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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SOVENIJE 
20. julija 1987 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenoopo- 
litičnega zbora so sklicane za ponedeljek, 20. julija 1987. 

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

- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990; 

— predlog ugotovitev, stališč in sklepov k poročilu o stanju 

na področju razreševanja problematike onesnaževanja 
i okolja; 

- analizo izvajanja zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnut- 
kom zakona; 

- osnutek zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki 
jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z 
osnutkom zakona; 
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- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o rednih sodiščih z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem tožilstvu z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodiščih združenega dela z osnutkom zakona; 

- volitve članov Sveta republike. 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala še: 
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1987; 
- predlog za izdajo zakona o sprememDi zakona o poseb- 

nem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvo- 
dov in storitev z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 0 statističnih raziskovanjih, 
pomembnih za republiko; 

- predlog družbenega dogovora o enotnem urejanju 
pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, 
pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja v 
zadruge; 

- osnutek dogovora o enotnih podlagah za ureditev 
temeljnih vprašanj ugotavljanja izvora premoženja; , 
- osnutek dogovora o solidarni zagotovitvi električne ener- 

gije SR Črni gori, ker se zaradi varstva kanjona Tare v njem ne 
bo'do gradile hidroelektrarne; 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o zagotav- 
ljanju sredstev za nakup letal za gašenje gozdnih in drugih 
požarov ter motornih jadralnih letal za izvidništvo z osnutkom 
dogovora; 

- osnutek odlok# o izdaji bankovcev za 10.000, 20.000 in 
50.000 dinarjev; 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugosla- 
vijo in SR Romunijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja; 

- predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma 
o olivnem olju in namiznih olivah; 

- predlog za soglasje k statutu Odvetniške zbornice Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- analizo problematike in vprašanj s področja delovno 
pravne zakonodaje. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve in imenovanja, 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
24. junija 1987 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k poročilu o stanju na področju razreševanja problematike 
onesnaževanja okolja, ki jo je podal podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije dr. Boris Frlec. 

Po obravnavi poročila so Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični zbor sprejeli sklep. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi poročila o izvajanju vseh ukrepov in 

aktivnosti za izboljšanje družbenoekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva; 

- sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemi/ državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o organizaciji in delovnem področju rep.ubliških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi poročila in zakon- 
skih aktov sprejel stališča. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi periodični delovni načrt zbo- 
rov za III. trimesečje 1987. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še: 
- sklep o sprejemu predloga družbenega dogovora o var- 

stvu in zboljševanju človekovega okolja ter urejanju prostora 
v SFR Jugoslaviji; 

- sklep ob obravnavi informacije o stanju in rešitvah za 
sanacijo posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija ter 
predloga za izdajo zakona o preprečevanju posledic rudarje- 
nja v Rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 z osnutkom 
zakona; 

- sklep o sprejemu predloga družbenega dogovora o 
skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov 
ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organi- 
zacij; 

- sklep o sprejemu osnutka družbenega dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji; 

- sklep k osnutku zakona o skupnem znesku sredstev za 
financiranje dela programa tehnično-tehnološke moderniza- 
cije zveznih organov za obdobje od leta 1987 do leta 1990; 

- sklep k osnutku zakona o uporabi dela primarne emisije 
za časovno premostitev priliva sredstev za odpravo posledic 
potresa, ki je v letu 1986 prizadel določena območja v SR 
Hrvatski in SR Bosni in Hercegovini; 

- sklep k osnutku odloka o obveznostih republik in avto- 
nomnih pokrajin za leto 1987, določenih z zakonom o sred- 
stvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je priza- 
del območje SR Crne gore v letu 1979; 
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1987 
uporabljajo za potrebe gospodarstva; 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konven- 
cije o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem ena- 
kem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi) Med- 
narodne organizacije dela št. 156; oba zbora sta ob obravnavi 
predloga tega zakona sprejela tudi sklep; 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Finsko o izogiba- 
nju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s proto- 
kolom; 

- sklep o soglasju za organizacijo svetovnega mladin- 
skega prvenstva v jadranju za olimpijski razred 470, ki bo v 
Kopru od 18. do 25. julija 1987; 

- sklep o sprejemu predloga dogovora o temeljnih kriteri- 
jih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
j — sklep k osnutku odloka o spremembi odloka o ciljih in 
nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih 

i temeljev kreditne politike v letu 1987; 
- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987; 

- sklep k osnutku zakona o dopolnitvah zakona o združitvi 
v Gospodarsko zbornico Jugoslavije; 

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel še sklep ob obravnavi 
poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih 
aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Zbor občin je sprejel tudi: 
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o kritju 

tečajnih razlik iz zunanjih kreditov; 
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sklep k osnutku zakona o določitvi skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa pridobivanja stanovanj za 
potrebe zveznih organov v obdobju 1987-1990. 

