
Murska Sobota Tov. mlečnega 

prahu 

Nova Gorica 
Opekarna, Puconci 
Solk. ind. apna 
Salonit 
Gor. Opekarne 
Meblo 
Krka 
Opekarna 
Tov. sladkorja 
x 
Javor 
TGA Kidričevo 

Novo mesto 

Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje od Dravi Gorenje Mura 
Radovljica Sukno Zapuže 

Elan 
Rav. na Koroš. Rudn. in topil. 

Mežica 
Železarna 

Ribnica Inles 
Sevnica Jugotanin 
Sežana Steklarna Hrpelje 
SI. Gradec Tov. usnja 
Slov. Bistrica Steklo 

Opekar. Prager. 
Slov. Konji. Konus 
Šent./Celje Alpos 
Šk. Loka Termika 

Ružv 
Šmar. pri Jel. Steklarna 

Rog. Slat. 
Trbovlje TET 

Cementarna 
Trebnje IGK Račje selo 

Kolinska Mirna 
Tržič KTL TOZD Lepenka 
Velenje TEŠ 

IUV Usnjarna 
Šoštanj 

Vrhnika UIV Opekarna 
Fenolit Borovnica 

Zagor. ob Savi IGM 
Žalec 

MB.-Pesnica 
MB.-Pobrežje 
MB.-Rotovž 
MB.-Ruše 
MB.-Tabor 
MB.-Tezno 
Tolmin 

Ker. ind. Liboje 
Teks. tov. Prebold 
Sladkogorska 
Tov. tkanin Melje 
Opekarna Košaki 
Tov. dušika Ruše 
Tališ 
Pinus Rače 
TKK Serpenica 

35 
120 
50 
60 

180 

510 

780 
x 

f 
5850 

85 
50 

5200 
520 

160 
100 
90 

110 

290 
20 

240 
+ 

260 
23600 

+ 

100 
120 

59700 
260 

300 
80 

970 

500 
50 

100 
230 

1570 
145 

Opombe: 

1. Pregled večjih onesnaževalcev zraka po občinah je izdelala 
Republiška služba za varstvo zraka pri Hidrometeorološkem 
zavodu SR Slovenije. 
2. Emisije S02 so ocenjene na podlagi statističnih podatkov o 
porabi goriva v industriji v letu 1984 (pri izračunu je upošte- 
vano gorljivo S v premogu). 
3. Znak + označuje tehnološke emisije, za katere ni natančnih 
podatkov. 

Vir: Republiški sanitarni inšpektorat 
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UVRSTITEV KRAJEV PO POPREČNI ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z ZVEPLOVIM DIOKSIDOM V KURILNI SEZONI 

Priloga VI, a 

■1ERILNO MESTO 1580/81 
Uvr. Konc. 

1981/82 
Uvr. Konc. 

1982/83 
Uvr. Konc. 

1983/8'! 
Uvr. Konc. 

1984/85 
Uvr. Kon,c. 

1985/86 
Uvr. Konc. 

TRBOVLJE 
HRASTNIK 
CRNA 
MARIBOR 
MEŽICA ' 
LJUBLJANA 
CELJE 
KRŠKO 
KAMNIK 
MEDVODE 
ŽERJAV 
R.TOPLICE 
ŠENTJUR 
RADEČE 
SK.LOKA 
ZAGORJE 
STORE 
ŽALEC 
DOMŽALE 
PTUJ 

1 
2 
5 
6 
9 
3 
i| 

11 
10 
16 
7 

23 
22 
21 
25 
17 
12 
8 

18 
•19 

0.46 
0-3'l 
0.26 
0.20 
0.18 
0.29 
0:27 
0.17 
0.17 
0.13 
0.20 
0. 10 
0. 11 
0.11 
0. 10 
0.13 
0.17 
0.19 

■ 0.12 
0.11 

1 
2 
5 
9 
6 
3 

' 4 
14 
10 
19 
8 

26 
2'4 
22 
22 
12 
18 

7 
20 
27 

0-39 
0.36 
0.23 
0.17 
0.21 
0.24 
0.23 
0.13 
0.15 
0.11 
0.18 
0.09 
0.10 
0.10 
0.11 
0.14 
0.12 
0.19 
0.11 
0.08 

1 
2 
3 
8 
6 
5 
7 

1'4 
10 
17 

4 
24 
19 
20 
25 

9 
13 
11 
16 
27 

0.39 
0.31 
0.27 
0.15 
0.19 
0.21 
0.19 
0.11 
0.13 
0.09 
0.22 
0.07 
0.09 
0.08 
0.06 
0.15 
0.12 
0.13 
0.09 
0.06 

1 
3 
2- 
6 
8 
5 
4 

12 
11 
19 
9 

22 
15 
20 
13 

7 
17 
10 
16 
23 

0.42 
0.25 
0.25 
0.20 
0.17 
0.23 
0.24 
0.13 
0.14 
0.10 
0.16 
0.08 
0.10 
0.09 
0.13 
0.18 
0.10 
0.16 
0.10 
0.08 

1 
2 
3 
5 

12 
4 
7 
6 
8 

13 
9 

17 
25 
26 
14 
10 
15 
11 
28 
20 

0-33 
0.25 
0.25 
0.22 
0.15 
0.23 
0.21 
0.21 
0.16 
0.11 
0.15 
0. 10 
0.08 
0.08 
0.11 
0.15 
0.11 
0.15 
0.08* 
0.09 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13_, 
14 ' 
15 
16 
17 ■ 
18. 
19 
20 

0.30 
0.23 
0.20 
0.17 
0. 17 
0.17 
0.13 
0.13 
0.13 
0. 12 
0.12 
0.11 
0.10 
0.10 
0. 10 
0.09 
0.09 
0.09 
0.09 
0.08 

Uvr. - uvrstitev 
Konc. - poprečna koncentracija SO^ v rng/m3 

VIR: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1986 

UVRSTITEV KRAJEV PO.POPREČNI ONESNAŽENOSTI ZRAKA Z DIMOM V KURILNI SEZONI 
Prilčiga VI. j? 

MERILNO MESTO " 1980/HT- "198T/82 1982/83 19837E11 TgST/Bš igSsTBo-' 
Uvr. Konc. Uvr. Konc. Uvr. Kono. Uvr. Konc. Uvr-r Konc. Uvr. Konc. 

LJUBLJANA 
MARIBOR 
ZAGORJE 
SKOPJA LOKA ' 
TRBOVLJE 
NOVO MESTO 
CELJE 
KAMNIK 
PTUJ 
ŽALEC 
IDRIJA 
SL.GRADEC 
VRHNIKA 
DOMŽALE 
STORE 
KOČEVJE 
M.SOBOTA 
ŠENTJUR 
SL.BISTRICA 
JESENICE 

2 
13 

1 
16 

3 
15 

4 
12 
18 

7 
6 

10 
11 
5 

20 
9 

27 
19 

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

20 
10 

1 
14 
2 

16 
7 

13 

3 
6 
9 

15 
11 
22 

4 
27 
21 

0.04 
0.06 
0.11 
0.05 
0.08 
6.05 
0.06 
0.05 

0.07 
0.06 
0.06 
0.05 
0.06 
0.04 
0.06 
0.03 
0.04 

4 
7 
1 
8 
3 

15 
5 

12 
11 
21 
14 
9 

10 
6 

19 
2 

23 
20 

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

3 
6 
1 1 

9 
2 

16 
5 

12 
29 

8 
7 

13 
10 

4 
18 
15 
20 
17 
37 
33 

0.08 
0.07 
0.12 
0.06 
0.09 
0.05 
0.07 
0.05 
0.03 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.07 
0.04 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 

2 
1 

10 
3 

26 
6 

12 
14 

9 
17 
8 
5 
7 

15 
25 
16 
24 
21 
31 

0.07 
0.08 
0.10 
0.05 
0.07 
0.04 
0.06 
0.05 
0.05 
0.05 
0.04, 
0.06 
0.07 
0.06 
0.04' 
0.0'] 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 

0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04' 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 . 
0.04 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

VIR: Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 1986 
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VPLIV S02 NA ZDRAVJE 

koncentracija SO,(PPm) 
1983/84 1985 

TREOVLJE 

—j ium na i Vodljiv« vpliv« nj zdravi* 
sa pojavi tkodlpvcga ( moin«|t«gi) vpliva na zdravja 
ez: pojavi imrtnih primarov nad pričakovanimi 

VIR : Publikacija WHO . it. 1/ 1976 
PODATKI: Rcpubliika tlulba za varstvo zraka , 1986 

Priloga IX 
PREGLEDNICA VIROV HRUPA, KI NAJBOLJ 
MOTIJO PREBIVALCE 
Vir hrupa Delež motenih prebivalcev (%) 
cestni promet 63 
industrijske in prometne dejavnosti 20 
letalski promet 14 
gospodinjske naprave q 
železniši promet 6 
VIR: Pregled stanja in problematike varstva okolja v 
SRS, Predsedstvo SRS, 1986 

Priloga X 
Zmanjšanje delovne sposob- 
nosti zaradi izpostavljenosti 

hrupu ponazarja naslednji dia- 
gram: 

dB(A) 

0 30 60 120 min 

pred po koncu ekspozicije 

med 

VIR: Republiški komite za 
Priloga VIII družbeno planiranje, Hrup v je do leta 2000, Sloveniia 2000,    SR Sloveni|i - plansko obdob- 1932 

REALIZACIJA SEKUNDARNIH SUROVIN V SRS 

1222 i2§2 i2§i .1282 12§2 12§4 
Jekleni odpadki in litina 240.972.t 248.809 t 237.034. t 1 231.853 t 233.361 t 243.157 t 

barvne kovine 17.451 t 15-572 t 17.881 t 16.743 t ' 14.297 t 15.105 t 

papir 58.302 t 61.250 t 67.849 t 77-379 t 8O.374 t 81.342 t 

stekl0 . 7.804 t 8.600 t 11.527 t 6.576 t 20.132 t 12.898 t 

EUma ' " ( 288 t 645 t 827 t 2.018 t 2.307 t 
tekstil 2.750 t 236 t 3.086 t . 2.163 t 

termoplasti 870-t 641 t 1.197 t 1.600 t 

3.417 t 

1.749 t 5.066 t 

2,100 t 2.577 t 

VIR: Gospodarska zbornica Slovenije, 1985 
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Priloga XI 

SEZNAM RATIFICIRANIH MEDNARODNIH 
OBVEZHOSTI 

1. Multilaterala 

A. Varstvo morja 
1. Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja 

morja z olji iz leta 1954, Ur. I. SFRJ 60/73 
2. Sklepna listina Mednarodne konference o preprečevanju 

onesnaževanja morja z olji iz leta 1962, Zakon o ratifikaci- 
ji Ur. I. SFRJ 60/73 

3. Resolucija A. 175 (VI) IMCO z dne 21. 10. 1969 in Resolu- 
cija A. 246 (VII) IMCO z dne 15. 10. 1971 o spremembah in 
dopolnitvah Mednarodne konvencije o preprečevanju 
onesnaženja morja z olji, Ur. I. SFRJ 53/74 

4. Mednarodna konvencija o intervenciji na odprtem morju 
v primeru nesreče, ki povzroči ali utegne povzročiti ones- 
naženje z olji, Mednarodne pogodbe (MP) 2/77 

5. Mednarodna konvecija o ustanovitvi Mednarodnega 
sklada za povrnitev škode nastale zaradi onesnaženja z 
nafto, Bruselj 1971, rat. 1977, MP 3/77 

6." Mednarodna konvecija o civilni odgovornosti za škodo 
nastale zaradi onesnaženja z olji Bruselj 1969, rat. 1976, 
MP 7/77 

7 Mednarodna konvecija o preprečevanju onesnaženja 
morja zaradi odmetavanja odpadkov, London, Mexico 
City, VVashington in Moskva 1972, rat. 1976, MP 13/77 

8. Protokol, ki se nanaša na intervencijo na obali v primeru 
onesnaženja morja s snovmi, ki niso olja, London 1973 
rat. 1980, MP 12/81 

9. Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženja 
morja z ladij in Protokol o preprečevanju onesnaženja 
morja z ladij, London 1978, rat 1980, 1981 

10. Konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 
1984, rat. 18. 4. 1985 

B. Varstvo Sredozemlja 
1. Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesna- 

ženjem, Barcelona 1976, rat. 1977, MP 12/77 in Protokol o 
onesnaževanju morja s kopnega, MP 13/77 in 12/77 

2. Protokol o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega 
morja zaradi potapljanja odpadnih in drugih snovi z ladij 
ali letal, M P 13/77 

3. Protokol o sodelovanju v boju proti onesnaženju Sredo- 
zemskega morja z olji in drugimi škodljivimi snovmi v 
primeru nesreče, MP 12/77 

4. Sporazum o mednarodnem centru za visoke agronom- 
ske študije Mediterana, Pariz 1962 

5. Protokol o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaže- 
njem s kopnega, Atena 1980 

6. Protokol o posebno zaščitenih območjih Sredozemlja, 
Ženeva 1982 

C. Prevoz nevarnih snovi 
1. Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu 

nevarnega blaga in Protokol o podpisu Evropskega spora- 
zuma o cestnem prevozu nevarnega blaga, Ženeva, Ženeva 
1957, rat. 1964, M P 59/72 

2. Evropska konvencija o mednarodnem prevozu nevarnih 
snovi v cestnem prometu, 1967 
- Aneks A in B Evropske konvencije o mednarodnem 
prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu, MP 8/77 
- Protokol, s katerim se dopolnjuje 14. člen Evropskega 
sporazuma o mednarodno prevozu nevarnih snovi v cest- 
nem prometu, New York 1975, rat. 1976, MP 8/77 
- Amandma o spremembi Priloge B Evropskega spora- 
zuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem 
prometu na predlog Združenega kraljestva, 1975, rat.1975, 
M P 8/77 

■ - Spremembe in dopolnitve prilog A in B Evropskega 
sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v 
cestnem prometu na predlog Franciji, New York 1975, rat. 
1976, M P 6/78 

D. Jedrska energija 

1. Pogodba o prepovedi poiskusov z atomskim orožjem v 
atmosferi, vesolju in pod vodo, Moskva 1963, rat. 1963, MP 
11/63 

2. Dogovor o prepovedi odlaganja nuklearnega orožja na dno 
morja, OZN ZIS 17, št. 240 

3. Dunajska konvencija o civilni odgovornosti za jedrsko 
škodo, Dunaj 1963, rat. 1977, MP 5/77 

E. Varstvo narave 
1. Konvencija o ustanovitvi Evropske organizacije za zaščito 

rastlin, M P 12/57 
2. Konvencija o ustanovitvi Evropske in Mediteranske orga- 

nizacije za zaščito rastlin, Pariz 1968, MP 2/72 
3. Mednarodna konvencija o varstvu ptic, 1950, Ur l. SFRJ 6/ 

73 
4. Konvencija o barjih mednarodnega pomena, ki so domo- 

vališča močvirskih ptic, Ramsa-lran 1971, rat. 1976, MP 9/ 
77 

5. Ratifikacija amandmajev k 18. in 19. členu konvencije o 
ustanovitvi Evropske in Mediteranske organizacije za var- 
stvo rastlin, Pariz 1968, rat. 1977, MP 2/77 

6. Sporazum in spremembah o dopolnitvah Sporazuma o 
dogovarjanju med EGS in COST v zvezi z akcijo, ki je 
organizirana na področju analize organskih mikro-ones- 
naževalcev v vodi (Akcija COST 64 B BIS), Bruselj 1983, 
EP 228/84 

7. Evropski projekt o onesnaženju, MP 15/75 
- Sporazum o realizaciji evropskega projekta »Obdelava 
usedlin odpadnih voda« 
- Sporazum o realizaciji projekta »Antene z zmanjšanimi 
prvimi bočnimi listi diagrama sevanja in z maksimalnim 
G/T dodatko'm« 
- Sporazum o realizaciji projekta »Analiza organskih mi- 
kro-onesnaževalcev v vodi« 
- Sporazum o vspostavitivi evropske informacijske 
mreže 
- Sporazum o realizaciji projekta »Proučevanje fizikalnih 
in kemičnih lastnosti S02 v zraku« 
- Sporazum o realizaciji projekta »Materiali za obrate 
desalinacije« 

8. Evropska konvencija o onesnaževanju zraka preko držav- 
nih meja, Ženeva 1979, v postopku ratifikacije 

9. Sporazum o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj o projektu varstva pred onesnaževanjem 
zraka (Sarajevo, YU 1261-1 in YU 1264-2), MP 53/76 

10. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš- 
čine, 1972, Ur. I. SFRJ 56/74 

11. Bilaterala 

A. Italija 

1. IX. priloga Mirovne pogodbe z Italijo, B, 5, Pariz 1947, MP 
4/74 

2. Sporazum o preskrbi z vodo občine Gorica (v smislu 
V. priloge Mirovne pogodbe, Rim 1954, rat. 1955, MP 10/ 
55 

3. Sporazum o preskrbi občine Gorica z vodo, Nova Gorica 
1957 rat. 1957, M P 4/58 

4. Sporazum o oskrbovanju občine Gorica z vodo, Nova 
Gorica 1975, rat. 1976 

5. Sporazum o oskrbovanju občine Gorica z vodo, Gorica 
1979 

6. Aranžma o preskrbi z vodo Miljskega vodovoda med 
Jugoslavijo in Italijo, MP 77/59 

7. Osismki sporazumi, Osimo, Ancona 1975, rat. 1977 spora- 
zum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med 
SFRJ in Republiko Italijo, 2. in 3. člen 

9. Sporazum med SFRJ in Italijo o razmejitvi epikontinental- 
nega pasu, Rim 1968, rat. 1969, MP 28/70 

10. Sporazum o sodelovanju pri varstvu Jadranskega morja 
in obalnih območij pred onesnaževanjem, Beograd 1974, 
rat. 1974, M P 2/77 

11. Protokol o 1. zasedanju Stalne mešane komisije za vodno 
gospodarstvo Benetke 1978, rat. 1978 
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12. 

13. 

Sporazum o delu stalne italijansko-jugoslovanske komi- 
sije za vodno gospodarstvo, Bled 1978, rat. 1979 
Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o skupni 
obrambi pred točo, Dubrovnik 1981 in Trst 1982 MP 12/ 
82 

B. Avstrija 
1. Statut o ustanovitvi stalne komisije za Dravo, MP 16/52 
2. Sporazum o vprašanjih v zvezi z energetskim sistemom na 

Dravi, M P 7/54 
3 Sporazum o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo 

Drave, s pogodbo o dobavi energije in materiala, MP 1/55 
4. Sporazum o vodnogospodarskih vprašanjih mejnega toka 

Mure s protokolom in statutom komisije za Muro, MP 10/56 
5. Sporazum med Jugoslavijo in Avstrijo na področju varstva 

rastlin, MP 2/61 
6. Sporazum o sodelovanju na področju zaščite rastlin, MP 5/ 

61 

C. Madžarska 
Sporazum o vodnogospodarskih vprašanjih, MP 15/56 
2. Sporazum o zaščiti rastlinstva, MP 9/58 
3. Zapisnik sestanka predstavnikov služb za zaščito rastlin- 
stva z osnutkom dopolnil sporazuma, MP 7/62 
4. Dopolnilni sporazum o zdravstvenem nadzoru nad pošilj- 
kami rastlin, ki se transporti rajo v Madžarsko, MP 2/66 
5. Sporazum med SFR Jugoslavijo in LR Madžarsko o sode- 
lovanju na področju miroljubnega izkoriščanja nuklearne 
energije, MP 12/66 
6. Sporazum o sodelovanju na področju obrambe pred točo 
M P 10/79 
7. Sporazum med ZIS in vlado LR Madžarske o sodelovanju 
na področju varstva rastlin in rastlinske karantene, Bečei 
1983, v SFRJ 1984 
VIR: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 
Ljubljana 1986 

3.6. Republiški komite za energetiko v njegovi sestavi: Repu- 
bliški rudarski inšpektorat 
OPOMBA: Glede na to, da celovito problematiko varstva oko- 
lja trenutno pokriva več republiških komitejev z različnimi 
inšpektorati v svojem sestavu, se je pokazala potreba po 
usklajenem delovanju inšpekcijskega nadzora. V ta namen je 
bil sprejet Program usklajenega inšpekcijskega nadzora 
onesnaženosti in ogroženosti okolja v Sloveniji. Izvajanje 
programa koordinira RK za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, sodelujejo pa vsi resorni organi in inšpektorati, ki se 
posredno ali neposredno ukvarjajo s problematiko varovanja 
okolja. 

4. Republiške strokovne organizacije: 
4.1 Zavod SRS za družbeno planiranje 
4.2. Hidrometeorološki zavod Slovenije 
4.3. Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine 
4.4. Zavod SRS za varstvo pri delu 
5. Znanstveno-raziskovaine institucije 
5.1. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani in Univerza v Mari- 
boru s svojimi fakultetami in inštituti 
5.2. Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Svet za 
varstvo okolja 
5.3. Institut »Jožef Štefan« 
5.4. Kemijski inštitut »Boris Kidrič« 
5.5. Urbanistični inštitut Slovenije 
5.6. Kmetijski inštitut Slovenije 
6. Druge oblike organiziranosti 
6.1 Gospodarska zbornica Slovenije v njenem sestavu: Komi- 
sija za varstvo okolja 
6.2. Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
6.3. Društva, sekcije ipd: Zveza društev za varstvo okolja 
Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, 
Ekološka sekcija ZSMS in druge. 

Priloga XII 

SEZNAM USTANOV, INSTITUCIJ IN DRUGIH 
OBLIK ORGANIZIRANOSTI NA PODROČJU 
VARSTVA OKOLJA V SR SLOVENIJI NA RAVNI 
REPUBLIKE 

1. Družbeno politične organizacije 
1.1. Svet za varstvo okolja pri Republiški konferenci SZDL 
2. Skupščinski nivo: 
2.1. Komisija za varstvo okolja Skupščine SR Slovenije 
3. Politično izvršilni nivo: 
3.1. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v 
njegovi sestavi: Republiški urbanistični inšpektorat, Republi- 
ški vodnogospodarski inšpektorat 
3.2. Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo 
(področje vpliva onesnaženosti na zdravje ljudi) v njegovi 
sestavi: Republiški sanitarni inšpektorat 
3.3. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 
njegovi sestavi: Republiški kmetijski inšpektorat 
3.4. Komisija Izvršnega sveta za jedrsko varnost 
3.5. Republiški komite za delo v njegovi sestavi: Republiški 
inšpektorat za delo (področje ravnanja z nevarnimi snovmi) 
3.5 Republiški sekretariat za notranje zadeve v njegovi 
sestavi: Republiški inšpektorat za požarno varnost 

PYjloq« XIII 

Obravna- EkoloSko vane neprimerne 
naložbe. naložbe 

Proizvodnja električnih strojev ±n naprav Vodno gospodarstvo 
Proizvodnja kem. Izdelkov ±n naftnih derivatov 
Proizvodnja les^ in plošč ter proizvodnja celuloze 
in papirja 
Koraur-ćilne dejavnosti in urejanje naselij Kmetijska proizvodnja, ži- vinoreja In proizvodnja živil Črna metalurjija Prol':vndi>ja kamna, gramoza, 
ter proizvodnja gradb. mater. 
Gostinske in turistične storitve Promet 
Proizvodnja tekstilne preje in tkanin ter usnja 
Elektrogospodarstvo Predelava kovin P^ugo 

12 11 

39 
13 

12 14 54 
20.. 

s kupa j 3 22 . 

58.3 54,5 
43,9 

41,0 
38,5 

37,5 3e,4 
28,9 
26,7 25,0 
25,0 21.4 20,4 
10,0 
32, 

VIR: Zbornik s posvetovanja o varstvu pred nesrečami z nevarnimi 
snovmi v SR Sloveniji, o preventivnih ukrepih za varstvo okolja pred onesnaževanjem z nevarnimi snovmi (S. Polič), 
Republiški- štab za civilno zaščito in Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Poljče 1985 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o prenehanju veljavnosti zakona o zadevah 

posebnega družbenega pomena in o postopku 

obveznega sporazumevanja na področju 

računalništva s predlogom zakona (ESA-165) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 28. seji dne 4. 
11. 1986 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PRENEHANJU 

VELJAVNOSTI ZAKONA O ZADEVAH POSEBNEGA DRUŽ- 
BENEGA POMENA IN O POSTOPKU OBVEZNEGA SPO- 
RAZUMEVANJA NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA S 
PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Ker gre za prenehanje veljavnosti zakona o zadevah 
posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega 
sporazumevanja na področju računalništva Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slovenije, 
da ga sprejme po skrajšanem postopku. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
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 skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 
- Emil Milan PINTAR, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o zadevah posebnega 
družbenega pomena in postopku obveznega sporazumevanja 
na področju računalništva je v 51. členu Ustave SR Slovenije. 
Po tem členu se določene dejavnosti ali zadeve organizacij 
združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti, določijo 
kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Po 148. členu Ustave lahko Skupščina z zakonom predpiše 
obvezno sporazumevanje. 

Ustavna podlaga za ukrepe družbenega varstva je v 1. točki 
321. člena ter v 48. in 153. člena Ustave SR Slovenije. 

Določila zgoraj navedenih členov Ustave SR Slovenije so 
tudi podlaga za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in 
postopku obveznega sporazumevanja na področju računalni- 
štva. 

2. Ocena stanja na področju in razlogi za izdajo 
zakona 

Na jugoslovanskem trgu se je razvija ponudba raznovrstnih 
računalniških sistemov, ki sicer nastajajo z različno stopnjo 
integracije vhodnih elementov od licenčne montaže računal- 
nikov tujih proizvajalcev do samostojne proizvodnje računal- 
nikov na podlagi doma razvite računalniške arhitekture. Vsa 
računalniška proizvodnja pa se, enako kot tudi druga računal- 
niška proizvodnja na svetovnem tržišču, napaja pri specializi- 
ranih dobaviteljih elektronskih elementov in operacijske pro- 
gramske opreme. 

Ti proizvodi tehnično omogočajo zadovoljevanje z zako- 
nom določene združljivosti strojne in programske opreme. 

Pri uporabi računalnikov se je zaradi potreb in zahtev 
kupcev po določenih vrstah že razvite programske opreme 
informacijskih sistemov in zaradi že uveljavljene tržne 
ponudbe nekaj nosilnih operacijskih sistemov. Razen tega so 
operacijski sistemi predmet stalnega razvijanja, tako zaradi 
vedno večjih sposobnosti elektronskih elementov, iz katerih 
se računalniki sestavljajo kot tudi zaradi vedno novih potreb 
uporabnikov, zlasti v smeri ekspertnih sistemov in umetne 

inteligence. Zaradi teh razlogov ni več potrebe po zakonskem 
urejanju oziroma omejevanju uporabe posameznih vrst ope- 
racijskih sistemov. Njihov razvoj mora usmerjati trg. 

Uporabnikom računalniških sistemov pa ostaja na razpo- 
lago možnost, da izbirajo in poenotijo operacijskih sistem 
znotraj svojih poslovnih in tehnoloških sistemov glede na 
svoje potrebe in strategijo informatizacije v skladu z zakonom 
o družbenem sistemu informiranja. 

Že med oblikovanjem zakona o računalništvu in po njego- 
vem sprejetju so potekale aktivnosti z zakonom obvezanih in 
drugih zainteresiranih OZD za medsebojno usklajevanje, kar 
je pripeljalo o samupravnega sporazuma o razvoju, proizvod- 
nji in trženju računalniških sistemov, ki je bil podpisan 16. 4. 
1982. Dosedanji poslovni uspehi delovnih organizacij, ki delu- 
jejo v okviru sporazuma o skupni proizvodnji, trženju in raz- 
voju računalniške strojne in programske opreme od leta 1982, 
kažejo na dobre rezultate skupnega poslovanja nastopa in s 
tem potrjujejo pozitivne učinke uresničevanja zakona. 

V pogledu tehničnih pogojev za uresničevanje enotnih 
računalniških sistemov je bil z napredkom pri osvajanju raču- 
nalniške tehnologije dosežen eden ključnih ciljev, ki je bil 
izhodišče posebnega družbenega interesa ob zakonski inter- 
venciji. Zakon o računalništvu bistveno ne posega na 
področje širših, v sedanjem času aktualnih družbenih implika- 
cij informacijske pismenosti. Področje standardizacije pri 
proizvodnji informacijskih sistemov kot bistvenega pogoja 
dosedanjega višjega nivoja kompatibilnosti proizvodnega 
asortimana z ukinitvijo zakona o računalništvu ne bo priza- 
deto. Prvič zaradi delovanja tržnih mehanizmov in trendov na 
svetovnem trgu, ki deluje kot prisila subjektom za nadaljnje 
ohranjanje dosežene stopnje računalniške standardizacije, 
drugič pa zaradi delovanja zakona o družbenem informacij- 
skem sistemu, ki prav tako teži k standardizaciji proizvodnje 
in ponudbe informacijskih sistemov. 

3. Finančne posledice predlaganega zakona 

S predlaganim zakonom ne nastajajo nove finančne obvez- 
nosti niti za družbenopolitične skupnosti, niti za organizacije 
Tdruženega dela. 
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PREDLOG ZAKONA 

o prenehanju veljavnosti zakona o zadevah posebnega 

družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja 

na področju računalništva 

1. člen 
Zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in o 

postopku obveznega sprazumevanja na področju računalni- 
štva (Uradni list SRS, št. 39/81) preneha veljati. 

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

SRS. 

Obrazložitev 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 51. členu Ustave SR 
Slovenije. 

Zakon o zadevah posebnega družbenega pomena in 
postopku obveznega sporazumevanja na področju računalni- 
štva je določil razvoj računalniške, strojne in programske 
opreme kot zadeve posebnega družbenega pomena. Zakon je 
dal osnovne okvire tega sistema s tem, da je določil, da je tak 
sistem zagotovljen z razvojem elementov računalniških siste- 
mov z dogovorjenimi in medsebojno zložljivimi funkcional- 
nimi in tehničnimi lastnostmi ter z razvojem računalniške 
opreme, ki omogoča integracijo računalniških sistemov, ki so 
prilagojeni proizvodnim in informacijskim potrebam samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. Ti cilji so po ocenah Gospo- 
darske zbornice Slovenije in Republiškega komiteja za razi- 
skovalno dejavnost in tehnologijo doseženi. 

Z ukinitvijo zakona o računalništvu ne bo prizadeto 
področje standardizacije pri proizvodnji informacijskih siste- 
mov, kot bistvenega pogoja doseganja višjega nivoja kompa- 
tibilnosti proizvodnega asortimana. Prvič zaradi delovanja 
tržnih mehanizmov in trendov na svetovnem trgu, ki delujejo 
kot spodbuda subjektom za nadaljnje ohranjanje dosežene 
stopnje računalniške standardizacije, drugič pa zaradi delo- 
vanja zakona o družbenem sistemu informiranja, ki prav tako 

teži k standardizaciji proizvodnje in ponudbe informacijskih 
sistemov. Glede na to, da ne obstajajo več razlogi za admini- 
strativno poenotenje računalniške, strojne in programske 
opreme zaradi katerih je bil zakon sprejet, predlagamo nje- 
govo ukinitev. Zakon je tudi obvezal delovne organizacije 
Iskro, Gorenje in Elektrotehno, ki so razvijale, proizvajale in 
tržile računalniško opremo in sisteme k samoupravnemu 
usklajevanju za oblikovanje enotnega računalniškega sistema 
kot jedra domačega proizvodnega programa. Tudi to zakon- 
sko določilo je uresničeno s podpisom Samoupravnega spo- 
razuma o razvoju, proizvodnji in trženju računalniških siste- 
mov med temi organizacijami. Zastavljen je razvojni program 
računalniške proizvodnje v smeri, ki je zagotovila sposobnost 
domačih računalnikov, da delujejo z operacijskimi sistemi 
vseh pomembnejših proizvajalcev, kar daje uporabnikom 
možnosti, da v skladu s svojimi potrebami gradijo svoje infor- 
macijske sisteme. 

Glede na to so določila o začasnih ukrepih družbenega 
varstva nepotrebna. 

Zato menimo, da je predlog za prenehanje veljavnosti 
zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o 
postopku obveznega sporazumevanja na področju računalni- 
štva utemeljen. 
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LETALSKA ZVEZA JUGOSLAVIJE 
PREDSEDSTVO KONFERENCE 

PREDLOG ZA SOGLASJE 

h kandidaturi Letalske zveze Jugoslavije 

in Aerokluba »Franjo Kluz« - Zemun 

za organiziranje VII. svetovnega prvenstva 

v raketnem modelarstvu 1987. leta v Beogradu 

Na podlagi družbenega dogovora o organiziranju pomemb- 
nih športnih manifestacij v Jugoslaviji vas prosimo za soglasje 
h kandidaturi Letalske zveze Jugoslavije in Aerokluba »Franjo 
Kluz« Zemun za organizacijo VII. svetovnega prvenstva v 
raketnem modelarstvu, ki bo od 7. do 13. 9. 1987. leta v 
Beogradu. 

V prilogi vam pošiljamo soglasje in mnenje: 
- Zveze organizacij za telesno kulturo Beograda, 
- Zveze organizacij za telesno kulturo Srbije, 
- Zveze za telesno kulturo Jugoslavije. 
Prav tako vam pošiljamo gradivo Aerokluba »Franjo Kluz« 

• - Zemun o kandidaturi mesta za organizacijo VII. svetovnega 
prvenstva v raketnem modelarstvu, ki vsebuje potrebne infor- 
macije o tem prvenstvu. 

Dovolite, da opozorimo na nekatera dejstva, ki so 
pomembna za dajanje soglasja: 

- Beograd ima primerno športno letališče s potrebnimi 
objekti za organizacijo omenjenega tekmovanja, zato NISO 
POTREBNA NOBENA INVESTICIJSKA vlaganja. 

- Pričakuje se precejšen priliv deviznih sredstev, glede na 
to, da vsi udeleženci SAMI KRIJEJO SVOJE STROŠKE. Udele- 
ženci tekmovanja bodo ustvarili dodaten prihodek našemu 
turizmu, gostinstvu, prevoznikom in dr. 

- Organizacija prvenstva bo vplivala na nadaljnji razvoj 

tega športa pri nas, izboljšal pa se bodo tudi materialne 
možnosti za njegov nadaljnji razvoj. 

- Organizacija prvenstva bo prispevala k nadaljnji uveljavi- 
tvi našega in jugoslovanskega športa ter države v celoti na 
mednarodnem področju. 

- Organizatorji prvenstva ne bodo zahtevali od udeležen- 
cev družbenega dogovora o organiziranju pomembnih šport- 
nih manifestacij nobenih finančnih sredstev. 

Prvenstvo se organizira izključno na ekonomski podlagi, 
stroški prvenstva pa se bodo pokrili z vplačili udeležencev 
prvenstva, spoznorstvom, donatorstvom in marketingom. 

- Letalska zveza Jugoslavije je najresnejši kandidat za 
organizacijo omenjenega prvenstva in o tem so že tekli 
ustrezni preliminarni razgovori v Mednarodni letalski organi- 
zaciji (FAI). 

Izhajajoč iz dejstva, da so vsi pogoji, ki so predvideni z 
družbenim dogovorom, izpolnjeni, vas prosimo, da daste po 
hitrem postopku soglasje h kandidaturi naše zveze, da bi 
lahko nadaljevali s pripravami za organizacijo omenjenega 
prvenstva. 

SEKRETAR PREDSEDSTVA 
KONFERENCE LETALSKE ZVEZE 

JUGOSLAVIJE 
Polkovnik Kučera Valter, dipl. ing., I. r. 

AEROKLUB »FRANJO KLUZ« 
ZEMUN 

VII. SVETOVNO PRVENSTVO V RAKETNEM 

MODELARSTVU LETA 1987 

ORGANIZATORJI: 
LETALSKA ZVEZA JUGOSLAVIJE 
in 
AEROKLUB »FRANJO KLUZ« - ZEMUN 

KRAJ: BEOGRAD 

ČAS: 7.-13. septembra 1987. leta 

1. UVOD 

V 35 letih, kar obstaja in dela, je bil Aeroklub »Franjo Kluz« 
- Zemun organizator 15-tih republiških prvenstev raketnih in 
letalskih modelarjev, 18-tih zveznih tekmovanj letalskih mode- 
larjev »Memorial Djordja Žigiča« in državnega prvenstva 
raketnih modelarjev 1983. in 1986. leta. Pri organiziranju teh 
tekmovanj si je Aeroklub »Franjo Kluz« pridobil velike organi- 
zacijske izkušnje, na vseh tekmovanjih pa se je izkazal kot 
dober organizator in gostitelj. 