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

- predlog odloka o imenovanju Ljudmile Ozbič za guver- 
nerja Narodne banke Slovenije; 

- predlog odloka o imenovanju Mitje Gasparija za vicegu- 
vernerja Narodne banke Slovenije za informacijski sistem; 

- predlog odloka o imenovanju Miroslava Zemljiča za 
namestnika republiškega sekretarja za finance; 

- predlog odloka o imenovanju Petra Mama za namest- 
nika predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze; 

- predlog odloka o izvolitvi mag. Milana Fabjančiča in 
Elizabete Kancler-Šugman za sodnika Sodišča združeneaa 
dela SR Slovenije; 

- predlog odloka o razrešitvi Jolanke Kuhar-Mevželj dolž- 
nosti sodnice Vrhovnega sodišča SR Slovenije; 

- predlog odloka o razrešitvi dr. Jožeta Kuniča in Janeza 
Lenasija dolžnosti člana Sveta Narodne banke Slovenije in o 
imenovanju Vitomila Dolinska in Miroslava Zemljiča za člana 
Sveta Narodne banke Slovenije; 

- predlog odloka o izvolitvi članov habilitacijske komisije 
pri Univerzi Edvard Kardelj v Ljubljani in pri Univerzi v Mari- 
boru. 

Za člane so bili izvoljeni: Judita Arko-Rakovec, dr. Rado 
Bohinc, Rado Faleskini, mag. Ivan Grebene, Bojan Klenov- 
sek, mag. Sonja Lokar, Marjan Oblak, Franci Pivec, Franci 
Polak, Erik Vrenko, mag. Alojzija Roženberg; 

za člane habilitacijske komisije pri Univerzi v Mariboru so 
bili izvoljeni; Ciril Baškovič, Drago Nabršnik, Srečko Potoč- 
nik, Vilibald Premzl, Branko Smole, Janez Strniša, Boštjan 
Zgonc. 

• - predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov 
komisij Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in izvolitvi 
nekaterih članov medzborovskih skupin delegatov: 

v Komisiji za mednarodne odnose je bil dolžnosti člana 
razrešen Dušan Dolinar, za člana te komisije pa izvolien dr 
Ernest Petrič, 
- V Zakonodajno-pravni komisiji je bil dolžnosti člana razre- šen Miran Ocepek, za člana te komisije pa izvoljen Bojan 
•xi3 nje, 

v Komisiji za pravosodje je bila dolžnosti člana razrešena 
Sonja Lokar, za člana te komisije pa je bil izvoljen Dušan 
Semolic, 

v Komisiji za družbeno nadzorstvo je bil dolžnosti člana 
razrešen Milan Marinič, za člana te komisije pa izvoljen Jože 
Stegne, 

v Komisiji za vloge in pritožbe so bili dolžosti člana razre- 
šeni Alenka Bizjak-Nussdorfer, Peter Jekovec in Marija 
Zver, za člane te komisije pa so bili izvoljeni Dragan Flisar 
Darinka Porenta in Jožica Trošt-Krušec, 

v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ je 
bil dolžnosti člana razrešen Igor Kadunc, za člana skupine pa 
izvoljen Miran Jovan, 

v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Sloveniie za 
družbene dejavnosti sta bila dolžnosti člana razrešena dr 
Savin Jogan in prof. dr. Niko Toš, za člane skupine pa 
izvoljena Jože Stegne in Gita Vončina. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel je: 
- predlog odloka o izvolitvi Jureta Cerčka za sodnika za 

prekrške republiškega senata za prekrške v Ljubljani; 
^f1!09 odloka ° razrešitvi Dušana Semoliča dolžnosti člana Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 

nega zbora Skupščine SR Slovenije in o izvolitvi Sonje Lokar 
za clanico tega odbora. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o stanju na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja 
skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami političnega in družbenega 
programa SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja 

Skupščina SR Slovenije je dne 24. ju- 
nija 1987 na Zboru združenega dela, 
Zboru občin in Družbenopolitičnem zbo- 
ru obravnavala poročilo Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije o stanju na 
področju reševanja problematike ones- 
naževanja okolja skupaj s temeljnimi ci- 
lji in programskimi usmeritvami politič- 
nega in družbenega programa ZSDL 
Slovenije na področju ekologije, energi- 
je in varčevanja ter sprejela 

sklep: 
1. Na podlagi razprave o poročilu Iz- 

vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
stanju na področju reševanja problemati- 
ke onesnaževanja okolja in o temeljnih 
ciljih ter programskih usmeritvah politič- 
nega in družbenega programa SZDL Slo- 
venije na področju ekologije, energije in 
varčevanja, nalaga Skupščina SR Slove- 
nije Komisiji Skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja, da pripravi 
predlog ugotovitev in sklepov k obravna- 
vanim gradivom za seje zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije 20. julija 1987. Pri pripra- 
vi predloga mora komisija izhajati iz celo- 
vitosti temeljnih ciljev ter programske 

usmeritve političnega in družbenega pro- 
grama SZDL Slovenije na področju eko- 
logije, energije in varčevanja, iz poročila 
o stanju na področju onesnaževanja oko- 
lja ter mnenj in predlogov skupin delega- 
tov in delovnih teles, iz razprav na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije ter iz sta- 
lišč Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije do načina uresničevanja dokumenta 
SZDL, ki naj jih Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predloži do 6. 7. 1987. 