Ta tekmovanja so člani Aerokluba organizirali na amaterski 
osnovi in si tako pridobili številne organizacijske izkušnje za 

organiziranje velikih športnih tekmovanj. Pri organizaciji 
omenjenih tekmovanj sta svojo pomoč nudili tudi Letalska 
zveza Srbije in Letalska zveza Beograda. Zahvaljujoč organi- 
ziranju dosedanjih tekmovanj, je Zemun veliko pridobil pri 
popularizaciji modelarstva kot letalskošportne dejavnosti. 
Aeroklub »Franjo Kluz« - Zemun je sedaj na področju letal- 
skega modelarstva eden od najrazvitejših v Beogradu in Sr- 
biji. 

Beograd je velik športni center, organizator cele vrste veli- 
kih mednarodnih športnih tekmovanj, do sedaj pa ni organizi- 
ral nobene velike letalske manifestacije. 

Z organizacijo svetovnega prvenstva bi prišli letalski športi 
v Beogradu, Srbiji in širše iz anonimnosti in tako dobili novo 
in kvalitetnejšo vlogo v družini športov. 

Svetovno prvenstvo v raketnem modelarstvu bi imelo velik 
vpliv na popularizacijo, množičnost in formiranje novih klu- 
bov in sekcij v Beogradu, Srbiji in vsej državi. 

Mladi se zelo zanimajo za raketno modelarstvo kot šport in 
predstavljajo temelj jugoslovanskega raketnega modelarstva. 
Na območju mesta Beograda je več kot 200 osnovnih in 
srednjih šol in ti učenci se bodo lahko, če bo organizirano 
svetovno prvenstvo, seznanili z najkvalitetnejšimi, najsodob- 
nejšimi in vrhunskimi doseči na področju raketnega modelar- 
stva. 
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V Beogradu živi približno 60.000 občanov, ki delajo v letal- 
skem gospodarstvu, letalskem prometu in drugih dejavnostih 
s področja letalstva. Organizator prvenstva bo imel njihovo 
družbeno, strokovno in kadrovsko pomoč, predvsem pa orga- 
nizacij združenega dela s področja letalskega gospodarstva 
in letalskega prometa. 

Tekmovanje se organizira na ekonomski osnovi. Vplačila 
nadomestil za udeležbo na tekmovanju bodo države udele- 
ženke plačevale v devizah. 

Izhajajoč iz omenjenih dejstev, predlagamo, da se VII. 
prvenstvo raketnih modelarjev organizira v Beogradu, in to v 
času od 7. do 13. 9. 1987. leta v neposredni organizaciji 
Aerokluba »Franjo Kluz« — Zemun in Letalske zveze Juaosla- 
vije. 3 

2. POGOJI 

Svetovno prvenstvo v raketnem modelarstvu bi se organizi- 
ralo na ekonomski osnovi, kar je normalno za organizacijo 
takšne vrste tekmovanja. 

S predračunom je načrtovano, da se kompletni organizacij- 
ski stroški pokrijejo z vplačili nadomestil držav udeleženk za 
udeležbo njihovih ekip na tekmovanju. Število udeležencev je 
predvideno na podlagi kazalca iz prejšnjih tekmovanj. Pri- 
hodki so načrtovani v USA dolarjih, tako da inflatorna gibanja 
ne bodo vplivala na predračun odhodkov. 

Tekmovanje bi se odvijalo na športnem letališču »Lisičji 
Jarak«, ki se nahaja 18 km od Beograda in je povezano z 
Beogradom z asfaltno cesto Beograd—Zrenjanin. 

Slovesna otvoritev prvenstva bi bila na športnem letališču 
»Lisičji Jarak«, zaključek prvenstva in zaključna slovesnost pa 
v hotelu »Jugoslavija« — Zemun. 

Tekmovalci, vodstvo ekip, mednarodna žirija in mednarodni 
sodniki bi bili nameščeni v hotelu »Jugoslavija«. 

Pred prvenstvom in med prvenstvom bi organizator s celo 
vrsto, spremljevalnih manifestacij prikazal udeležencem tek- 
movanja, gostom in občanom našega mesta bogastvo naše 
kulturne in zgodovinske dediščine, turistično ponudbo, mož- 
nosti letalskih športov in podobno. 

Za samo organizacijo prvenstva niso potrebna nikakršna 
investicijska vlaganja, vsi ljudje pa bodo pri organizaciji 
prvenstva delali na amaterski osnovi brez kakršnihkoli nado- 
mestil. 

3. PREDLOG ZA KANDIDATURO 

V smislu družbenega dogovora o organiziranju pomembnih 
športnih manifestacij v Jugoslaviji navajamo naslednie 
razloge za kandidaturo: 

3.1. Organizatorja prvenstva sta Letalska zveza Jugoslavije 
ki je član Mednarodne letalske federacije FAI, in Aeroklub 
»Franjo Kluz« - Zemun. 

3.2. Svetovno prvenstvo v raketnem modelarstvu bo od 7 
do 13. septembra 1987. leta v Beogradu. 

,'3n{ens'V0 se organizira z namenom popularizacije 
letalskih športov, širjenja prijateljstva med letalci različnih 
držav, nadaljnje krepitve ugleda Letalske zveze Jugoslavije 
med članicami FAI in naše države v celoti, s turističnega 
vidika in določenega finančnega učinka, ker bodo vplačila v 
devizah. K 

3.4. Svetovno prvenstvo raketnih modelarjev bo prispevalo 
k množičnosti in krepitvi obstoječih in k ustanavaljnju novih 
letalskih klubov v Beogradu, Srbiji in v celi državi. 
3.5 Raketni modelarji Jugoslavije so zelo aktivni na medna- 
rodnem področju. 

Do sedaj je bilo šest svetovnih prvenstev in Jugoslavija je 
sodelovala na petih (ni sodelovala na 4. svetovnem prvenstvu 
v ZDA leta 1980.) in na teh prvenstvih je osvojil: 

- eno srebrno medaljo v posamezni konkurenci 
- dve bronasti medalji v poosamezni konkurenci in 
- dve srebrni in tri bronaste medalje v ekipni uvrstitvi. 
Skupaj je Jugoslavija na svetovnih prvenstvih osvoiila 8 

medalj. ' 
Jugoslovanska reprezentanca raketnih modelarjev je do 

sedaj nastopila 13 krat na mednarodnih tekmovanjih in osvo- 
jila 14 medalj. 

Raketni modelarji Jugoslavije so dosegli več svetovnih 
rekordov v raketnem modelarstvu. Če se bo reprezentanca 

SFRJ ustrezno pripravila, kar ji bo organizator prvenstva tudi 
omogočil, lahko pričakujemo visoke rezultate na tem prven- 
stvu. 
3.6. Raketno modelarstvo je specifičen šport, ki zahteva od 
športnikov več značilnih elementov. Poleg fizične in psihične 
pripravljenosti je na samem tekmovanju potrebno poznati 
znanstvene discipline fizike meteorologije, mehanike leta in 
konstrukcije letala, da bi se vsa ta znanja združila v spretnost 
in popolnost konstruktorja in graditelja pri izdelavi modela, s 
katerim bodo tekmovali in z njim dosegli športni rezultat. 

V raketnem modelarstvu so medsebojni stiki, izmenjava 
izkušenj in znanja ter spremljanje znanosti in tehničnih 
dosežkov pogoj za uspeh, zato bo svetovno prvenstvo prispe- 
valo k nadaljnjemu razvoju raketnega modelarstva v naši 
državi. Iz vrst teh športnikov prihajajo vrhunski strokovnjaki s 
tega področja znanosti in tehnike. 

Razvoj in izboljšanje raketnega modelarstva sta posebnega 
pomena za obrambo naše države. Razvijanje raketnega 
modelarstva med mladimi je izjemnega pomena za pripravo 
kadrov za JLA. 

3.7. S svojimi stališči in z delom v strokovnih telesih in 
komisijah Mednarodne letalske federacije in z dosedanjo 
organizacijo svetovnih in evropskih prvenstev v letalskih špor- 
tih si je Letalska zveza Jugoslavije pridobila velik ugled med 
članicami FAI. 

Če se bo ekipa Jugoslavije na tem svetovnem prvenstvu 
uvrstila med najboljše, bo to še en prispevek h krepitvi ugleda 
Letalske zveze Jugoslavije, jugoslovanskega športa in države 
v celoti/ 

3.8. Letalski športi se ne morejo pohvaliti z veliko prisot- 
nostjo v sredstvih javnega obveščanja. Včasih mednarodna 
tekmovanja ostanejo povsem neopažena. 

Evropska in svetovna prvenstva v letalskem modelarstvu, 
letalskem jadralstvu in padalstvu, ki so bila organizirana v 
naši državi 1984. in 1985. leta, pa predstavljajo v tem pogledu 
izjemo. Tisk, radio in televizija so veliko prispevali k propa- 
gandi letalskih športov, prav gotovo pa se bo to ponovilo tudi 
na svetovnem prvenstvu raketnih modelarjev leta 1987. 

3.9. Za samo organizacijo svetovnega prvenstva niso 
potrebna investicijska vlaganja. Tekmovalci, vodje ekip, med- 
narodni sodniki in mednarodna žirija bodo nameščeni v 
hotelu »Jugoslavija« v Beogradu. Hotel je visoke »A« katego- 
rije in razpolaga z več kot 200 posteljami v enoposteljnih in 
dvoposteljnih sobah. 

Športno letališče »Lisičji Jarak« se nahaja 18 km od Beo- . 
grada. Letališče je povezano z asfaltno cesto Beograd-Zre- 
njanin. 

Beograd ima dobre prometne zveze z vsemi kraji države. 
Prevoz tekmovalcev na letališče in z letališča bo opravil eden 
od velikih prevoznikov v Beogradu. Opazovalci in publika 
bodo lahko za prevoz uporabljali tudi javni mestni promet. 

3.10. Predračun svetovnega prvenstva je naveden v prilogi. 
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3.11. Približno število udeležencev na VII. 
prvenstvu v raketnem modelarstvu: 

svetovnem 

Zap. št. Država 7 Sk. 
1. Bolgarija 18 
2. NDR Zvezna republika 

Nemčija 
3. Grčija 
4. Jugoslavija 
5. Kanada 
6. Kitajska 
7. Poljska 
8. Romunija 
9. ZSSR 

10. ČSSR 
11. Francija 
12. Velika Britanija 
13. ZDA 
14. Španija 
15. Švica 

6 
6 

18 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
6 

18 
6 
6 

1 15 

- 22 

. 7 
7 

44 
7 
8 

13 
10 
13 
14 

7 
7 

28 
13 

7 
Skupaj: 138 15 8 21 3 14 207 

LEGENDA: 
1. Tekmovalci 
2. Vodje ekip 
3. Trenerji 
4. Kronomerilci 
5. Mednarodni sodniki za točkovanje 
6. Mednarodna žirija 
7. Ostali (gosti, novinarji, opazovalci) 

3.12. Države udeleženke bodo za člane svojih ekip plačale 
nadomestila stroškov za udeležbo na tekmovanju v znesku 
300 ameriških dolarjev za prijavljeno osebo. 

Iz vplačil bodo organizatorji krili vse stroške udeležencev 
od prihoda pa do zaključka prvenstva po programu, ki je dan 
skupaj s propozicijami prvenstva. 

V predračunu so navedeni stroški za dva člana mednarodne 
žirije in štiri mednarodne sodnike, ki niso iz Jugoslavije, prav 
tako pa tudi za sodnike iz naše države. 

V okviru programa je načrtovan rezervni tekmovalni dan, ki 
je vračunan v finančnem načrtu. Rezervni dan se bo izkoristil 
v primeru slabih vremenskih razmer, če pa se bo tekmovanje 
odvijalo po programu, bo za udeležence organiziran izlet v 
enega od turističnih krajev, kjer bodo udeležencem prvenstva 
prikazane naše zgodovinske in kulturne znamenitosti. 

3.13. Organizatorji svetovnega prvenstva bodo reprezen- 
tanci Jugoslavije zagotovili: priprave, športno opremo in 
potreben material za izdelavo modela - modelarske raketne 
motorje in drugo. 

Organizatorji ne bodo od jugoslovanske reprezentance za 
bivanje in udeležbo na VII. svetovnem prvenstvu zahtevali 
nobenega nadomestila. V predračunu VII. svetovnega prven- 
stva so zajeti tudi stroški priprav reprezentance SFRJ. 

3.14. Dosedanja svetovna prvenstva so organizirale nasled- 
nje države: 

I. svetovno prvenstvo Jugoslavija v Vršcu 1972. leta, 
JI. svetovno prvenstvo ČSSR, 
III. svetovno prvenstvo Bolgarija, 
IV. svetovno prvenstvo ZDA, 
V. svetovno prvenstvo Poljska in 
VI. svetovno prvenstvo Bolgarija. 
Na podlagi razgovorov v organih Mednarodne letalske fede- 

racije je Jugoslavija najresnejši kandidat za organizacijo VII. 
svetovnega prvenstva v raketnem modelarstvu, upoštevajoč 
njeno neuvrščeno politiko, prizadevanje Jugoslavije, da si 
raketno modelarstvo pridobi popolno afirmacijo, znano dej- 
stvo, da smo dobri organizatorji mednarodnih tekmovanj, 
prisrčni in gostoljubni gostitelji in da bo VII. svetovno prven- 
stvo rekordno po številu tekmovalcev in ekip. 

LETALSKA ZVEZA JUGOSLAVIJE 
AEROKLUB »FRANJO KLUZ« - ZEMUN 

PREDRAČUN PRIHODKOV IN ODHODKOV 

VII. SVETOVNEGA PRVENSTVA V RAKETNEM 

MODELARSTVU 

ORGANIZATOR: LETALSKA ZVEZA 
JUGOSLAVIJE IN 
AEROKLUB »FRANJO KLUZ« - ZEMUN 
KRAJ: BEOGRAD, ŠPORTNO 
LETALIŠČE »LISIČJI JARAK« 
ČAS: 7.-13. septembra 1987. leta 

I/ PRIHODKI 

1/1 Vplačila tekmovalcev 145 oseb x 300 ZDA $ = 43 500 ZDA 
$ 
1 ZDA I = 450 din ' 19,575.000 
I/2 Sponzorstva 3,000.000 
I/3 Donatorstva 2,000.000 
I/4 Ostali vidiki reklame 2,000.000 
I/5 Prodaja značk, zastavic in spominkov prvenstva 3|800.000 
I/6 Marketing  4,000.000 
Skupaj . 34,375.000 
II/ ODHODKI 
11/1 Namestitev in prehrana udeležencev 

- Namestitev tekmovalcev, vodij ekip, trenerjev in gostov, 
ki bodo plačali kotizacijo, 300 ZDA $ 145 oseb x 7 dni x 25 ZDA 

$ (25.375 ZDA I) 11,418.750 
- Namestitev in prehrana mednarodne žirije in mednarod- 

nih sodnikov in merilcev časa (ne plačajo kotizacije) 12 oseb 
x 7 dni x 25 ZDA $(2.080 ZDA $) 936.000 

- Namestitev in prehrana domačih tekmovalcev, vodij ekip 
in trenerjev, sodnikov in merilcev časa, 44 oseb x 7 dni x 
8.000 din 2,464.000 

- Malica na terenu, 204 osebe x 500 din x 5 dni 510.000 
Skupaj: ~ 15,328.750 
II/2 Prevoz 

- Avtobus za prevoz udeležencev od hotela do poligona in 
nazaj, 5 dni x 4 avtobusi x 50.000 din 1,000.000 

- Avtobusi za izlet, 1 dan x 4 avtobusi x 60.000 din 240.000 
- Terensko vozilo za tehnično ekipo 10 dni x 15.000 din 

150.000 
- Dežurno sanitetno vozilo, 5 dni x 15.000 din 75.000 

Skupaj: 1,465.000 

II/3 Tehnična oprema 
- Startna stojala, 20 stojal x 6.000 dinarjev 120.000 
- Vrvi, zastavice, stebrički za označevanje in ograditev poli- 
gona 60.000 
- Startne naprave z elektro instalacijami in komandno škatlo 

60.000 
- Jambori za zastave na poligonu 600.000 
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- Zastave držav udeleženk 120.000 
- Table za pregled rezultatov in obvestil 10.000 
- Stojala za razglasitev zmagovalcev 20.000 
- Dokumentacijski kartoni, startne liste, akreditivi, liste za 
točkovanje maket in drugo 50.000 
- Razglas 100.000 
- Table z napisom držav udeleženk 20.000 
- Tekmovalne številke 35'000 
- Ureditev terena za tekmovanje 400 000 
- Ostali stroški   250^000 
SkuPai:   1,845.000 
II/4 Športne trofeje 
- Medalje in spominske plakete za udeležence prvenstva 
500 kosov x 3.000 din 1,500.000 
- Pokali za tri prvouvrščene ekipe, 18 kosov x 30.000 din 

, 540.000 - Diplome za posamezno in ekipno uvrstitev, 150 kosov x 
600 din 90.000 
- Priznanja in zahvale, 500 kosov x 500 din 250.000 
Skupaj: 2,380.000 
H/5 Propaganda 
- Plakati prvenstva, 2.000 kosov x 300 din 600.000 
- Nalepke prvenstva, 3.000 kosov x 30 din 90.000 
- Zastavice prvenstva, 3.000 kosov x 150 din 450 000 
- Značke prvenstva, 3.000 kosov x 30 din 90.000 
- Spominki prvenstva za prodajo, 3.000 kosov x 400 din 

1,200.000 - Material za foto kino snemanje 150.000 

2,580.000 Skupaj: 
II/6 Informatika 
- Bilteni in ostali razpisi 
- Bilteni po tekmovalnih dnevih 
- Ovitki za biltene 
- Obdelava podatkov v ERC za prvenstvo 
Skupaj: 