2. Kljub pozitivnim premikom se neka- 
tera vprašanja varstva in zboljševanja 
človekovega okolja, ki so posebej nave- 
dena v poročilu Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije kot problematična ter 
vprašanja, ki so opredeljena v družbe- 
nem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990, na katera je opozorila 
tudi problematska konferenca SZDL Slo- 
venije, ne uresničujejo v skladu s spreje- 
timi obveznostmi. Zato naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije do 6. 7. 1987: 

- predloži predldg odloka o pripravi 
sprememb in dopolnitev planskih aktov 
in program aktivnosti za izvedbo odloka, 

da se pospeši preverjanje in dopolnjeva- 
nje planskih aktov, predvsem na področ- 
jih ekologije, energije in varčevanja ter 
hkrati v obrazložitvi ali v posebnem gra- 
divu predloži mnenje oziroma oceno o 
potrebnih ukrepih za izpolnjevanje ob- 
veznosti podpisnikov dogovora o teme- 

!■ Ijih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in nekaterih nalog,, 
pomembnih za vso Slovenijo, in sicer čiš- 
čenje dimnih plinov iz velikih TE-TO, 
opredelitev in izpeljava koncepta ravna- 
nja s posebnimi odpadki ter sanacijo Sa- 
ve s pritoki do zahtevane kakovosti; 

- predloži predlog za izdajo zakona z 
osnutkom zakona, s katerim bo do leta 
2000 odložena gradnja jedrskih elektrarn 
(moratorij) v SR Sloveniji ter določi na- 
čin, kako bo Skupščina SR Slovenije 
nadzirala izvajanje tega zakona. 

Ne glede na tak zakon pa Skupščina 
SR Slovenije: 

- podpira spremljanje znanstvenih 
dosežkov, nadaljnje razvojne raziskave 
na področju varnega obratovanja jedrske 
elektrarne, spremljanje in razvoj novih 
tehnologij ter izobraževanje kadrov v te 
namene, s čimer moramo zagotoviti po- 
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goje za kasnejše odločanje na podlagi 
tako pridobljenega znanja in slediti raz- 
voju v svetu; 

- soglaša, da se dokonča mednarodni 
razpis o izbiri serije jedrskih elektrarn in 
gorilnega ciklusa zanje, obenem pa zah- 
teva zaustavitev vseh aktivnosti, usmerje- 

nih h gradnji novih jedrskih elektrarn 
(pripravljalna dela), posebno pa ustavitev 
predhodnih del za JE Prevlake s strani 
slovenskega gospodarstva; 

- zahteva redno obveščanje javnosti 
o vseh teh aktivnostih. 

3. Skupščina SR Slovenije predlaga, 
da se začne postopek za spremembo 
družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je 1986-1990 in dolgoročnega družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000, ki se nanašajo na gradnjo 
jedrskih elektrarn v Jugoslaviji. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o 
izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izboljšanje družbenoekonomskega 
položaja elektrogospodarstva in premogovništva 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 24/6-1987 ob obrav- 
navi poročila o izvajanju vseh ukrepov 
in aktivnosti za izboljšanje družbeno- 
ekonomskega položaja elektrogospo- 
darstva in premogovništva na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor ugotavlja, da poročilo sicer kritič- 
no analizira obstoječe razmere in dose- 
danje ukrepe, s čimer daje podlago za 
nadaljnje delovanje, vendar pa bi bilo 
treba pospešiti izpeljavo nalog, ki izhaja- 
jo iz poročila, kar naj prispeva k odpravi 

ugotovljenih slabosti. Cilj vseh nadaljnjih 
aktivnosti mora predstavljati ureditev do- 
hodkovnih odnosov, predvsem opredeli- 
tev meril za ugotavljanje udeležbe v 
skupnem prihodku, vzpostavitev meha- 
nizmov, ki bodo poslovne subjekte silili k 
ekonomičnemu ravnanju, preveriti je tre- 
ba obstoječi tarifni sistem. Preveriti je 
tudi treba obstoječe organizacijske reši- 
tve in pripraviti predloge za učinkovitejše 
in racionalnejše planiranje in poslovanje. 
Glede na to, da je energija pomemben 
vzvod za prestrukturiranje gospodarstva, 
zbor opozarja, da je treba čimprej doseči 
ekonomsko ceno energije in da je treba 
nujno zagotoviti ustrezne pogoje, da se 
bodo lahko uveljavili in v praksi tudi izva- 
jali elementi kalkulacije cene električne 

energije ter vztrajati, da se pospešijo ak- 
tivnosti pri pripravi in uveljavitvi skupnih 
elementov za oblikovanje cen električne 
energije, ki naj zajemajo tudi stroške za 
preprečevanje onesnaževanja okolja. 
Zbor poudarja pomen varčevanja z ener- 
gijo in racionalno rabo energije, ki se 
morata udejanjiti kot elementa razvojnih 
načrtov in stimulativnih ukrepov eko- 
nomske politike. 