200.000 
20.000 
20.000 

100.000 
340.000 

M/7 Spremljevalne manifestacije 
- Otvoritev in zapiranje prvenstva 
- Manifestacije med prvenstvom 
Skupaj: 

400.000 
200.000 
600.000 

M/8 Prevajalska služba 
- Namestitev in prehrana prevajalcev 15 oseb x 
8.000 din 
- Malica na terenu, 15 oseb x 5 dni x 500 din 
- Dnevnice 30% na dan 
Skupaj: 

7 dni x 
840.000 

37.500 
90.000 

967.500 
II/9 Nadomestila za potne stroške 
- Mednarodna žirija in mednarodni sodniki 1,000.000 
- Domači sodniki in kronometristi 300.000 
skuPai:  1,300.000 

11/10 Priprave reprezentance SFRJ 
- Namestitev in prehrana na pripravah 18 oseb x 5 dni x 

6.000 din 540.000 

Prevoz v času priprav 1 avtobus x 5 dni x 30.000 din 
150.000 

Oprema in material za reprezentanco 240.000 
Skupaj: 930.000 
11/11 Stroški reklam 

- Material za izdelavo reklamnih panojev 200.000 
- Izpisovanje in postavljanje panojev 500.000 

Skupaj: 700.000 
11/12 Splošni stroški 

- Stroški priprav 100.000 
- Pisarniški material 100.000 
- Poštni stroški 80.000 
- Telefonski stroški 70.000 
- Potni stroški za pogodbe 350.000 
- Stroški finančno-materialnega poslovanja 40.000 

Skupaj: 740.000 
11/13 Sanitetna in meteorološka služba 

- Sanitetni material 
- Prehrana sanitetne in meteorološke službe 

dni x 5.000 din 
- Malica na terenu, 3 osebe x 500 din 

20.000 
3 osebe x 7 

105.000 
7.500 

Skupaj: 112.500 
11/14 Varovanje poligona in opreme 

- Nadomestilo nočnim čuvajem, 2 osebi x 7 dni x 3 000 
dinarjev 42.000 
Skupaj: 42.000 
11/15 Rezervna sredstva 

- Rezervna sredstva 3,500.000 
Skupaj: 3,500.000 

REKAPITULACIJA ODHODKOV 
M/1 
II/2 
It/3 
II/4 
II/5 
II/6 
II/7 
H/8 
II/9 
11/10 
11/11 
11/12 
11/13 
H/14 
M/15 

15,328.750 
1,465.000 
1,845.000 
2,380.000 
2,580.000 

340.000 
600.000 
967.500 

1,300.000 
930.000 
700.000 
740.000 
112.500 
42.000 

3,500.000 
Skupaj odhodki 32,830.750 
PRIHODKI: 
ODHODKI: 34,375.000 

32,830.750 
RAZLIKA: 1,544.250 
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Ljubljana, 6.1.1987 

PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin 

in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 

SR Slovenije za leto 1987 (ESA-113) 

UVOD 

Program dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 
1987 je bil sprejet na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora 17. 12. 1986 kbt sku- 
pen dogovor o aktivnostih v okviru delegatskega skupš- 
činskega sistema. Program predstavlja spodbudo in 
obveznost temeljnih delegacij samoupravnih organizacij 
in skupnosti, občinskih skupščin, samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proiz- 
vodnje, družbenopolitičnih organizacij, Gospodarske 
zbornice Slovenije, družbenih svetov in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti in 
nalog zagotovijo, da bo z doslednim spoštovanjem načel 
delegatskega skupščinskega odločanja konkretna odloči- 
tev v Skupščini SR Slovenije odraz vsestransko spozna- 
nih, preverjenih in usklajenih skupnih interesov in ciljev 
pri sprejemanju novih odločitev ali usmeritev, predvsem 
pa pri spremljanju izvajanja politike, ki jo določa skupš- 
čina za republiko in pri uresničevanju skupnih interesov v 
federaciji. 

Skupen program v letu 1987 predstavlja izvajanje dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije, kritične ana- 
lize delovanja političnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja, družbenega plana Jugoslavije in Slovenije ter 
zvezne in republiške resolucije. Prav tako so podlaga 
programa že oblikovana stališča, predlogi in priporočila, 
ki jih je skupščina sprejela doslej ob obravnavi problema- 
tike na posameznih področjih družbene reprodukcije, pa 
tudi številni predlogi in pobude samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, delegatov v 
zborih ter delovnih teles skupščine in zborov. Številna 
vprašanja, ki jih moramo razreševati v zaostrenih gospo- 
darskih razmerah, in politično stanje, ki narekuje ponoven 
dogovor o nekaterih vprašanjih ustavnih in sistemskih 
rešitev v zakonu o združenem delu v okviru temeljev 
ustavne ureditve, so prav tako skupen okvir za uresničeva- 
nje programa v prihodnjem letu. 

Upoštevaje navedeno, temelji program na naslednjih 
izhodiščih: 

- Prednostne naloge so obravnavanje in odločanje o 
skupaj spoznanih temeljnih družbenih vprašanjih in pro- 
blemih. V ta okvir sodi izvajanje družbenega plana, dogra- 

jevanje sistema svobodne menjave dela in odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti 
in materialne proizvodnje. 

- Odločitev o zakonskem urejanju mora temeljiti na 
predhodno opravljeni analizi stanja, ki naj bi ob razčišče- 
vanju temeljnih vprašanj dala jasne usmeritve za zakonsko 
ureditev. S tem bi bile opravljene vsebinske razprave, ki se 
sicer razjasnjujejo šele ob obravnavah predlogov za izdajo 
zakonov. S takim načinom dela bo racionalizirano delo 
zborov, tako da ne bi bilo potrebno vsak zakon, predvsem 
kadar gre za spremembe in dopolnitve, obravnavati v 
celotnem zakonodajnem postopku. V zvezi s tem je 
potrebno ponovno opozoriti na pomembnost utemeljitve 
posamezne programirane naloge, ki mora jasno nakazati 
predvsem razloge za urejanje ali spreminjanje nekega 
stanja in cilje, ki se želijo s tem doseči. V programu je zato 
določen le rok predložitve poročila, analize ali zakona 
skupščini, obravnava v delovnih telesih in predvidena 
začetna obravnava v zborih, medtem ko bo vsa nadaljnja 
aktivnost rokovno razčlenjena v periodičnih delovnih 
načrtih za posamezna trimesečja. V večji meri se bo lahko 
uporabila možnost, da se združijo posamezne faze obrav- 
nav, ker bodo temeljna vprašanja predhodno razčiščena. 
Na podlagi stališč zborov ob posamezni tematski obrav- 
navi je zato že v programu predvidena skupna obravnava 
prve in druge faze oziroma kadar gre za spremembe in 
dopolnitve, ki so rezultat predhodnih razprav, obravnava 
prve oziroma druge faze skupaj z zakonskim predlogom. 

Izhajajoč iz navedenih izhodišč in usmeritev, ki jih je 
skupščina sprejela o uresničevanju delegatskega sistema 
je oblikovan program dela. Sestavljen je iz štirih delov. VI. 
delu so naloge, za katere je mogoče določiti nekatere 
konkretnejše elemente, ki dajejo čvrstejšo orientacijo za 
delo skupščine v 1987. letu. V tem delu so tudi nekatere 
naloge, o katerih so že bile obravnave v skupščini oziroma 
naloge, ki izhajajo iz sprejetih sklepov zborov. Mimo tega 
vsebuje ta del tudi naloge, za katere je bilo že v letošnjem 
letu ugotovljeno, da so prednostne, zaradi zahtevnejših 
priprav in proučitve te problematike in zagotovitve dalj- 
šega časa za razprave, pa se je njihova obravnava prema- 
knila v 1987. leto (npr. usmerjeno izobraževanje, onesna- 
ževanje okolja). 

V II. delu so naloge, ki so predvidene za obravnavo v 
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delovnih telesih skupščine in zborov. Te naloge izhajajo iz 
predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
republiških upravnih organov, ki so pri spremljanju 
nekega stanja ugotovili, da je treba začeti s proučevanjem 
nekaterih specifičnih področij, na kar je bilo opozorjeno 
tudi v skupščinskih razpravah. Zajete so tudi naloge, ki so 
jih predlagali delovna telesa, delegati, občinske skupš- 
čine, družbenopolitične organizacije in drugi, ki so bili 
vključeni v pripravo programa. V zvezi z nalogami, ki 
izhajajo iz tega dela programa, je potrebno poudariti neka- 
tere značilnosti, ki bodo sledile temu spremenjenemu 
načinu dela skupščine. Predvidene naloge bodo, poleg 
stalnih delovnih teles, opravile tudi posebne skupine dele- 
gatov, ki jih bodo zbori imenovali za proučitev, spremlja- 
nje in obravnavo konkretne problematike. Pri tem je 
potrebno posebej poudariti, da bo šlo za pomembno in 
hkrati odgovorno ravnanje pri opravljanju teh dolžnosti. 
Delovno telo, ki bo po podrobni proučitvi ugotovilo, da je 
potrebno določeno vprašanje obravnavati tudi v pristojnih 
zborih, bo namreč ob pripravi periodičnega delovnega 
načrta predlagalo tako obravnavo. Njihovi predlogi bodo 
morali vsebovati konkretne usmeritve in predloge za 
nadaljnje urejanje nekega vprašanja. 

VIII. delu so vsebovana aktualna vprašanja in problemi, 
ki bi jih morali začeti čimprej razreševati, ni pa mogoče še 
predvideti obsega sprememb in rokov za opravljanje teh 
nalog. Nosilci nalog, predvsem Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in pristojni upravni organi, imajo v teh primerih 
odgovorne naloge v tej smeri, da že začeta opravila za 
razreševanje nekaterih konkretnih problemov (nekateri 
akti so bili že v skupščinski obravnavi v začetnih fazah) '* 
nadaljujejo in da sproti sledijo vsem razpravam glede 
prihodnjih sprememb ustave in zakona o združenem delu. 
To pomeni, da bodo skupščino sproti seznanjali s pripra- 
vami in predlogi za pomembne sistemske rešitve in po 
potrebi tudi predlagali konkretne spremembe ukrepov, če 
bo zaradi aktualnosti in nujnosti to potrebno. Tem nalo- 
gam bo potrebno posvetiti pozornost zlasti ob pripravah 
periodičnih delovnih načrtov. 

IV. del vsebuje nekatere naloge iz pristojnosti Skupščine 
SFRJ, ki izhajajo iz osnutkov programov Zbora republik in 
pokrajin in Zveznega zbora. 

Pomembna usmeritev, na katero je treba opozoriti, je 
odprtost programa, kar pomeni, da ni mogoče predvideti 
vseh nalog, ki jih bo potrebno glede na njihovo aktualnost 
še opraviti v 1987. letu. Izhajajoč iz teh usmeritev, je 
skupina delegatov tehtno proučila vse predloge, ki so bili 
Poleg teh, ki so vsebovani v programu, še prisotni. Na 
podlagi vabila k sodelovanju pri pripravi programa dela so 
se namreč odzvali s svojimi predlogi številni predlagatelji 
Sleherni predlog je bil v sodelovanju z Izvršnim svetom in 
republiškimi upravnimi organi temeljito proučen. Večji del 
predlogov je zajet v programiranih nalogah, in sicer v I in 
II. delu. Predlogi, kise nanašajo na spremembe in dopolni- 
tve nekaterih zakonov in za katere je ocenjeno, da so 
sprejemljivi, bodo upoštevani pri prvih spremembah teh 
aktov Zaradi preobremenjenosti dela zborov namreč ni 
mogoče obravnavati sprememb, ki ne zahtevajo nujnega 
ukrepanja. Vse te predloge pa je potrebno imeti v evidenci 

Nekateri predlogi so splošne narave in segajo na več 
področij, zato jih bo potrebno upoštevati ob obravnavi 
posameznih zakonov in drugih aktov (ob obravnavi 
zakona o združenem delu, svobodne menjave dela, plan- 
skih aktov ipd.). Določeni predlogi bodo posredovani pri- 
stojnim organom, ker je bilo ob preučevanju ugotovljeno, 
da problematika, na katero se nanašajo, ne sodi v pristoi- 
nost Skupščine SR Slovenije. 

Prizadevanje skupine delegatov vseh zborov skupščine 
da bi bil program dela zasnovan v takem obsegu, da bi bilo 
obremenjevanje delegatov manjše kot doslej, še ni bilo 
mogoče uresničiti. Zato bo potrebno tudi ob pripravah 
periodičnih delovnih načrtov temeljito oceniti sleherno 
predvideno nalogo v programu in ob predlaganju novih 
nalog slediti ciljem, ki smo si jih zastavili za 1987. leto, to je 
obravnavanje dejansko najaktualnejših družbenih vpra- 
šanj. 

Ob vsem tem pa je potrebno upoštevati, da bo v letu 
1987 v teku tudi postopek za sprejem sprememb in dopol- 
nitev ustave SR Slovenije, ki bo potekal vzporedno s 
pripravo sprememb in dopolnitev ustave SFRJ, zbori pa se 
bodo vključevali tudi v obravnavo sprememb in dopolnitev 
zakona o združenem delu. Tem aktivnostim bo v okviru teh 
postopkov in dograjevanja temeljnih sistemskih rešitev 
morala biti posvečena v delegatskih razpravah posebna 
pozornost. 

I. DEL 

1. POROČILO 0 IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETU 
1987 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije do 15. junija vsako leto poroča o izvajanju družbenega 
plana. Poročilo bo pripravljeno na podlagi analitske osnove 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, in sicer »majske 
analize uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990 v letih 1986 in 1987, s prvo oceno 
razvojnih možnosti v letu 1988«. Ta analiza bo v skladu z veljav- 
nim sistemom družbenega planiranja proučila uresničevanje 
ciljev, nalog in razmerij, opredeljenih s srednjeročnim družbenim 
planom, ocenila pogoje, trende in možnosti razvoja v tekočem 
letu ter podala prvo oceno razvojnih možnosti v letu 1988. Pri 
tem se bo naslanjala na podatke statistike za leto 1986 ter za 
prve štiri mesece leta 1987, na podatke o zaključnih računih ter 
periodičnih obračunih za prvo trimesečje leta 1987 ter na druge 
podatke iz informacijskega sistema, ki so dosegljivi do 20. 5. 
1987. 

Ob obravnavi poročila bo potrebno poročati o izvajanju neka- 
terih nalog, ki izhajajo iz sklepov zborov in so povezane z uresni- 
čevanjem resolucije za tekoče leto (npr. izvajanje nalog, ki izha- 
jajo iz sklepov, sprejetih ob obravnavah gradiv o kakovosti, 
notranji trgovini, inovativnosti združenih delavcev, propadanju 
gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ipd.). 
^9m's'iaza Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji bo ob obravnavi poročila predložila poročilo o ures- 

ničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega raz- 
voja v letu 1986, ki bo prikazalo uresničevanje srednjeročnih 

planskih aktov tekočega srednjeročnega obdobja v njegovem 
prvem letu in v letu 1987, upoštevajoč razpoložljive podatke ki 
se nanašajo na manj razvita območja v SR Sloveniji. Poseben 
poudarek bo dan praktičnim rezultatom sprejetih ukrepov, ki so 
spodbudnejši za vlaganja v gospodarske naložbe. Poročilo bo 
vsebovalo oceno uresničevanja nalog do konca leta 1987 in 
predvidevanja za leto 1988. Vsebovalo bo tudi globalno oceno 
razvoja (rast družbenega proizvoda oziroma bruto dohodka 
zaposlenosti in investicij), prikaz aktivnosti nosilcev razvoja na 
manj razvitih območjih, predvsem samoupravnih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti in gospodarstva ter potrebne pred- 
loge za učinkovitejše razreševanje razvojnih vprašanj. 
cd ofpžćina Slovenije je ob sprejemanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 naložila Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije, da za uresničitev družbenih razvojnih ciljev prila- 
godi svoj raziskovalni program potrebam znanstvenega in tehno- 
loškega napredka. Da bi zagotovila pregled nad uresničevanjem 
sprejete strategije, je Skupščina SR Slovenije zavezala Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da o tem uresničevanju in o vsako- 
etnem planu Raziskovalne skupnosti Slovenije za preseganje 
tehnološkega in znanstvenega zaostajanja poroča Skupščini SR 
Slovenije v okviru majske analize. Hkrati naj bo dano tudi poro- 
čilo o rezultatih akcije 2000 mladih raziskovalcev 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok predložitve: v prvi polovici junija 
Obravnava v zborih: julij 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na svoje delovno 
področje 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slove- 
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nije, samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti 

2. RESOLUCIJA O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 
V LETU 1988 

Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SFRJ določa letne planske akte, s katerimi se za 
uresničevanje srednjeročnega plana glede na pogoje in možnosti 
za razvoj določijo dinamika uresničevanja ciljev in nalog, predvi- 
denih s srednjeročnim planom, ukrepi in dejavnosti ter naloge 
organov in drugih nosilcev obveznosti pri uresničevanju plana v 
zadevnem letu. V skladu s to nalogo bo pripravljena resolucija o 
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1988. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo hkrati predložil 
jesensko globalno analizo uresničevanja srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdob|e 1986-1990 v letu 1987 z 
oceno možnosti razvoja v letu 1988. Globalna ocena je predvsem 
namenjena strokovni analitični podlagi za jesensko obravnavo 
družbenoekonomskih trendov v tekočem letu ter presoji uresni- 
čevanja planskih usmeritev v tekočem letu in analitični podlagi 
za pripravo letnega razvojnega dokumenta o izvajanju plana v 
letu 1988. 