Zbor ugotavlja, da je treba v nadaljnjih 
aktivnostih vztrajati na doslednem ures- 
ničevanju stališč in sklepov, ki jih je 
Družbenopolitični zbor sprejel decembra 
1986 ob obravnavi ugotovitev, priporočil 
in sklepov za izvajanje zakona o energet- 
skem gospodarstvu. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izboljšanje 
družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in premogovništva 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
/ sta ob obravnavi poročila o izvajanju 

vseh ukrepov in aktivnosti za izboljša- 
nje družbenoekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva 
na sejah 24/6-1987 ob upoštevanju sta- 
lišč Družbenopolitičnega .zbora, na pod- 
lagi 20. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, sprejela naslednji 

SKLEP 

Zbora sta se seznanila s poročilom o 
izvajanju ukrepov in aktivnosti za izbolj- 
šanje družbenoekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva. 
Zbora ugotavljata, da iz poročila izhaja, 
da so še vedno vsa temeljna vprašanja 
družbenoekonomskega položaja elektro- 
gospodarstva in premogovništva v fazi 
analiziranja in delnega izvajanja, ki še ni 
dal konkretnih učinkov. Zato je potrebno 
pospešiti vse aktivnosti in sprejeti ukrepe 
za odpravo ugotovljenih slabosti, na ka- 

tere je opozorjeno v sklepih Skupščine 
SR Slovenije, sprejetih v juliju in decem- 
bru 1986 in se nanašajo predvsem na: 
ureditev notranjih družbenoekonomskih 
odnosov, z dopolnitvijo samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih pri 
ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v 
skupnem prihodku, vključeno z revizijo 
Pravilnika o merilih za ugotavljanje ude- 
ležbe v skupnem prihodku, ki naj temelji 
na družbeno verificiranih normativih in 
standardih za ugotavljanje stroškov, pre- 
veriti tarifni sistem, obstoječe organiza- 
cijske rešitve in zagotpviti učinkovitejše 
in racionalnejše planiranje, poslovanje 
ter racionalnejši prenos in uporabo elek- 
trične energije ter ustrezno vgraditi tudi 
zahteve po varovanju okolja. 

Zbora ponovno poudarjata, da je za 
racionalizacijo pridobivanja in gospodar- 
jenja z energijo treba nujno doseči eko- 
nomsko ceno energije in zagotoviti po- 
goje, da se bo lahko ta uveljavila in v 
praksi izvajala. Zbora vztrajata, da se po- 

spešijo aktivnosti pri pripravi in uveljavi- 
tvi skupnih elementov za oblikovanje cen 
električne energije in premoga, ki naj 
upoštevajo tudi specifike posameznih re- 
publik in avtonomnih pokrajin glede va- 
rovanja okolja, ki je v neposredni zvezi z 
energetskim gospodarstvom. 

Zbora opozarjata, da mora Posebna 
samoupravna interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo 
v skladu s sklepom sprejetim 18/2-1987 v 
svojih aktivnostih za sanacijo položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva, 
posebej skrbeti za racionalno uresniče- 
vanje ovrednotene elektroenergetske bi- 
lance in za pravočasen sprejem in izved- 
bo potrebnih ukrepov za njeno izvajanje. 
Ukrepi naj se usklajujejo in izvajajo v 
okviru energetskega gospodarstva. Le v 
primeru bistvenih odstopanj tekočih po- 
gojev gospodarjenja v elektrogospodar- 
stvu in premogovništvu od začrtanih naj 
Republiška energetska skupnost o tem 
poroča Skupščini SR Slovenije. 
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Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24/6-1987 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
energetskem gospodarstvu na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor poudarja, da je treba zagotovi- 

ti pogoje in vključiti v sistem dohodkov- 
nih odnosov mehanizme, ki bodo zago- 
tavljali in silili delavce v organizacijah 
združenega dela v energetskem gospo- 
darstvu k boljšemu gospodarjenju in 
učinkovitejšemu poslovanju in morajo bi- 
ti podlaga uresničevanja družbenoeko- 
nomskega položaja delavcev v vseh delih 
energetike. Cilji gospodarnosti morajo 
biti opredeljeni že z ovrednoteno ener- 
getsko bilanco, njeno izvajanje pa mora 
zagotavljati optimizacijo proizvodnje 
energije in ne povečanje obsega proiz- 
vodnje za vsako ceno. 

Dohodkovni odnosi naj temeljijo na na- 
tančno opredeljenih standardih in nor- 
mativih, ki bodo omogočali izračun druž- 
beno priznane cene posameznih ener- 
gentov. Zbor podpira predlog, da naj bo- 
do družbeno verificirani standardi in nor- 
mativi osnova za uresničevanje dohod- 
kovnih odnosov. Standardi in normativi 
morajo poleg specifičnih značilnosti 
strukture virov energije v SR Sloveniji 
nujno upoštevati tudi stroške pridobiva- 
nja istovrstne energije v SFRJ in v tujini. 
Njihov sestavni del morajo postati tudi 
stroški za preprečevanje onesnaženosti 
okolja. 

V sistemu je potrebno opredeliti položaj 
tistih proizvajalcev energije, ki so zaradi 
optimiranja delovanja celotnega energet- 
skega sistema zmanjšali proizvodnjo. Pri 
tem zbor meni, da je treba v zakonu 
opredeliti obveznost samoupravnega 
sporazumevanja o stimulativnih kriterijih 
pridobivanja dohodka temeljnih organi- 

zacij združenega dela, ki zaradi optimiza- 
cije izvajanja ovrednotene energetske bi- 
lance zmanjšujejo ali povečujejo proiz- 
vodnjo. 

Če tekoča politika cen ne omogoča v 
celoti pokritje stroškov, določenih z 

ovrednoteno energetsko bilanco, je treba 
s tekočo ekonomsko politiko zagotavljati 
pokrivanje razlik, ki tako nastanejo oziro- 
ma pokrivati stroške enostavne repro- 
dukcije na podlagi sistemske ureditve. 
Pri tem zbor meni, da določitev prispevka 
v samoupravni interesni skupnosti s so- 
glasjem Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije vsem uporabnikom od porab- 
ljene električne energije ni možna, tem- 
več je treba to problematiko reševati v 
Skupščini SR Slovenije. 

Proučiti je treba dohodkovni položaj 
distribucije v okviru skupnega prihodka 
in pospešiti procese, da bodo vzporedne 
dejavnosti energetskega gospodarstva 
del dohodka pridobivale na trgu. 

Če naj bi zakon urejal tudi izhodišče za 
ustvarjanje dohodka in prodobivanje do- 
hodka v dejavnostih energetskega go- 
spodarstva, bi moral zakon opredeliti le 
temeljna načela na tem področju, delavci 
v energetskem gospodarstvu pa bi z 
ustreznim samoupravnim sporazumom 
določili sistem oblikovanja skupnega pri- 
hodka in ugotavljanje udeležbe na skup- 
nem prihodku ter delitev dohodka. 

2. Zbor ugotavlja, da je treba pred 
opredelitvijo o vprašanjih organiziranosti 

' organizacij združenega dela energetske- 
ga gospodarstva analizirati uresničeva- 
nje ,Družbenega dogovora o natančnejši 
razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o 
združenem delu določenih pogojev za 
organiziranje oziroma za spremembo v 
organiziranju temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela energetskih dejavnosti in o 
smernicah za organiziranje drugih orga- 
nizacij združenega dela v energetskem 
gospodarstvu' ter na tej podlagi določiti 
ali je potrebno omenjeni družbeni dogo- 
vor dopolniti aH v zakon vgraditi določe- 
ne pogoje, ki bodo organizacije silili k 
racionalnejši organiziranosti ob upošte- 
vanju ekonomske in tehnično-tehnolo- 
ške optimizacije sistema. Ta vprašanja je 
treba predhodno znanstveno in strokov- 
no proučiti in o njih pridobiti mnenje 
izvajalskih OZD. 

3. Zbor podpira usmeritev za organizi- 
ranje ene energetske skupnosti Sloveni- 
je, hkrati pa ugotavlja, da sistem obliko- 
vanja in delovanja delegatskega sistema 
še ni opredeljen, prav tako pa opozarja, 

da v okviru energetske skupnosti ni izpe- 
ljan koncept usklajevanja med uporabni- 
ki in izvajalci posameznih vrst energije in 
tudi ne koncept usklajevanja območnih 
skupnosti, če bodo le-te ustanovljene. 
Oblikovanje delegatskega sistema in 
zbora uporabnikov mora predlagatelj do 
osnutka zakona koncipirati tako, da bo 
prek zborov uporabnikov zagotovljen 
dejanski družbeni vpliv uporabnikov 
vseh vrst energije. 

4. Zbor ugotavlja, da je treba pripraviti 
in izpeljati proces deregulacije sistema in 
ga na novo oblikovati z vidika oženja 
obsega in vsebine zadev posebnega 
družbenega pomena in uvajanja tržnih 
zakonitosti v posamezne dele in da mora 
predlagatelj pojasniti razloge, zakaj ni 
prostopil k oženju zadev posebnega 
družbenega pomena. 

Zbor meni, da je zagotavljanje poseb- 
nega družbenega interesa preko soglasja 
za imenovanje in razrešitev poslovodnih 
organov sicer sistemsko možno, vendar 
samo po sebi ne zagotavlja reševanja bi- 
stvenih problemov v energetskem gospo- 
darstvu in tak predlog ne podpira. 

Poleg opredelitev do navedene proble- 
matike naj predlagatelj podrobneje raz- 
dela problematiko javnih pooblastil, za- 
gotovitev nadzora upravnih in drugih or- 
ganov ter pojasni razloge za ohranjanje 
nekaterih javnih pooblastil republiške 
energetske skupnosti. 

5. Zbor opozarja, da je treba v zakonu 
enakopravno obravnavati vse dele ener- 
getskega gospodarstva (naftno-plinsko 
področje, komunalna energetika) in vanj 
vgraditi še aktivnejši odnos do varovanja 
okolja in racionalnega ravnanja z energi- 
jo ter opredeliti mesto usklajevanja teh 
aktivnosti. 