Ob obravnavi resolucije bo potrebno poročati o izvajanju neka- 
terih nalog, ki izhaiajo iz sprejetih ugotovitev, stališč in sklepov 
zborov. Hkrati bo potrebno predložiti tudi nekatere predpise, ki 
se vsako leto sprejemajo kot spremljajoči akti k resoluciji. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek resolucije: IV. trimesečje 
Rok predložitve: 20. 10. 1987 
Obravnava v zborih: november 1987 
Predlog resolucije: IV. trimesečje 
Rok predložitve: začetek decembra 
Obravnava v zborih: konec decembra 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na svoje delovno 
področje 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti 

3. ZAKON O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 
1988 

V zakonu bodo podana osnovna izhodišča za oblikovanje 
republiške proračunske porabe v letu 1988, in sicer tako na 
strani prihodkov kot na strani izdatkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: IV. trimesečje 
Rok predložitve: oktober 1987 
Obravnava v zborih: november 1987 
Predlog zakona: IV. trimesečje 
Rok predložitve: začetek decembra 1987 
Obravnava v zborih: december 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZZD za: finance in kre- 

ditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance 

4. ZAKON O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE ZA LETO 1986 

V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhodkov 
republiškega proračunata leto 1986 s predlogom za usmeritev 
morebitnih presežkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Osnutek zakona s predlogom: II. trimesečje 
Rok predložitve: marec 1987 

Obravnava v zborih: maj 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditno-monetarno politiko in Odbor ZO za finance 

5. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 
RAZREŠEVANJA PROBLEMATIKE 
ONESNAŽEVANJA OKOLJA 

V poročilu bo prikazano stanje in spremembe kakovosti okolja 
ter ocena izvajanja dogovorjenih usmeritev in nalog na področju 
varstva voda in zraka, ravnanja z odpadki in varstva pred hrupom 
Analizirano bo izvajanje v planskih aktih republike opredeljenih in 
dogovorjenih ciljev in nalog varstva okolja, uvajanje informacij 
skih sistemov in ekonomskih mehanizmov, družbena organizira- 
nost z vidika varstva okolja ter stanje in predvidene spremembe v 
normativni ureditvi na tem področju. Poročilo bo podalo tudi 
kratko informacijo o kaznovalni politiki v zvezi z onesnaževanjem 
okolja, ekonomskih vidikih problematike in o vključenosti varstva 
okolja v procese vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost 
ter oblike medrepubliškega in mednarodnega sodelovanja 

Celovito poročilo o stanju reševanja problematike varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja ie 
Skupščina SR Slovenije obravnavala leta 1979. Kljub prizadeva- 
njem, ki so sledila, vzroki nesorazmerij med naravo in družbenim 
razvojem še vedno niso odpravljeni, tako da se še naprei 
soočamo z resnimi posledicami, ki ob sočasnem delovanju še 
drugih dejavnikov dobivajo katastrofalne razsežnosti. Hkrati s tem 
so se povečale tudi zahteve po učinkovitejšem in hitrejšem 
odpravljanju vzrokov in posledic takega stanja. 

V poročilu bodo podane osnove za oceno stanja pri razreševa- 
nju problematike onesnaževanja okolja in za oblikovanje sklepnih 
ugotovitev, ki bodo prispevale k odločnejšim premikom pri 
odpravljanju vzrokov in posledic onesnaževanja in ogrožanja oko- 
lja v Sloveniji. Hkrati bodo v sklepnem dokumentu dane usmerite 
za spreminjanje zakonodaje na nekaterih področjih (zrak, ravna- 
nje z odpadki, nevarne snovi). V teh primerih bodo morebitni 
zakoni vključeni v periodične delovne načrte. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in ureja- 

nje prostora 
Rok predložitve: december 1986 
Predhodna obravnava v delovnih telesih: januar 1987 
Predvidena obravnava v zborih: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Obravnavajo delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega oko- 
lja, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost energetike Slovenije, občinske skupščine in skupščine posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 

6. ZAKON O NEVARNIH SNOVEH 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o varnostnih 

razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za notra- 
nje zadeve zavzela Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da prouči 
celotno normativno ureditev področja nevarnih snovi in predlaga 
ustrezne spremembe in dopolnitve predvsem v smeri, da se to 
področje enotno uredi. 

V republiki urejata nevarne snovi zakon o eksplozivnih snoveh, 
vnetljivih tekočinah, plinih in o drugih nevarnih snoveh in zakon o 
izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za var- 
nost jedrskih objektov in naprav. Posamezne določbe, s katerimi 
so v glavnem dana pooblastila za izdajo podzakonskih predpisov 
v zvezi z nevarnimi snovmi pa vsebujejo tudi drugi sistemski 
zakoni (kot na primer zakon o ravnanju z odpadki, na podlagi 
katerega je bil izdan pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne snovi). 

Da bodo vprašanja v zvezi z vsemi nevarnimi snovmi čimbolj 
celovito in enotno urejena, bo pripravljen zakon o nevarnih sno- 
veh, ki bo urejal eksplozivne snovi, vnetljive tekočine, pline, 
strupe, gabljive in kužne snovi ter korodime snovi. V zakonu bodo 
rešena tista vprašanja v zvezi s proizvodnjo, prometom, prevo- 
zom, hrambo in ravnanjem s prej naštetimi nevarnimi snovmi, ki 
so vezana oziroma bi zagotavljala varnost ljudi in materialnih 
dobrin, varstvo pred požarom in varstvo človekovega okolja pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi. Ob obravnavi poročila o stanju na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja je 
potrebno temeljito proučiti probleme, ki se pojavljajo zaradi 
nesreč z nevarnimi snovmi in predvideti ukrepe za njihovo prepre- 
čevanje. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve v 

sodelovanju z republiškim komiteiem za varstvo okolia in urejanje 
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prostora, Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno var- 
stvo in Republiškim komitejem za promet in zveze 

Predlog za izdajo zakona: II. trimesečje 
Rok predložitve: april 1987 
Obravnava v zborih: maj 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 

Komisija za varstvo človekovega okolja 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska 

zbornica Slovenije, Republiška skupnost za ceste 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENERGETSKEM 
GOSPODARSTVU 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se kljub sprejetim njenim 
Stališčem in sklepom stanje na področju energetskega gospodar- 
stva v SR Sloveniji ne izboljšuje, temveč se problemi še zaostru- 
jejo in kopičijo. K temu prispevajo tudi nekatere rešitve v zakonu 
o energetskem gospodarstvu oziroma njihovo različno tolmačenje 
v praksi. Posebej postajajo pereča vprašanja samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v energetskem gospodarstvu in v nji- 
hovem okviru vprašanje skupnega prihodka in skupnega 
dohodka, oblikovanje cen električne energije; samoupravna orga- 
niziranost izvajalcev in zagotovitev njihove optimalne tehnično- 
tehnološke organiziranosti: organiziranost samoupravnih interes- 
nih skupnosti na tem področju; zagotovitev energetskega gospo- 
darstva; večja učinkovitost in racionalnost pri sprejemanju pro- 
jektne dokumentacije za graditev novih energetskih objektov ter 
določitev izvajalcev, ki bodo ta objekt gradili; vprašanje pooblastil 
pristojnih upravnih organov in njihove odgovornosti za spremlja- 
nje stanja energetskega gospodarstva. 

Na podlagi ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje zakona 
o energetskem gospodarstvu je zato potrebno pripraviti nujne 
spremembe in dopolnitve navedenega zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za energetiko 
Predlog za izdajo zakona: I. in II. trimesečje 
Rok predložitve: februar 1987 
Obravnava v zborih: april 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Obravnavajo delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost eneroetike Slo- 
venije 

9. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CESTAH 

Iz analize izvajanja zakona o cestah izhaja potreba po spre- 
membah in dopolnitvah zakona. Tako bo potrebno spremeniti 
oziroma dopolniti določbe zakona, ki opredeljujejo pristojnosti za 
gospodarjenje z regionalnimi cestami; 84. člen zakona, ki določa 
naloge vzdrževanja cest in 23. člen, ki ureja delegiranje delegatov 
v Skupščino Skupnosti za ceste Slovenije. Proučene bodo tudi 
možnosti za natančnejšo opredelitev investitorstva v cestno infra- 
strukturo; zakonskega omejevanja vpliva izvajalcev vzdrževanja 
cest na pripravo strokovnih podlag za odločanje in na sprejema- 
nje odločitev o nalogah vzdrževanja in varstva cest, ter druge 
pobude in predlogi, ki so bili dani v postopku priprave analize o 
izvajanju zakona. Pri spremembah in dopolnitvah zakona bodo 
upoštevane še druge usmeritve, opredeljene v sklepih in stališčih, 
ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije ob obravnavi analize 
izvajanja zakona o cestah. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Rok predložitve: marec 1987 
Obravnava v zborih: maj 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 

zakona o združenem delu, odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Republiška 
skupnost za ceste, zainteresirane občinske skupščine in skupš- 
čine posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

10. ZAKON O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 
Zakon bo določal glavne smernice za skladen razvoj in delitev 

dela na tem področju; temeljne pogoje za organiziranje organizacij 
združenega dela, ki bodo opravljale prevozne storitve; javni prevoz 
in prevoz za lastne potrebe; izvajanje dejavnosti pri upravljanju 
avtobusnih postaj in postaj za tovorna vozila ter avtobusna posta- 
jališča. S predlogom zakona bodo predloženi tudi nekateri izvršilni 
predpisi za navedeni zakon. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravil: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta bila obravna- 

vana v 1986. letu. 
Predlog zakona: IV. trimesečje 
Rok predložitve: oktober 1987 
Obravnava v zborih:, november 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični si- 

stem 

8. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VODAH 

Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o stanju voda narekujejo nekatere spremembe v tem zakonu 
Zlasti bo potrebno preveriti ustreznost veljavne samoupravne 
organiziranosti na nivoju republike, organiziranost in delovanje 
vodnogospodarskih organizacij, opredeliti dejavnosti posebnega 
družbenega pomena na področju vodnega gospodarstva, določiti 
vsebino in obseg opravljanja strokovnih nalog v specializiranih 
strokovnih organizacijah, opredeliti obseg in vsebino informacij- 
skega sistema za spremljanje vodnega režima, dograditi sistem 
financiranja vodnega gospodarstva ter uskladiti določbe o plani- 
ranju z novo sistemsko zakonodajo. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 

prostora 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Rok predložitve: maj 1987 
Obravnava v zborih: junij 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 

zakona o združenem delu, odbori za družbenopolitični sistem, 
Odbor ZO za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, zainte- 
resirane občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

11. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

12. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH 

S!f n'e,na tem področju terja nekatere spremembe in dopolnitve obeh zakonov. V skladu s stališči, priporočili in sklepom k poro- 
čilu o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije do konca marca 1987 sprejel akcijski 
program za uresničevanje skupščinskih stališč 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 

prostora 
Rok predložitve: II. trimesečje 

Zb.0r 2družene9a dela, Zbor občin, Družbenopolitični zbor, Skupnost socialnega varstva Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem. Odbor ZO 
za urejanje prostora ter stanovanjska in* komunalna vprašanja 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
zainteresirane obcmske skupščine in skupščine posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

13. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri pripravi predloaa 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov 
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po proučitvi stališč, mnenj in pripomb, podanih v skupščinski 
razpravi na predlagani nov način obdavčitve dohodkov, doseže- 
nih z opravljanjem dejavnosti ugotovil, da se v zvezi s predlaga- 
nimi kriteriji za ugotavljanje dohodka odpirajo nekateri novi pro- 
blemi, ki jih je potrebno natančneje proučiti. Ker proučitev in 
ustrezna rešitev teh problemov zahteva daljši čas, kot je bil pred- 
viden, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal odložitev 
obravnavanja navedenega predloga zakona s sej v decembru 
1986. Glede na to je potrebno ta zakon obravnavati v 1987. letu. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog zakona: II, trimesečja 
Rok predložitve: maj 1987 
Obravnava v zborih: junij 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbor ZZD za finance in kreditno- 

monetarno politiko, odbor ZO za finance 

14. PREDLOGI UKREPOV ZA RAZREŠITEV 
PROBLEMATIKE RUDNIKA SVINCA V MEŽICI 
IN RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA V IDRIJI 

Naloga izhaja iz III. dela predloga resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 
1987, kjer je določeno, da bodo na osnovi ugotovitev strokovnih 
študij sprejete odločitve o obsegu izkoriščanja rudnih bogastev v 
Rudniku svinca v Mežici in Rudniku živega srebra v Idriji 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeni- 

štvo 
Rok predložitve in obravnave v zboru: predvidoma v II. trime- 

sečju 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Obravnava: Odbor za družbenoekonomski razvoj 
V obravnavi sodelujejo: občinski skupščini Ravne na Koro- 

škem in Idrija, ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slovenije. 
Gospodarska žbornica Slovenije 

15. POROČILO O PREOBRAZBI VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 
Poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 

ocenjuje izkušnje prvega obdobja uresničevanja zakona o usmer- 
jenem izobraževanju, ko je srednješolsko izobraževanje sklenila 
prva generacija učencev. Oprto je na dognanja večletnih evalva- 
cijskih raziskav, ki jih je v sodelovanju z drugimi strokovnimi 
institucijami izvajal pedagoški inštitut, na sprotne analize, oprav- 
ljene v izobraževalnih skupnostih in v drugih organih na vzgojno- 
izobraževalnem področju ter na zelo obsežno in polemično javno 
razpravo. 

Preobrazbo vzgoje in izobraževanja ni mogoče omejiti le na 
spreminjanje zakonodaje in na zamenjavo vzgojnoizobraževalnih 
programov. Z vlogo izobrazbe v družbenem razvoju Slovenije so 
na novo aktualizirani temeljni cilji preobrazbe. Razgrnjen je 
gmotni okvir, ocenjena kadrovska situacija in ovrednotena soci- 
alna funkcija šole, v smislu dostopnosti za mladino in odrasle. 
Poročilo povzema sintezno študijo evalvacijskih raziskav, se opre- 
deljujejo do že potekajoče prenove vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, podčrtuje glavne smeri nadaljnjega odvijanja preobrazbe, in 
potekajoče razvojne procese visokega šolstva ter vprašanja raz- 
voja družbenoekonomskih odnosov s posebnim ozirom na 
potrebne spremembe samoupravne organiziranosti izobraževal- 
nih skupnosti. Na podlagi poročila je izvršni svet že sprejel ugoto- 
vitve in poudaril najvažnejše vidike preobrazbe ter s sklepi 
delovno obvezal organe v svoji sestavi. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 

ter telesno kulturo v sodelovanju z Izobraževalno skupnostjo Slo- 
venije 

Rok predložitve: november 1986 
Predhodna obravnava v delovnih telesih: november in decem- 

ber 1986 
Obravnava v zborih: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja preobrazbe vzqoje in izobraževanja, Skupina dele- 
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gatov za družbene dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem 
Zakonodajnopravna komisija, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Komisija za narodnosti 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopoli 
tičnih skupnosti 

16. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 

Iz poročila o preobrazbi vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji 
izhaja potreba po spremembah in dopolnitvah zakona o usmerje- 
nem izobraževanju. Spremembe oziroma dopolnitve se bodo 
nanašale zlasti na postopke sprejemanja in nekatere sestavine 
vzgojnoizobraževalnih programov, vpisne pogoje, pristojnosti in 
odgovornosti šol in pristojnosti univerz ter strokovnih svetov. 
Spremembe bodo predstavljale uveljavitev izkušenj uporabnikov 
in izvajalcev pri uresničevanju sistema usmerjenega izobražeba- 
nja, strokovnega spremljanja uresničevanja vzgojnoizobraževal- 
nih programov v srednjem izobraževanju in spoznanja ob spreje- 
manju visokošolskih vzgojnoizobraževalnih programov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi; Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 

ter telesno kulturo 
Rok predložitve: začetek junija 1987 
Predlog za izdajo zakona: III. trimesečje 
Obravnava v zborih: julij 1987 
Pristojni; Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Družbenopolitični zbor 
Izobraževalna skupnost Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja, Skupina dele- 
gatov za družbene dejavnosti, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za 
narodnosti 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti 

17. ZAKON O PEDAGOŠKI SLUŽBI 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona sta bila obravna- 

vana v 1986. letu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 

ter telesno kulturo 
Predlog zakona: I. trimesečje 
Rok predložitve; začetek februarja 1987 
Obravnava v zborih: marec 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Izobraževalna skupnost Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za narod- 
nosti 

18. ZAKON O DELOVNIH ORGANIZACIJAH, KI JIH 
USTANAVLJAJO DELOVNI LJUDJE IN CIVILNE 
PRAVNE OSEBE 

S sprejetjem navedenega zakona naj bi omogočili delovnim 
ljudem in civilnopravnim osebam ustanavljanje delovnih organiza- 
cij in s tem tudi v praksi zagotovili možnost uresničitve deklara- 
tivne določbe republiške ustave in 350. člena zakona o združe- 
nem delu. Zakon naj bi zapolnil pravno vrzel na tem področju, saj 
bi podrobneje urejal pogoje in način ustanavljanja delovnih orga- 
nizacij, določal dejavnost, kjer lahko občani in civilnopravne 
osebe ustanavljajo delovne organizacije kot tudi določal obseg 
pravic, ki bi jih ustanovitelji imeli iz tega naslova. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi; Republiški komite za drobno gospodarstvo 
Predlog za izdajo zakona: I. trimesečje 
Rok predložitve; januar 1987 
Obravnava v zborih: marec 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 

zakona o združenem delu, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospo- 

darska zbornica Slovenije 
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19. POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU 
SR SLOVENIJE 

Poročilo naj bi obsegalo pregled in oceno vseh pomembnejših 
oblik sodek>vanja SR Slovenije s tujino, mednarodnih stikov 
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SRS, Gospo- 
darske zbornice Slovenije, občin, mest, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in drugih dejavnikov iz naše republike, kakor tudi oceno 
konkretnega vključevanja naše republike v kreiranje in izvajanje 
mednarodnega sodelovanja, in zunanje politike v posameznih 
organih federacije, nadalje, podružbljanje teh dejavnosti v SR 
Sloveniji ter kadrovsko problematiko na področju mednarodnih 
odnosov v naši republiki oziroma zastopanost njenih tovrstnih 
kadrov v federaciji ter v diplomatsko-konzularnih in drugih pred- 
stavništvih SFRJ v tujini. Gradivo naj tudi poda oceno uresničeva- 
nja ustavne vloge SR Slovenije v federaciji na področju medna- 
rodnih odnosov in zunanje politike. Poročilo naj ugotovi zaostaja- 
nja na tem področju in predlaga ustrezne rešitve. 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SRS za mednarodne odnose 
Gradivo pripravi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (v sode- 

lovnju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Skupnostjo slovenskih 
občin in drugimi) 