6. Glede na izražene pripombe k pred- 
logu za izdajo zakona zbor meni, da mo- 
ra predlagatelj proučiti pripombe delega- 
tov, skupin delegatov ter delovnih teles 
Skupščine SR Slovenije ob aktivnejšem 
sodelovanju izvajalcev in energetskih 
skupnosti pri oblikovanju predlaganih re- 
šitev. Pri tem pa je treba težiti k usklaje- 
nosti glede bistvenih vprašanj urejanja 
družbenoekonomskih odnosov in orga- 
niziranosti. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem 
gospodarstvu 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
sta ob obravnavi predloga za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o energetskem gospodarstvu na 
sejah zborov, dne 24/6-1987 ob upošte- 
vanju stališč Družbenopolitičnega zbo- 
ra, na podlagi 276. in 277. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejela 
naslednji 

SKLEP 

Skupščina SR Slovenije je 24/12-1986 
sprejela Ugotovitve in sklepe za izvajanje 
zakona o energetskem gospodarstvu in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zave- 
zala zlasti za spremembo in proučitev 
določb, ki se nanašajo na opredelitev za- 
dev posebnega družbenega pomena, vr- 

ste samoupravnih interesnih skupnosti, 
planiranja, oblikovanja cen, skupnega 
prihodka, reševanja sporov in zagotavlja- 
nja tehnično-tehnološke enotnosti siste- 
ma. Na tej podlagi je Izvršni svet pripravil 
predlog za izdajo zakona s tezami. V 
predlogu za izdajo zakona je predlagatelj 
opredelil cilje sprememb in dopolnitev, ki 
jih Zbor združenega dela in Zbor občin 
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sprejemata. Pri pripravi osnutka zakona 
naj predlagatelj upošteva naslednje: 

1. Zagotoviti je treba pogoje in vključiti 
v sistem dohodkovnih odnosov take me- 
hanizme, ki bodo vzpodbujali delavce v 
organizacijah združenega dela v energet- 
skem gospodarstvu k boljšemu gospo- 
darjenju in učinkovitejšemu poslovanju 
in morajo biti osnova uresničevanja druž- 
benoekonomskega položaja delavcev v 
vseh delih energetike. Cilji gospodarno- 
sti morajo biti opredeljeni že z ovredno- 
teno energetsko bilanco, njeno izvajanje 
pa mora zagotavljati optimizacijo proiz- 
vodnje energije in ne povečevanje obse- 
ga proizvodnje za vsako ceno. 

Dohodkovni odnosi naj temeljijo na na- 
tančno opredeljenih standardih in nor- 
mativih, ki bodo omogočali izračun druž- 
beno priznane cene posameznih ener- 
gentov. Zbora podpirata predlog, da naj 
bodo družbeno verificirani standardi in 
normativi osnova za uresničevanje do- 
hodkovnih odnosov. Standardi in norma- 
tivi morajo poleg specifičnih značilnosti 
virov energije v SR Sloveniji nujno upo- 
števati tudi stroške pridobivanja istovrst- 
ne energije v SFRJ in v tujini. Njihov 
sestavni del morajo postati tudi stroški za 
preprečevanje onesnaženosti okolja. 

V energetskem sistemu je potrebno 
opredeliti položaj tistih proizvajalcev 
energije, ki so zaradi optimiranja delova- 
nja celotnega sistema zmanjšali proiz- 
vodnjo. Pri tem zbora menita, da je treba 
v zakonu opredeliti obveznost samou- 
pravnega sporazumevanja o stimulativ- 
nih kriterijih pridobivanja dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela, ki 
zaradi optimizacije izvajanja ovrednote- 
ne energetske bilance zmanjšujejo ali 
povečujejo proizvodnjo. 

Če tekoča politika cen ne omogoča v 
celoti pokritja stroškov, določenih z 
ovrednoteno elektroenergetsko bilanco 
je potrebno s tekočo ekonomsko politiko 
zagotavljati pokrivanje razlik, ki tako na- 
stanejo oziroma pokrivati stroške eno- 
stavne reprodukcije na podlagi sistem- 
ske ureditve. Pri tem zbora menita, da 
določitev prispevka v samoupravni inte- 
resni skupnosti s soglasjem Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije vsem upo- 
rabnikom od porabljene električne ener- 
gije ni možna, temveč je treba to proble- 
matiko na osnovi predlogov usklajenih v 
samoupravni interesni skupnosti reševati 
v Skupščini SR Slovenije. 

Proučiti je potrebno dohodkovni polo- 
žaj distribucije v okviru skupnega prihod- 
ka in pospešiti procese, da bodo vzpo- 
redne dejavnosti energetskega gospo- 

darstva del dohodka pridobivale na trgu. 
Če naj bi zakon urejal tudi izhodišča za 

ustvarjanje dohodka in pridobivanje do- 
hodka v dejavnostih energetskega go- 
spodarstva, bi moral zakon opredeliti le 
temeljna načela na tem področju, delavci 
v energetskem gospodarstvu pa bi z 
ustreznim samoupravnim sporazumom 
določili sistem oblikovanja skupnega pri- 
hodka in ugotavljanje udeležbe na skup- 
nem prihodku ter delitev dohodka. 

Jasno je treba opredeliti deleže posa- 
meznih udeležencev v skupnem prihod- 
ku in na tej osnovi ugotavljati dejanske 
rezultate organizacij združenega dela v 
energetiki. Skozi dohodkovne odnose je 
potrebno zagotoviti čiste račune, in ne 
tako kot sedaj navidezno enakost v 
uspešnosti dela in poslovanja, ki ni real- 
na in ne omogoča niti stimuliranja posa- 
meznih udeležencev, niti motiviranja de- 
lavcev v energetiki. 

2. Zbora ugotavljata, da je potrebno 
pred opredelitvijo o vprašanjih organizi- 
ranosti organizacij združenega dela 
energetskega gospodarstva analizirati 
uresničevanje ,Družbenega dogovora o 
natančnejši razčlenitvi meril za uporabo 
v zakonu o združenem delu določenih 
pogojev za organiziranje oziroma za 
spremembo v organiziranju temeljnih or- 
ganizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti in o smernicah za organizira- 
nje drugih organizacij združenega dela v 
energetskem gospodarstvu'. Pri tem zbo- 
ru ugotavljata, da funkcionalna in po- 
slovna učinkovita organiziranost energe- 
tike zahteva zmanjšanje števila nivojev 
odločanja, zožitev dejavnosti na tisto kar 
je neposredno povezano z energijo, prav 
tako pa mora organiziranost izhajati iz 
vsebine in narave dela, da bodo dohod- 
kovni odnosi med organizacijami združe- 
nega dela v energetskem sistemu jasnej- 
ši, preglednejši in učinkovitejši. Na teh 
podlagah je treba določiti ali je potrebno 
omenjeni družbeni dogovor dopolniti ali 
v zakon vgraditi določene pogoje, ki bo- 
do organizacije silili k racionalnejši orga- 
niziranosti ob upoštevanju ekonomske in 
tehnično-tehnološke optimizacije si- 
stema. 

3. Zbora podpirata usmeritev za orga- 
niziranje ene energetske skupnosti Slo- 
venije, podpirata organiziranje območ- 
nih energetskih skupnosti, kjer za to ob- 
stojijo potrebe in interes, hkrati pa ugo- 
tavljata, da sistem oblikovanja in delova- 
nja delegatskega sistema še ni oprede- 
ljen, prav tako pa opozarja, da v okviru 
energetske skupnosti ni izpeljan koncept 
usklajevanja med uporabniki in izvajalci 

posameznih vrst energije in tudi ne kon- 
cept usklajevanja območnih skupnosti, 
kjer bodo le-te ustanovljene. 

Oblikovanje delegatskega sistema in 
zbora uporabnikov mora predlagatelj do 
osnutka zakona koncipirati tako, da bo 
prek zborov uporabnikov zagotovljen de- 
janski družbeni vpliv uporabnikov vseh 
vrst energije. Ravno tako je do osnutka 
zakona potrebno doreči tudi pristojnosti 
območnih energetskih skupnosti, kjer 
bodo le-te ustanovljene. 

4. Zbora ugotavljata, da je treba priprai 
viti in izpeljati proces reorganizacije si- 
stema in ga na novo oblikovati z vidika 
oženja obsega in vsebine zadev poseb- 
nega družbenega pomena in uvajanja 
tržnih zakonitosti v posamezne dele. 
Predlagatelj mora pojasniti razloge, za- 
kaj ni pristopil k oženju zadev posebnega 
družbenega pomena. 

Zbora menita, da je zagotavljanje po- 
sebnega družbenega interesa preko so- 
glasja za imenovanje in razrešitev poslo- 
vodnih organov sicer sistemsko možno, 
vendar samo po sebi ne zagotavlja reše- 
vanja bistvenih problemov v energet- 
skem gospodarstvu in tak predlog ne 
podpira, zahteva pa, da se odgovornost 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za kadrovsko politiko v energetskem go- 
spodarstvu ustrezno opredeli. 

Poleg opredelitev do navedene proble- 
matike naj predlagatelj podrobneje raz- 
dela problematiko javnih pooblastil, za- 
gotovitev nadzora upravnih in drugih or- 
ganov ter pojasni razloge za ohranjanje 
nekaterih javnih pooblastil republiške 
energetske skupnosti. 

5. Zbora nalagata, da je treba v zakonu 
enakopravno obravnavati vse dele ener- 
getskega gospodarstva (naftno-plinsko 
področje, komunalna energetika) in vanj 
vgraditi še aktivnejši odnos do varovanja 
okolja in racionalnega ravnanja z energi- 
jo ter opredeliti mesto usklajevanja teh 
aktivnosti. 