Rok predložitve: II. trimesečje 1987 
Obravnava v zborih: september 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: 
Komisija za narodnosti, odbori za družbenoekonomske odnose 

in razvoj ter za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slo- 

venije, zainteresirane občinske skupščine in skupščine posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti 

20. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O 
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH 

Strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se 
ustanovijo za opravljanje določenih strokovnih in drugih nalog ki 
so potrebne za izvrševanje pravic in dolžnosti Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov ter drugih 
organov v republiki, samoupravnih interesnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij v republiki. Zato bo predlagano da 
strokovne službe ustanovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s 
svojim aktom, saj gre pri strokovnih službah po vsebini za 
pomožno dejavnost, zaradi česar ni razlogov, da jih Skupščina SR 
Slovenije ustanavlja z zakonom. Spremenjeni bodo tisti, členi 
zakona ki se nanašajo na samostojne strokovne službe Izvršneaa 
sveta Skupščine SR Slovenije, dodana pa tudi določba po kateri 
se z aktom o ustanovitvi lahko določi, da sta upravni organ in 
strokovna služba pravna oseba, če to zahteva narava njunih 
nalog. Z zakonom bodo urejene tudi obveznosti do skupneoa 
intormacijskega sistema državne uprave. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Rok predložitve: maj 1987 
Obravnava v zborih: junij 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični si- * 

stem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

21. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PODROČJU REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 
IN REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ TER 
SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zaradi sprememb sistemskega zakona bodo v zakonu črtane 
določbe, ki se nanašajo na strokovne službe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in spremenjen naslov zakona 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Rok predložitve: maj 1987 
Obravnava v zborih: junij 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični si- 

stem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

22. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 22. 10. 1986 
obravnavala in sprejela analizo o uresničevanju zakona o izvrše- 
vanju kazenskih sankcij. Iz stališč Skupščine SR Slovenije k ome- 
njeni analizi izhaja, da je kljub napredku na področju izvrševanja 
kazenskih sankcij po letu 1980 potrebno tudi s spremembami 
posameznih določb zakona, ki so se v praksi pokazale kot neu- 
strezne in zastarele, omogočiti nadaljnji razvoj in izboljšanje 
sistema izvrševnja kazenskih sankcij. Tako bodo v zakonu o izvr- 
ševanju kazenskih sankcij spremenjene oziroma dopolnjene zlasti 
določbe, ki opredeljujejo pravice in obveznosti obsojencev iz 
dela, zaposlovanje obsojencev med prestajanjem kazni zapora v 
zunanjih organizacijah združenega dela, plačilo za delo obsojen- 
cev, organizacijo kazenskih zavodov po načelu regionalnega pre- 
stajanja kazni zapora ter razporejanje obsojencev na prestajanje 
kazni zapora, položaj delavcev kazensko poboljševalnih zavodov 
in merila za njihov sprejem v delovno razmerje, položaj, status 
gospodarskih enot kazensko poboljševalnih zavodov in prevzgoj- 
nega doma, pogojne odpuste, izobraževanje, disciplinsko kazno- 
vanje in ugodnosti obsojencev ter naloge svetov kazensko pobolj- 
ševalnih zavodov in prevzgojnega doma. Hkrati bo zakon 
potrebno uskladiti z novejšimi zakoni, ki posegajo v izvrševanje 
kazenskih sankcij. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: IV. trimesečje 1987 
Rok predložitve: oktober 1987 
Obravnava v zborih: december 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: Odbori za družbenopolitični 

sistem, Komisija za pravosodje 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL 

23. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI POMORSKE PLOVBE 

Izvršni svet Skuščine SR Slovenije je v mesecu maju 1985 spre- 
jel pobudo skupine dedlegatov Skupščine mesta Maribor, da pro- 
uči vprašanje ureditve varnosti plovbe po notranjih vodah. Smi- 
selno enako pobudo je dala tudi Skupščina mesta Ljubljane 
Plovba po notranjih vodah sedaj zakonsko ni urejena. Dejansko 
pa se opravlja za športno rekreativne namene in ribolov pri 
čemer se uporabljajo predvsem manjša plovila. Zato naj bi zakon 
o varnosti pomorske plovbe z ustreznimi spremembami in dopol- 
mtvami posameznih poglavij urejal tudi problematiko plovbe do 
notranjih vodah v SR Sloveniji. Občinam pa bo dano pooblastilo 
da bodo plovbo po notranjih vodah na svojih območjih, natanč- 
neje urejale s svojimi predpisi. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Rok predložitve: marec 1987 
Obravnava v zborih: maj 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: zainteresirane občinske skupščine in 

Skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

24. ZAKON O VARSTVU PREBIVALSTVA PRED 
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI 

za '2C*a'0 'n osnutek zakona sta bila obravnavana v letu 1986. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in socialno 

varstvo 
Predlog: I. trimesečje 
Rok predložitve: začetek februarja 1987 
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Obravnava v zborih: marec 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem 
25. ZAKON 0 PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

ZAKONA O ZADEVAH POSEBNEGA 
DRUŽBENEGA POMENA IN O POSTOPKU 
OBVEZNEGA SPORAZUMEVANJA NA 
PODROČJU RAČUNALNIŠTVA 

Pri spremljanju uresničevanja zakona se ugotavlja, da so prene- 
hali razlogi, zaradi katerih je bil predlagan Skupščini SR Slovenije 
sprejem zakona. Zato bo Skupščini SR Slovenije predlagano, da 
preneha veljavnost tega zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za raziskovalno dejavnost 

in tehnologijo 
Predlog za izdajo zakona s predlogom: I. trimesečje 
Rok predložitve: december 1986 
Obravnava v zborih: februar 1987 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenopolitični si- 

stem 
26. STRATEGIJA RAZVOJA, PROIZVODNJE IN 

UVAJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V SR 
SLOVENIJI 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 26. decembra 
1984 ob obravnavi Informacije o stanju na področju računalniške 
pismenosti v SR Sloveniji sprejela ugotovitve, stališča in sklepe, ki 
opredeljujejo tudi bistvene usmeritve strategije informatizacije 

družbe, in sprejela usmeritve za politiko njenega uresničevanja. 
Politika uresničevanja te strategije je imela težišče predvsem v 
izobraževalnem sistemu in znanosti. 

Medtem je nastal tudi trg informacijskih produktov, tako za 
računalniško kot tudi za strojno programsko opremo. V zvezi s 
tem nastaja vrsta problematičnih okoliščin, ki nosijo v sebi značaj 
monopolov, nezakonitega trgovanja s programsko opremo, pobi- 
ranje diferencialne rente na zaščitenem trgu in nerealne cene 
deviznih sredstev, neracionalna izraba redkih strokovnih kadrov, 
zlasti za razvoj uporabniške programske opreme ipd. Te okoliš- 
čine terjajo, predsedstvo RK ZSMS pa je dalo pobudo, da se oceni 
rezultate dosedanje politike v pogledu že določene informacijske 
strategije in da se glede na analizo novih razmer zaradi hitro 
razvijajočega se področja poglobi in dopolni v preteklosti sprejeto 
strategijo informatizacije družbe. Zlasti naj se v strategiji izostri 
zadeve, kot so standardizacija v proizvodnji in uporabi informacij- 
skih sistemov, podpora domačim proizvajalcem in njihova odgo- 
vornost ob posebni družbeni podpori, prodiranje na svetovni trg, 
novi vidiki ekonomskih odnosov na področju ustvarjanja in razpo- 
rejanja programske opreme in pravic iz minulega dela, računalni- 
ško podpiranje upravljanja družbeno pomembnih infrastrukturnih 
dejavnosti, varnost, odvisnost od tujih dobaviteljev v primeru 
obrambno pomembnih informacijskih sistemov itd. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za raziskovalno dejavnost 

in tehnologijo ob sodelovanju ustreznih republiških upravnih or- 
ganov 

Rok predložitve: julij 1987 
Obravnava v zborih: oktober 1987 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj. Komisija za informiranje 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Gospodar- 

ska zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije 

II. DEL 

ZADEVE, KI JIH BODO 

V SKLADU S SVOJIMI 

PRISTOJNOSTMI 

PREDHODNO 

OBRAVNAVALA 

DELOVNA TELESA 

SKUPŠČINE IN ZBOROV 

1. Uresničevanje sprejete politike 
družbenoekonomskega razvoja 

- INFORMACIJA O POMEMBNEJŠIH 
RAZVOJNIH PROGRAMIH VEČJIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IZ SR SLOVENIJE 

Namen informacije je prikazati in analizirati razvojne pro- 
grame večjih organizacij združenega dela ali posameznih 
industrijskih panog, vpliv teh programov na strategijo tehno- 
loškega razvoja SR Slovenije, kritično strokovno analizirati te 
programe s stališča financiranja, oskrbe z repromateriali in 
energijo, vpliva na okolje, stanja in sposobnosti kadrov, izvoz- 
nih možnosti, vse v smeri izboljšanja in čim uspešnejšega 
vključevanja v mednarodno delitev dela (Iskra, TAM Maribor. 

Gorenje Titovo Velenje, IMV Novo mesto, mikroelektronika, 
kmetijska mehanizacija). 

Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbe- 
ništvo 

- LETNO POROČILO O STANJU IN POTEKU 
SANACIJSKIH PROGRAMOV PRI 
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI SO 
POSLOVANJE V LETU 1986 ZAKLJUČILE 
Z VEČJO IZGUBO 

V gradivu bodo podrobneje analizirani potek in rezultati 
sanacij ter ukrepi, ki so bili izvršeni za odpravo vzrokov, ki so 
privedli do negativnega poslovanja ter možnosti nadaljnjega 
poteka sanacije. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeni- 
štvo 

POROČILO O STANJU IN POTEKU 
SANACIJSKIH PROGRAMOV VEČJIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, KI SO 
POSLOVANJE V LETU 1986 ZAKLJUČILE 
Z VEČJO IZGUBO TER PROUČITEV MOŽNOSTI 
ZA PREUSMERITEV PROGRAMOV TISTIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA, KI NISO 
USPELE SANIRATI POSLOVANJE 

V poročilu bo prikazan predvsem produkcijsko-razvojni 
vidik poslovanja posamezne organizacije združenega dela ter 
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ukrepi, ki jih le-ta predvideva v svojem sanacijskem programu 
za odpravo vzrokov, ki so povzročili negativno poslovanje. 

Organizacije združenega dela, ki dalj časa poslujejo z 
izgubo, pa s svojim sanacijskim programom niso uspele sani- 
rati poslovanja, je nujno v teku sanacijskega programa preu- 
smeriti na nov proizvodni program, ki bo razreševal dohod- 
kovni položaj in ustvaril pogoje za uspešno poslovanje 

Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in aradbem- 
štvo 

zapisane v planskih dokumentih ali predvidene v razvojnih 
namerah. Obravnava teh predlogov bi pomenila široko verifi- 
kacijo, ki bi bila v interesu združenega dela, vsekakor pa bi se 
uresničevanje družbenega sistema informiranja na ta način 
hitreje odvijala, hkrati pa bi uporabniki imeli več vpliva na 
realizacijo zakona. 

Pri pripravi gradiva naj bi sodelovale informacijske službe, 
Republiški komite za informiranje in Gospodarska zbornica 
Slovenije. 

- ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1988 

V gradivu bo prikazana proizvodnja, uvoz, izvoz in poraba 
vseh virov energije v letu 1988 ter odnos porabe energije do 
družbenega proizvoda 

Gradivo pripravita: Republiška energetska skupnost in 
Republiški komite za energetiko 

POROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENIH 
USMERITEV ZA RAZPOREJANJE DOHODKA 
PRI OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE GLEDE NA DOLOČBO REPUBLIŠKE 
RESOLUCIJE IN ZVEZNEGA INTERVENTNEGA 
ZAKONA O IZPLAČEVANJU OSEBNIH 
DOHODKOV V LETU 1986 

Odbor za spremljanje uresničevala določil resolucije, ki se 
nanašajo na razporejanj dohodka, bo na podlagi podatkov 
zaključnih računov organizacij združenega dela za leto 1986 
podatkov udeleženk samoupravnih sporazumov dejavnosti in 
poročil izvršnih svetov skupščin občin, poročal o uresničeva- 
nju določil resolucije, ki se nanašajo na razporejanje dohodka 
in določil zveznega interventnega zakona. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za delo 

- POROČILO O ZDRUŽEVANJU DELA 
IN SREDSTEV ZA HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN SAP KOSOVO 

V začetku tega srednjeročnega obdobja je treba oceniti 
rezultate združevanja dela in sredstev za hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo; ugotoviti pro- 
blematiko, ki nastaja na tem področju in na podlagi tega 
opredeliti konkretne naloge, ki bodo odpirale procese združe 
vanja dela in sredstev ter odpravile ovire v širšem jugoslovan- 
skem prostoru, da bi ti procesi tekli kar najbolj učinkovito 

Gradivo bo pripravila: Gospodarska zbornica Slovenije v 
sodelovanju s Koordinacijskim odborom za opravljanje zadev 
skupnega pomena pri usmerianju združevanja dela in sred- 
stev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo 

PLANSKI IN RAZVOJNI NAČRTI 
INFORMACIJSKIH SLUŽB SKUPNEGA POMENA 
ZA GOSPODARSTVO 

Nadaljnji napredek družbenega sistema informiranja je v 
veliki meri odvisen od tega ali bodo informacijske službe 
svoje planske in razvojne načrte v večji meri podredile potre- 
bam združenega dela. Nujna je namreč postavitev sodobnih 
baz podatkov, dostopnih za širšo uporabo, s čimer bo omogo- 
čeno samostojnejše delo z uporabniki podatkov. 

Smotrno bi bilo poznati namere informacijskih služb, ki so 

- POROČILO O ODPRTIH VPRAŠANJIH 
UPORABE JEDRSKE ENERGIJE V SR SLOVENIJI 

Odločanje o jugoslovanskem jedrskem programu bo pote- 
kalo na podlagi postopkov iz veljavnih planskih dokumentov 
sporazumov in dogovorov, med njimi zlasti družbenega dogo- 
vora o enotnem postopku za izbiro enotnega jedrskega aoriv- 
nega kroga in tipa jedrskih elektrarn (Ur. I. SFRJ, št 48/85) 
Najpomembnejše odločitve bodo predvidoma sprejete do 
konca leta 1987. Zato bo poročilo vezano na omenjene 
postopke in roke. Poročilo bo obravnavalo predvsem obrato- 
vanje Nuklearne elektrarne Krško, obratovanje Rudnika urana 
Zirovski vrh in ocenitev ponudbe iz mednarodnega razpisa za 
nuklearno elektrarno Prevlaka. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za energetiko 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 

V poročilu bo prikazano oziroma ocenjeno stanje v zvezi z 
uresničevanjem ciljev, opredeljenih v zakonu o Triglavskem 
narodnem parku, zlasti z vidika zavarovanja, razvoja in ohra- 
njanja kulturnih in naravnih vrednot tega parka. Poročilo bo 
zajemalo tudi najbolj pereče probleme, ki se nanašajo na 
nezakonita ravnanja in posege v območje Triglavskega narod- 
nega parka ter predloge usmeritev in aktivnosti, ki naj bi 
prispevale k doslednejšemu upoštevanju zakonskih določb 
predvsem tistih, ki urejajo temeljna načela varstva Trialav- 
skega narodnega parka a 

Izvršni svet bo navedeno poročilo predložil v obravnavo 
bkupscini SR Slovenije v I. trimesečju 1987. ' 

Gradivo pripravi: Republiški komite za kulturo 

INFORMACIJA O POTEKU AKTIVNOSTI 
PRI USTANAVLJANJU SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI ZA POSPEŠEVANJE 
PROIZVODNJE HRANE IN ZA OSNOVNO 
PRESKRBO 

Informacija bo pripravljena z vidika opravljenih aktivnosti s 
pregledom ustanovljenih in konstituiranih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, o sprejetih samoupravnih sporazumih o 
temeljih plana in drugih planskih aktih samoupravnih interes- 
nih skupnosti. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 

POROČILO O STANJU IN PROBLEMATIKI 
UREJANJA PROSTORA V SR SLOVENIJI 

Skupščina SR Slovenije je v prvi polovici leta 1984 sprejela 
zakon o urejanju prostora in zakon o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, ki prinašata bistvene sistemske novosti na 
področju gospodarjenja s prostorom in njegove racionalne 
rabe Po dveletnem izvajanju nove zakonodaje bo treba oce- 
niti stanje na tem področju ter sprejeti ustrezne ukrepe in 
aktivnosti za učinkovitejše odpravljanje vzrokov in posledic 
negativnih pojavov v zvezi z urejanjem prostora. V poročilu bo 
prikazano stanje in pojavi, ki se odražajo zlasti v fizični pre- 
obrazbi prostora. Na podlagi tako ugotovljenega stanja bodo 
po posameznih problemskih sklopih analizirani tisti pojavi v 
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zvezi z urejanjem prostora, ki lahko najbolj otežujejo njegovo 
skladno urejanje. Težišče bo na analizi stanja in pojavov s 
področja prostorskega planiranja v okviru celovitega družbe- 
nega planiranja, na področju urbanističnega načrtovanja ozi- 
roma plansko določenih nalog v zvezi z urejanjem prostora, 
problematike organiziranosti področja planiranja in urbani- 
stičnega načrtovanja ter inšpekcijskega nadzorstva oziroma 
nedovoljenih posegov v prostor, stanja in problematike v 
zvezi s prostorkim informacijskim sistemom ter analizi 
obsega in zagotavljanja materialnih sredstev - ki se name- 
njajo za potrebe urejanja prostora v občinah. V tem sklopu bo 
v poročilu posebej obravnavana problematika varstva kmetij- 
skih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti ter pridobiva- 
nja in urejanja stavbnih zemljišč. V poročilu je ptorebno zlasti 
ugotoviti, kako se izvajajo naloge na teh področjih, ki jih ima 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in pristojni upravni or- 
gani. 

Poročilo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora 

Poročilo bo obravnavano v delovnih telesih Zbora združe- 
nega dela. 

POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA 
USKLAJENEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA 
V ZVEZI Z ZMANJŠEVANJEM ONESNAŽENOSTI 
IN OGROŽENOSTI OKOLJA V SR SLOVENIJI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 13. 2. 1986 sprejel 
program usklajenega inšpekcijskega nadzora, iz katerega 
izhaja tudi obveznost predložitve letnega poročila o njegovem 
uresničevanju. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in ureja- 
nje prostora 

POROČILO O IZVAJANJU OBRAMBE PRED 
TOČO 

V poročilu bodo prikazani podatki o izgradnji sistema 
obrambe pred točo na Primorskem in o delovanju obrambe 
pred točo na drugih območjih v SR Sloveniji. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

2. Uresničevanje družbenoekonomskih 
odnosov na področju SIS družbenih 
dejavnosti 

t 
POROČILO O IZVAJANJU SISTEMA 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1985 obravnavala informa- 
cijo o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. Ob tem je sprejela ugotovitve in stališča, v katerih so 
bile dane nekatere usmeritve za izvajanje sprejetega pokoj- 
ninskega sistema v SR Sloveniji. V tem aktu so bile dane 
naloge Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, Zvezi 
sindikatov Slovenije in Zvezi skupnosti za zaposlovanje SR 
Slovenije glede uresničevanja pravic delovnih invalidov in 
delavcev s spremenjeno delovno zmožnostjo v organizacijah 
združenega dela. Giede na to je potrebno v navedenem poro- 
čilu prikazati stanje na področju pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Skupščino SR Slovenije bi kazalo sezna- 
niti tudi s politiko uresničevanja sprotnega usklajevanja 
pokojnin, pa tudi s prehodom na nov način oblikovanja pokoj- 
ninske osnove po 25. členu zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glede na to, da so 
napovedane tudi nekatere spremembe in dopolnitve zvez- 
nega zakona, ki gredo v smeri širjenja pravic, bi kazalo v 
pristojnih delovnih telesih Skupščine obravnavati tudi neka- 

tera gradiva v zvezi s spremembo in dopolnitvijo zveznega 
zakona ter opredeliti stališča do tistih predlogov, ki pomenijo 
širitev pravic in s tem dodatno obremenitev združenega dela s 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Poročilo naj prikaže tudi stanje in problematiko pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja delovnih ljudi, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo gospodarsko, umetniško, odvet- 
niško ali drugo poklicno dejavnost, glede na to, da so bili le-ti 
z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
združeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za delo v sodelovanju s 
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR 
Slovenije, Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije in 
Skupnostjo socialnega varstva Slovenije 

POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O KULTURNOUMETNIŠKIH DEJAVNOSTIH 
IN O POSREDOVANJU KULTURNIH VREDNOT 
V DELU KULTURNIH DEJAVNOSTI 

Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju 
kulturnih vrednot je bil sprejet marca 1984. Zakon ureja vrsto 
dejavnosti z zelo specifičnimi problematikami in z različnimi 
težavami pri upravljanju teh zakonskih norm Del dejavnosti je 
s tem zakonom prvič posebej uzakonjen in obravnavan kot 
kulturna dejavnost. Zato je potrebno ugotoviti zlasti njegovo 
uresničevanje z aspekta razvoja dejavnosti 

Gradivo pripravi: Republiški komite za kulturo 

ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O ZAKONSKI 
ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

Ob analiziranju izvajanja zakona, ki je v veljavi že 10 let naj 
bi bilo ocenjeno, kako se posamezne rešitve izvajajo v praksi 
in predlagano ali je potrebno spremeniti zakon in v kakšni 
smeri naj bodo te spremembe. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za zdravstveno in soci- 
alno varstvo. 

3. Uresničevanje družbenoekonomskih 
odnosov na področju SIS materialne 
proizvodnje 

POROČILO O KOMUNALNEM GOSPODARSTVU 

V poročilu bo ocenjeno, kako se zakon uresničuje v praksi 
in kakšni problemi se pri tem pojavljajo, zlasti pa tudi kako se 
uresničujejo družbenoekonomski odnosi v komunalnem 
gospodarstvu. V poročilu bo tudi ocenjena potreba po spre- 
membah in dopolnitvah zakona. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in ureia- 
nje prostora 

POROČILO O IZVAJANJU STALIŠČ SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA USMERJANJE SKLADNEGA 
RAZVOJA IN DELITVE DELA NA PODROČJU 
PROMETA IN ZVEZ 
TER O IZVAJANJU DOGOVORJENE POLITIKE 
NA TEM PODROČJU 

Stališča Skupščine SR Slovenije nalagajo nosilcem nalog, 
da tekoče spremljajo in analizirajo učinke sprejetih ukrepov in 
o ugotovitvah sproti, najmanj pa enkrat letno poročajo Skupš- 
čini SR Slovenije. 

Poročilo bo vsebovalo tudi oceno izvrševanja dogovorjene 
politike na področju prometa in zvez, opredeljene z dolgoroč- 
njim programom gospodarske stabilizacije v prometu druž- 
benim dogovorom o prometni politiki Jugoslavije, družbenim 
dogovorom o integralnem trasportu, družbenim dogovorom o 
splošnem načrtu zvez Jugoslavije ter z drugimi družbeno 
verificiranimi akti na tem področju. V poročilu bo podan 
pregled dosežkov glede zmanjšanja deleža transportnih stro- 
škov v ceni blagovne proizvodnje, razvoja integralnih in kom- 
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biniranih oblik transporta, doslednega usmerjanja tovorov s 
cest na železnico ter energetskih prihrankov v prometu Za 
področje zvez bo podan pregled izvršenih nalog glede zago- 
tovitve hitrejšega razvoja sistema zvez, usklajevanja načrtov 
zvez PTT prometa in nosilcev posebnih sistemov zvez ter 
zagotovitve telekomunikacijskih zmogljivosti in ostalih pogo- 
jev za mednarodni in medkrajevni telekomunikacijski promet. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za promet in zveze 

- PROGRAM ZA VAREN IN (JREJEN 
ŽELEZNIŠKI PROMET 

Program je bil sprejet v Železniškem gospodarstvu Ljub- 
ljana in v SIS za železniški in luški promet SR Slovenije na 
osnovi sklepov, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela dne 
24. 10. 1984 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o stanju varnosti v železniškem prometu na 
območju SR Slovenije. Po teh sklepih so Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za želez- 
niški in luški promet SR Slovenije, ŽG Ljubljana in poslovne 
banke dolžne sprejeti potrebne ukrepe za uresničitev predlo- 
gov iz obravnavanega poročila ter sklepov Skupščine SR 
Slovenije in o tem poročati Skupščini SR Slovenije. 

Gradivo pripravi: Samoupravna interesna skupnost za 
železniški in luški promet SR Slovenije 

- STATUS IN VLOGA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI 

V analizi bo ponovno proučen pravni status kmetijskih 
zemljiških skupnosti, njihova vloga pri kreiranju zemljiške 
politke, predstavljeno pa bo tudi njihovo večletno delovanje. 

Gradivo pripravita: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti 
Slovenije 

4. Proračun in finance 

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
DODATNEM PRISPEVKU SOLIDARNOSTI V 
LETU 1986 

Poročilo bo podalo pregled prilivov in sredstev po zakonu o 
izpolnjevanju obveznosti do SR Črne gore v preteklem letu in 
o načinu izpolnjevanja te obveznosti. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za finance 

- INFORMACIJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 

V informacijah v posameznih obdobjih bodo prikazana 
gibanja prilivov sredstev v republiški proračun v določenem 
obdobu in poraba sredstev po posameznih namenih in na 
osnovi ugotovitev o teh gibanjih, predlagani morebitni ukrepi 
(spremembe namenov porabe sredstev, rebalans proračuna 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za finance 

- POROČILO O SPLOŠNI PORABI V OBČINAH 
V LETU 1986 IN KONČNI IZRAČUN REPUBLIŠKIH 
DOPOLNILNIH SREDSTEV OBČINAM ZA LETO 
1986 

V poročilu bodo prikazana gibanja v splošni porabi v obči- 
nah v preteklem letu, zlasti o izvajanju sprejetega družbenega 

^'ZVa!a^u P°litike te Porabe in končni obračun republiških dopolnilnih sredstev občinam za leto 1986. Uaoto- 
vitve iz tega poročila bodo izhodišče za morebitno ukrepanje 
v primerih kršitev dogovorjene politike ter za določitev poli- 
tike za naslednje leto. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za finance 

5. Pravosodje in uprava 

- INFORMACIJA O DELOVANJU IN NEKATERIH 
PROBLEMIH NADALJNJEGA RAZVOJA 
SAMOUPRAVNEGA SODSTVA 

Na podlagi gradiva, ki bo vsebovalo ugotovitve o stanju 
delovanja samoupravnih sodišč vseh vrst ter o nekaterih vpra- 
šanjih, ki se pojavljajo v zvezi z ustanavljanjem oziroma obse- 
gom pristojnosti določenih vrst samoupravnih sodišč 
(posebna sodišča združenega dela, samoupravna sodišča v 
družbenih organizacijah in društvih) bi bilo smotrno sprejeti 
določene opredelitve glede nadaljnje dinamike ustanavljanja 
tovrstnih sodišč ter glede vprašanja ali so potrebne spre- 
membe oziroma dopolnitve zakona o samoupravnih sodiščih. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 

- INFORMACIJA O ORGANIZACIJSKIH 
IN DRUGIH PROBLEMIH FUNKCIONIRANJA 
SODNEGA IZVEDENSTVA OZIROMA CENILSTVA 

V zadnjih letih se kot eden najpomembnejših vzrokov za 
počasnejši tek določenih vrst sodnih postopkov ugotavlja 
nezadovoljivo funkcioniranje institucije sodnega izvedenstva 
ter sodnega cenilstva, kar je deloma posledica premajhnega 
števila sodnih izvedencev na nekaterih strokovnih področjih, 
deloma pa tudi posledica stagnacije v organizacijskem kon- 
ceptu te institucije. Gradivo bo z analiziranjem stanja na 
posameznih pomembnejših ožjih področjih sodnega izveden- 
stva oziroma cenilstva služilo kot podlaga za usmeritev in 
ukrepe za izboljšanje stanja in pospešitev razvoja na tem 
področju. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 

- POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O PRAVNI POMOČI 

Poročilo bo obravnavalo probleme, ki se pojavljajo pri usta- 
navljanju služb pravne pomoči kot delovnih organizacij in kot 
delovnih skupnosti ter bo služilo kot podlaga za sprejem 
ustreznih ukrepov in za odločitev o vprašanju, ali bo treba 
posamezne določbe z&kona o pravni pomoči zaradi pospeši- 
tve razvoja pravne pomoči spremeniti oziroma dopolniti. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo. 

- POROČILO O IZVRŠEVANJU PROGRAMA 
AKTIVNOSTI ZA RACIONALIZACIJO 
IN POVEČANJE UČINKOVITOSTI DELA 
DRŽAVNE UPRAVE 

Poročilo bo vsebovalo ugotovitve o izvrševanju ukrepov iz 
programa aktivnosti v obdobju enega leta in ocene o tem, ali 
so bili v tem obdobju doseženi cilji tega programa V tem 
sklopu bo ocenjevano tudi izvrševanje sklepov Izvršneoa 
sveta Skupščine SR Slovenije z dne 10. 7. 1986 ob obravnavi 
Informacije o izobraževanju delavcev v republiških upravnih 
organih in o njihovi usposobljenosti za delo in naloae ki iih 
opravljajo. M ' ' 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo ' 

6. Zunanja politika in odnosi s tujino 

- PREGLED AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE 
OSIMSKIH SPORAZUMOV ZA LETO 1986 

. Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi Poročila o uresni- 
čevanju Osimskih sporazumov oktobra 1985 zadolžila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da jo redno obvešča o uresniče- 
vanju Osimskih sporazumov. Gradivo bo poudarilo predvsem 
aktivnosti, ki so v teku in prikazalo napredek v izvajanju 



sporazumov v letu 1986. Podrobno bodo opredeljena vpraša- 
nja, pri katerih prihaja do zastojev, navedeni bodo vzroki in 
podane smernice za preseganje zastojev in nadaljnje hitrejše 
uresničevanje posameznih vprašanj. 

Gradivo pripravi: Repubiški komite za mednarodno sodelo- 
vanje 

- ANALIZA IZVAJANJA RESOLUCIJE 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ LETA 1975 
IN SREDNJEROČNEGA PROGRAMA UKREPOV 
IN AKTIVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE 
OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi Poročila o položaju 
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu oktobra 1985 
zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarsko 
zbornico Slovenije, da pripravita navedeno analizo. V analizi 
bo podan pregled uresničevanja ukrepov in aktivnosti za 
pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja s 
sosednjo Italijo, Avstrijo in LR Madžarsko. Podana bo tudi 
ocena sodelovanja in predvidene aktivnosti za pospeševanje 
višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja s poseb- 
nim oziroma na možnost skupnih vlaganj na obeh straneh 
meje. 

Gradivo pripravita: Republiški komite za mednarodno 
sodelovanje in Gospodarska zbornica Slovenije 

- INFORMACIJA O GOSPODARSKEM 
SODELOVANJU SR SLOVENIJE Z DEŽELAMI 
V RAZVOJU 

Namen informacije je podati pregled in oceno sodelovanja 
SR Slovenije z deželami v razvoju, zlasti v luči sprejetih 
dokumentov v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ter opredeliti 
glavne smernice tega sodelovanja. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sode- 
lovanje 

- PROGRAM AKTIVNOSTI SR SLOVENIJE 
NA PODROČJU MEDSEBOJNEGA 
SODELOVANJA MED NEUVRŠČENIMI 
IN DEŽELAMI V RAZVOJU 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje je v letu 
1986, pred konferenco neuvrščenih v Harareju, pripravil infor- 
macijo o vključenosti SR Slovenije v uresničevanje program- 
skih usmeritev VII. konference neuvrščenih v New Delhiju na 
področju medsebojnega sodelovanja. Na osnovi sprejetih 
dokumentov VIII. konference neuvrščenih v Harareju bo opre- 
deljen program aktivnosti vseh nosilcev sodelovanja v SR 
Sloveniji na področju medsebojnega sodelovanja neuvršče- 
nih in državami v razvoju. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sode- 
lovanje 

materialnega sodelovanja organov za notranie zadeve, nji- 
hove tehnične opremljenosti in stanje kadrov 

Poročilo pripravi: Republiški sekretariat za notranie zadeve 

- OCENA URESNIČEVANJA UGOTOVITEV, 
PRIPOROČIL IN SKLEPOV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE O ENOTNEM SISTEMU 
ORGANIZACIJE, ODGOVORNOSTI 
IN OBVEZNOSTI OB NARAVNIH IN DRUGIH 
NESREČAH V SR SLOVENIJI 

V letu 1985 je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite med drugim zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
tudi, da pripravi poročilo o izvajanju njenih ugotovitev, pripo- 
ročil in sklepov v zvezi s krepitvijo enotnega sistema organiza- 
cije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesre- 
čah. V tem poročilu bo podano uresničevanje nalog in aktiv- 
nosti pri krepitvi preventivnega delovanja ter izpolnjevanja 
priprav posameznih nosilcev, sistema zaščite in reševanja ob 
naravnih in drugih nesrečah. Dane bodo tudi osnovne ugoto- 
vitve o uresničevanju nalog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za izboljšanje varstva pred požari ter varstva pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi. Naloga je prenešena iz pro- 
grama dela za 1986. leto. 

Gradivo pripravi; Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo 

- INFORMACIJA O PROBLEMIH 
NORMATIVNEGA UREJANJA DENARNIH KAZNI 
IN DRUGIH VREDNOSTNIH KOLIČIN 
V ZAKONODAJI 

Spričo naglega spreminjanja vrednosti dinarja se v zadnjem 
obdobju pojavljajo številni problemi v zvezi z normativnim 
urejanjem vrednostnih količin v kaznovalnem pravu (zlasti na 
področju gospodarskih prestopkov in prekrškov) pa tudi v 
drugih predpisih, ki jih uporabljajo organi s področja pravo- 
sodja. Zelo različni, tudi povsem nasprotni pa so pogledi na 
razreševanje tega vprašanja. Informacija bo podala komplek- 
sen pregled stanja in problemov, ki jih sproža veljavni način 
določanja vrednostnih količin na tem področju urejanja druž- 
benih razmerij ter nakazala možne rešitve. 

Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo v sodelovanju z drugimi pristojnimi upravnimi organi 

- POROČILO O IZVAJANJU ZDRAVILIŠKO- 
KLIMATSKEGA ZDRAVLJENJA BORCEV 
IN VOJAŠKIH INVALIDOV V LETU 1986 
- INFORMACIJA O DOMSKEM VARSTVU 
BORCEV NOV IN IZVENDOMSKIH OBLIKAH 
VARSTVA 

7. Družbenopolitični sistem 

- LETNO POROČILO O VARNOSTNIH 
RAZMERAH IN DELU ORGANOV ZA NOTRANJE 
ZADEVE TER DRUGIH NOTRANJIH ZADEVAH 
V SR SLOVENIJI V LETU 1986 

V poročilu bo podan prikaz varnostnih razmer in analiza 
posameznih vrst kaznivih dejanj in prekrškov ter drugih poja- 
vov. Ocenjeno bo stanje na področju varovanja ustavne uredi- 
tve, varovanja državne meje, vzdrževanja javnega reda in mira 
ter splošne varnosti ljudi in premoženja, varstva pred požari, 
eksplozijami in varnosti v cestnem prometu. Poročilo bo vse- 
bovalo tudi pregled posameznih vrst upravnih opravil iz pri- 
stojnosti organov za notranje zadeve, opravljenih v letu 1986. 
Poleg navedenih vprašanj s področja dela organov za notra- 
nje zadeve pa bo v poročilu podan tudi prikaz finančno 
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V poročilu bo prikazana problematika izvajanja zdraviliško- 
klimatskega zdravljenja po zveznih in republiških predpisih 
kot ene izmed pomembnih oblik zdravstvenega varstva bor- 
cev NOV in vojaških invalidov v zaostrenih razmerah gospo- 
darjenja in opozorjeno na nujnost vključevanja vseh dejavni- 
kov, pristojnih za vprašanja borcev in vojaških invalidov pri 
razreševanju navedene problematike. 

Informacija bo prikazala oblike varstva in pomoči borcev 
NOV in vojaških invalidov, ki zaradi starosti in bolezni potre- 
bujejo različne oblike družbene pomoči. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 

- INFORMACIJA O UVELJAVLJANJU 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O PRIZNAVALNINAH 
UDELEŽENCEV NOV 

V gradivu bo prikazano stanje na področju občinskih priz- 
navalnin po uveljavitvi družbenega dogovora o priznavalni- 
nah udeležencev NOV in pojasnjeno, koliko so nove rešitve 
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pripomogle k izboljšanju socialno-materialnega stanja ogro 
ženih kategorij udeležencev NOV. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE 
SKLEPOV, SPREJETIH OB OBRAVNAVI ANALIZE 
REPUBLIŠKIH PREDPISOV Z VIDIKA MOŽNOSTI 
POENOSTAVITVE STROKOVNIH 
IN ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL 

Omenjena naloga izhaja iz ugotovitev, stališč in sklepov, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 30 
1. 1985 ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opra- 
vil. Takrat je namreč zadolžila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, naj na podlagi analize, delegatskih razprav v zborih 
skupščine, na delovnih telesih zborov in skupščine ter drugih 
razprav pripravi program aktivnosti, v katerem naj opredeli 
predloge, področja in odprta vprašanja, ki jih je treba še 
dodatno proučiti: predloge sprememb in dopolnitev, ki jih je 
možno upoštevati pri obravnavi sprememb in dopolnitev na 
tistih zakonodajnih področjih, ki so v programu dela Skupš- 
čine SR Slovenije in bodo predmet skupščinskega odločanja; 
izvršilne predpise, ki bi jih bilo treba ustrezno spremeniti; 
konkretne pobude za spremembe in dopolnitve zveznih pred- 
pisov 

Nosilci naloge so vsi republiški upravni organi, republiške 
organizacije in strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, koordinator pa je Republiški komite za zakono- 
dajo, Poročilo o izpeljani nalogi bo predloženo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije decembra letos. Za uresničeva- 
nje nalog v zvezi s spremembami predpisov pa bo sestavljen 
poseben program, kjer bodo posamezne spremembe predpi- 
sov tudi časovno opredeljene. Zakonodajno-pravna komisija 
bo o uresničevanju teh nalog sproti obveščena 

8. Drobno gospodarstvo 

stanju in pobudah za nadaljnji razvoj domače in umetne obrti 
v SR Sloveniji in poudaril, da je razvoj domače in umetne obrti 
posebnega pomena za ohranjanje izvirnosti naše kulturne 
dediščine ter da ima njen razvoj poseben ekonomski, izobra- 
ževalni in socialni značaj. 

Zbor je zadolžil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
pristojne organe, da proučijo in ustrezno upoštevajo pri izva- 
janju sprejete politike mnenja in predloge, ki jih je na tej 
obravnavi v obliki sklepov sprejel Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije Prav tako je zadolžil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, da pripravita za 
delovna telesa Zbora občin poročilo o uresničevanju njihovih 
sklepov. 

V poročilu bodo prikazane aktivnosti, ki so jih posamezni 
nosilci realizirali v skladu s sprejetimi sklepi in tudi rezultati 
teh aktivnosti, kot jih ocenjujejo posamezni podpisniki druž- 

v benega dogovora o pospeševanju razvoja domače in umetne 
obrti v SR Sloveniji. V zaključku poročila bodo podane neka- 
tere ugotovitve, ki naj jih upoštevajo podpisniki družbenega 
dogovora pri realizaciji svojih nadaljnjih nalog. 

Gradivo pripravi: Republiški komite za drobno gospodar- 
stvo 

POROČILO O STANJU IN PROBLEMATIKI 
DELOVANJA IN USTANAVLJANJA POGODBENIH 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 

V poročilu bo prikazano stanje in doseženi rezultati pri 
uveljavljanju in poslovanju pogodbenih organizacij združe- 
nega dela z vidika nadaljnjega razvoja drobnega gospodar- 
stva Poročilo bo pripravljeno v skladu s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije z dne 18. 7. 1986 in bo zajemalo 
tudi problematiko, ki bo v zvezi s tem izpostavljena ob obrav- 
navi sprememb zakona o združenem delu 

Gradivo pripravi: Republiški komite za drobno gospodar- 
stvo 

- INFORMACIJA O URESNIČEVANJU 
OBRTNEGA ZAKONA 

V tej informaciji bo prikazano, kako se v praksi uveljavljajo 
spremembe in dopolnitve obrtnega zakona, ki se nanašajo na 
možnosti večjega zaposlovanja pri samostojnih obrtnikih, na 
upravljanje nekaterih intelektualnih storitev, ki jih zakon omo- 
goča na ustanavljanje proizvodnih obrtnih zadrug, na usta- 
navljanje skupnih obratovalnic ter zaposlovanje delavcev v 
njih ter na nekatere druge novosti, ki so bile s spremembo 
zakona uveljavljene. 

V pripravi je tudi medrepubliški dogovor o enotnem ureja- 
nju pogojev in načinu upravljanja gospodarskih dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lastnini občanov, s 
katerim naj bi se zagotovili ustreznejši in poenoteni pogoji za 
ustanovitev in poslovanje samostojnih obratovalnic, pogod- 
benih organizacij združenega dela in obrtnih zadrug na enot- 
nem jugoslovanskem trgu in s čimer naj bi se odpravile 
predvsem razlike v ureditvah posameznih republik in po- 
krajin. 
Informacijo o uresničevanju obrtnega zakona pripravi Repu- 
bliški komite za drobno gospodarstvo 

INFORMACIJA O URESNIČEVANJU STALIŠČ 
IN SKLEPOV O STANJU NA PODROČJU 
DOMAČE OBRTI V SR SLOVENIJI 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji 9. 2. 1983 
obravnaval informacijo Gospodarske zbornice Slovenije o 

ANALIZA EKONOMSKEGA POLOŽAJA 
STORITVENIH DEJAVNOSTI 

V analizi bo podrobneje prikazano stanje in problemi v zvezi 
s poslovanjem storitvenih dejavnosti tako v družbenem kot v 
zasebnem sektorju drobnega gospodarstva. Na podlagi ugo- 
tovitev iz analize bodo predlagani nekateri ukrepi za odpravo 
ugotovljenih pomajkljivosti ter za zagotovitev skladnejšega 
razvoja storitvenih dejavnosti 

Gradivo pripravi: Republiški komite za drobno gospodar- 
stvo 

* * * 

Delovna telesa skupščine in zborov bodo v skladu s svojimi 
programi dela in na podlagi sklepov zborov, predlogov dele- 
gatov, skupin delegatov, občinskih skupščin kot konferenc 
delegacij in družbenopolitičnih organizacij, obravnavala tudi 
vrsto drugih aktualnih vprašanj, ki jim bodo predlagana v 
obravnavo. Vključevala se bodo tudi v obravnavo delegatskih 
vprašanj in vseh vrst pobud, ki sodijo v pristojnost skupščine 
oziroma posameznih zborov. 
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III. DEL 

Zadeve ki jih je potrebno v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije, v upravnih organih in nekaterih drugih organih in 
organizacijah podrobno proučiti in ugotoviti, katere rešitve 
oziroma ukrepe bi bilo v skladu s pristojnostjo Skupščine SR 
Slovenije potrebno v letu 1987 sprejeti. Na podlagi podrob- 
nejše utemeljitve o nujnosti sprejetja določenih ukrepov bodo 
te zadeve naknadno vključene v periodične delovne načrte 
potem, ko bo opravljena obravnava v delovnih telesih. 

Zakoni oziroma problematika, ki jo je potrebno proučiti: 
- zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 

planu SR Slovenije ter zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela (zakona 
sta bila obravnavana v prvi fazi zakonodajnega postopka). 

Z odločitvijo o spremembah navedenih zakonov je 
potrebno sočasno proučiti tudi zakonsko ureditev na področ- 
jih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
in materialne proizvodnje. Ob tem je potrebno uresničiti tudi 
stališče odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenoeko- 
nomske odnose glede opredelitve pogojev in načinov oprav- 
ljanja posameznih dejavnosti, zlasti na področju družbenih 
dejavnosti in eventualnih drugih dejavnosti s samostojnim 
osebnim delom. Pri tem je treba tudi proučiti ali je potrebno 
nekatere skupne zadeve (organiziranost izvajalcev, nadzor 
nad kvaliteto dela) enotno urediti v posebnem zakonu. 

- Problematika s področja delovnopravne zakonodaje. 

Glede navedenih vprašanj je potrebno rešitve pripravljati 
sočasno s pripravo sprememb ustave in sprememb in dopol- 
nitev zakona o združenem delu ter predlagati sproti ustrezne 
rešitve. 

- Zavarovanje naravne in kulturne dediščine na območju 
Kočevskega Roga. 

V okviru teh obveznosti bo potrebno glede na njihovo 
prioriteto obravnavati tudi druga aktualna vprašanja, za 
katera bo tako ocenjeno ob spreminjanju in dopolnjevanju 
zakona o združenem delu in drugih pomembnejših sistemskih 
zakonih. 

★ ★ ★ 

V zvezi z nekaterimi predvidenimi spremembami v zvezni 
zakonodaji in na podlagi medrepubliških dogovorov je predvi- 
dena uskladitev oziroma sprejetje naslednjih zakonov: 

- Zakon o strokovnih naslovih 
- Zakon o zaščiti podatkov v družbenem sistemu informi- 

ranja 
- Zakon o registru prostorskih enot 
- Zakon o varnosti cestnega prometa* 

* V tem delu so našteti nekateri zakoni, za katere se še predvidevajo spre- 
membe oziroma dopolnitve. 

IV. DEL 

SOGLASJA K AKTOM, 

KI JIH SPREJEMA ZBOR 

REPUBLIK IN POKRAJIN 

SKUPŠČINE SFRJ 

V SOGLASJU 

S SKUPŠČINAMI SR 

IN SAP 

Razvojna politika 

1. RESOLUCIJA O POLITIKI URESNIČEVANJA 
DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 
ZA OBDOBJE OD 1986-1990 V LETU 1988 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije mora Zbor republik in 
pokrajin do konca leta 1987 sprejeti resolucijo. Zvezni izvršni 
svet bo do 15. septembra 1987 poslal Skupščini SFRJ osnutek 
resolucije ter poročilo o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije v tekočem letu. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. ODLOK O PROJEKCIJI PLAČILNE BILANCE 
JUGOSLAVIJE ZA LETO 1988 

V skladu s 23. členom zakona o deviznem poslovanju mora 
Skupščina SFRJ to projekcijo določiti vsako leto. 

Pristojen: Zbor združenega dela 

3. ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE IN SKUPNIH 
OSNOV KREDITNE POLITIKE V LETU 1988 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne mase. 
usmerjanja bančnih kreditov in namene delitve primarne emi- 
sije kot tudi okvirje skupne kreditno-monetarne politike. 
Zvezni izvršni svet bo osnutek odloka o določitvi kreditno- 
monetarne politike za leto 1988 poslal Skupščini SFRJ do 
konca oktobra skupaj z ustreznimi spremljajočimi gradivi. 

Pristojen: Zbor združenega dela 

Proračunska poraba federacije 

1. ZAKON O DOLOČITVI SKUPNEGA OBSEGA 
ODHODKOV PRORAČUNA FEDERACIJE 
ZA LETO 1988 

Zbor republik in pokrajin bo obravnaval Analizo uresničeva- 
nja proračuna federacije za leto 1987 in izhajajoč iz temeljev 
politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1988 do konca 
ieta določil skupen obseg odhodkov proračuna federacije za 
leto 1988. V skladu z 41. členom zakona o financiranju federa- 
cije bo Zvezni izvršni svet do 30. septembra 1987 poslal 
Skupščini SFRJ analizo uresničevanja proračuna federacije v 
osmih mesecih 1987. leta ter predlog osnov za določitev 
skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 
1988. Najkasneje do 31. oktobra pa bo predložen osnutek 
zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna 
federacije za leto 1988. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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2. ZAKON O DOLOČITVI PRIHODKOV 
FEDERACIJE, Kl SE V LETU 1988 UPORABLJAJO 
ZA POTREBE GOSPODARSTVA 

V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije 
bodo s tem zakonom določeni prihodki federacije in se bodo 
v letu 1988 uporabljali za pospeševanje zunanjetrgovinskih 
odnosov s tujino. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. ODLOK O DOLOČITVI SREDSTEV ZA REGRES 
ZA UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA ZAŠČITO 
RASTLIN IN KVALITETNO SORTNO SEME 
ZA LETO 1988 

Ta odlok se sprejema na osnovi 2. in 4. člena zakona o 
zagotavljanju sredstev za zaščito rastlin in kvalitetno sortno 
seme. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV 
IN ODHODKOV DEVIZNIH REZERV PRI NARODNI 
BANKI JUGOSLAVIJE ZA LETO 1986 

Ta odlok bo sprejet v skladu z zakonom o pokritju tečajnih 
razlik pri Narodni banki Jugoslavije in o prenosu dela terjatev 
bilance deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije na fede- 
racijo. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV 
IN ODHODKOV TEČAJNIH RAZLIK PO 
DOLOČENIH TUJIH KREDITIH ZA LETO 1987 

Odlok bo sprejet v skladu s 3. členom zakona o kritju 
tečajnih razlik po tujih kreditih. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Zakonodajni del 

1. ZAKON O JUGOSLOVANSKI BANKI 
ZA MEDNARODNO EKONOMSKO 
SODELOVANJE 

2. ZAKON O SKUPNIH FINANČNIH 
ORGANIZACIJAH 

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CARINSKI TARIFI 

4. ZAKON O PRENOSU TEHNOLOGIJE 
MED ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA 
IN TUJIMI OSEBAMI 

5. ZAKON O PROIZVODNEM SODELOVANJU 
MED ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA DELA 
IN TUJIMI OSEBAMI 

VKLJUČEVANJE ZBOROV 
IN DELOVNIH TELES SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE V IZVAJANJE 
DELOVNIH PROGRAMOV ZBOROV 
SKUPŠČINE SFRJ GLEDE VPRAŠANJ, 
KI JIH ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 
OBRAVNAVATA V SAMOSTOJNI 
PRISTOJNOSTI 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme, 
katerih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete 
politike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav 
tako so v programih obeh zborov predlagane spremembe in 
dopolnitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v 
samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slove- 
nije vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in 
zborov, Republiške konference SZDL Slovenije, delegacije v 
Zboru republik in pokrajin in delegatov v Zveznem zboru. 

Pomembnejše teme iz programa Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ: 

1. Poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1987 

2. Strategija dolgoročnega ekonomskega sodelovanja s 
posameznimi državami, našimi najpomembnejšimi part- 
nerji in velikimi ekonomskimi združenji (Zahod, Vzhod, 
dežele v razvoju) 

3. Analiza uvozne odvisnosti in usmeritve na izvoz posamez- 
nih panog glede na vpliv zakonskega urejanja na področ- 
ju uvoza opreme in reprodukcijskega materiala ter pove- 
čanje izvoza teh panog 

4. Aktivnost v zvezi s skupnimi programi proizvodnje in 
izvoza blaga in storitev in ukrepi za pospeševanje tega 
procesa 

5. Gibanje cen in življenjskih stroškov in uresničevanje poli- 
tike na tem področiu 

6. Informacija o delovanju enotnega jugoslovanskega 
tržišča in izvajanje ukrepov za odpravljanje problemov na 
tem področju 

7. Poročilo o izvajanju zakona o sistemu družbene kontrole 
cen 

8. Poročilo o uresničevanju politike cen, določene v resolu- 
ciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije 
v obdobju 1986-1990 v letu 1987 

9. Poročilo o učinkih ukrepov za izvajanje finančne konsoli- 
dacije gospodarstva in bank 

10. Analiza učinkov izvajanja politike realnih obrestnih mer 
11. Letno poročilo o uresničevanju skupne emisijske in 

denarne politike in skupnih osnov kreditne politike v letu 
1986 

12. 

13. 

Poročilo o učinkih izvajanja zakona o pokritju tečajnih 
razlik pri Narodni banki Jugoslavije, gospodarstva in 
bank 
Analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in avtonomnih po- 
krajin na osnovi dela sredstev Sklada federacije v letu 
1987 

14. Informacija o sredstvih Sklada federacije in vračanju anu- 
itet po kreditih, danih iz sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin v letu 1986 in 
prvem trimesečju leta 1987 

15. Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in najhitreišeaa raz- 
voja SAP Kosovo v letu 1987 
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★ ★ ★ 

MED POMEMBNEJŠE TEME IN AKTE IZ PROGRAMA 
ZVEZNEGA ZBORA SPADAJO: 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o združe- 
nem delu, 

- spremembe ustave SFRJ, - 
- poročilo o uresničevanju zakona o carinskih conah, 
- izvajanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in 

merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SFRJ, 

- analiza uresničevanja prve etape dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije v drobnem gospodarstvu, 

- uresničevanje odgovornosti v socialistični samoupravni 
družbi, 

- poročilo o uresničevanju sklepov Zveznega zbora z dne 
1. 6. 1983 in 14. 5. 1985 »Uresničevanje dobrososedske poli- 
tike med Jugoslavijo in sosednimi državami« ter o večstran- 
skem balkanskem sodelovanju z dne 17. 11. 1983 s predlogi 
ukrepov za nadaljnje zboljševanje teh odnosov in sodelo- 
vanja, 

- novi elementi in tendence na področju razorožitve in 
varnosti v svetu ter smeri nadaljnje aktivnosti SFRJ, 

OPOMBE: 

- stanje in problemi obmejnih območij s stališča splošne 
ljudske obrambe, 

- .zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
izumov, tehničnih izboljšav in znakov razlikovanja, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

- resolucija o nadaljnjem izpopolnjevanju in uresničeva- 
nju pravnega sistema SFRJ (predlog resolucije), 

- resolucija o uresničevanju ustavne zamisli o občini 
(predlog resolucije), 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu in zvez- 
nih upravnih organih, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu 
federacije, 

- zakon o postopku pred sodišči združenega dela (osnu- 
tek zakona), 

- zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona 
SFRJ, 

- zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih. 
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