6. Glede na izražene pripombe k pred- 
logu za izdajo zakona zbora menita, da 
mora predlagatelj proučiti pripombe de- 
legatov, skupin delegatov ter delovnih 
teles Skupščine SR Slovenije, ob aktiv- 
nejšem sodelovanju izvajalcev in ener- 
getskih skupnosti pri oblikovanju predla- 
ganih rešitev. Pri tem pa je nujno, da 
sočasno s pripravo in sprejemanjem za- 
kona, v okviru interesne skupnosti pote- 
ka opredelitev in poenotenje sistema 
oblikovanja skupnega prihodka in samo- 
upravne organiziranosti. Le tako je real- 
no pričakovati, da bodo načela in opre- 
delitve po sprejetju zakona tudi uresni- 
čene. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z 
osnutkom zakona   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 24/6-1987 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o re- 

publiških upravnih organih z osnutkom 
zakona na podlagi 74. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel tale 
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STALIŠČA 

1. Družbenopolitični zbor podpira 
uvedbo enotnega pristopa pri uvajanju 
računalniško podprtih informacijskih si- 
stemov za delo upravnih organov na rav- 
ni občine in republike. 

2. Zbor ocenjuje, da rešitev, po kateri 
bi lahko upravni organ opravljal strokov- 
ne naloge za potrebe kmetijskih zemljišč 
skupnosti, ni primerna. S prenosom stro- 
kovnih opravil na upravni organ bi v tem 
primeru zmanjšali samostojnost dela 

kmetijske zemljiške skupnosti, kar pa bi 
bilo v nasprotju z njeno vlogo pri izvaja- 
nju kmetijske zemljiške politike. 

3. Zbor v načelu podpira določbo, po 
kateri bi delavcu, ki trajneje ne dosega 
normalnih delovnih rezultatov, ki se na- 
vadno dosegajo, prenehajo delovno raz- 
merje, če bo taka rešitev prispevala k 
povečanju učinkovitosti dela upravnih 
organov. Po mnenju zbora pa z zakonom 
ne bi kazalo določati obdobja, po kate- 
rem bi se štelo, da delavec trajneje ne 
dosega delovnih rezultatov, ki se navad- 

no dosegajo. 
4. Zbor podpira določbo, da mora de- 

lavec, ki na dan, ko začne veljati ta za- 
kon, nima ustrezne izobrazbe, ki je pogoj 
za izdajo pooblastila za opravljanje de- 
janj v upravnem postopku, pridobiti zah- 
tevano strokovno izobrazbo, najpozneje 
v petih letih od uveljavitve zakona. Ta 
določba mora prispevati k uresničevanju 
zahteve, da ne more nihče opravljati de- 
janj v upravnem postopku pred izdajo 
odločbe niti odločati v upravnih stvareh, 
če nima ustrezne izobrazbe. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o siste- 
mu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih z osnutkom zako- 
na, na seji dne 24. junija 1987 na podlagi 
278. in 282. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o siste- 
mu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in osnutek zakona se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in upošteva nasled- 
nja stališča in predloge: 

- rešitev, po kateri bi se uveljavila 
možnost, da bi upravni organ po spora- 
zumu opravljal določene strokovne nalo- 
ge za kmetijsko zemljiško skupnost, ni 
sprejemljiva. Po zakonu o kmetijskih 
zemljiščih ima kmetijska zemljiška skup- 
nost kot nosilec kmetijske zemljiške poli- 
tike v občini poseben položaj in vlogo 
tudi v razmerju do upravnih organov. Za- 
to strokovne naloge, ki so podlaga za 
izvajanje nalog kmetijske zemljiške skup- 
nosti, niso združljive z nalogami uprav- 
nih organov pri izvajanju kmetijske zem- 
ljiške politike, 

— v zvezi z določbo o obveznem pre- 
nehanju delovnega razmerja delavcu, ki 
trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki 

se navadno dosegajo, je potrebno pro- 
učiti, ali je smotrno z zakonom določati 
čas, po poteku katerega se šteje, da dela- 
vec trajneje ne dosega delovnih rezulta- 
tov, ki se navadno dosegajo, 

- v skladu s temeljnimi cilji predlaga- 
nih sprememb zakona je potrebno čim- 
prej bistveno izboljšati strokovno uspo- 
sobljenost delavcev v upravnih organih, 
zato tudi prehodne določbe zakona ne 
smejo omogočati, da bi delavci, ki nimajo 
predpisane strokovne izobrazbe, lahko 
še določeno dobo po uveljavitvi tega za- 
kona opravljali naloge pri odločanju v 
upravnih stvareh. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 
mnenja, predloge in pripombe delovnih 
teles skupščine in zborov, skupin delega- 
tov in razpravo delegatov na seji zborov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona 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 z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščina SR 
Slovenije je na seji dne 24/6-1987 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju repu- 
bliških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel tale 

STALIŠČA 
Upoštevajoč razprave v Skupščini SR 

Slovenije ob navedenem zakonu in raz- 
prave v družbenopolitičnih . in drugih 
družbenih organizacijah v zvezi s proble- 
matiko varstva okolja je potrebno v pri- 
meru ustanovitve novega republiškega 
upravnega organa za jedrsko varnost do 
priprave predloga zakona na ustrezen 
način zagotoviti širši družbeni vpliv. Ta 
se lahko zagotovi pri izvajanju politike ter 

pri izvrševanju zakonov in drugih predpi- 
sov ali pa kot stalno in organizirano druž- 
beno nadzorstvo nad delom upravnih in 
druč/ih organov pri izvajanju politike in 
izvrševanju zakonov in drugih predpisov 
na področju jedrske varnosti. Pri tem bi 
morali poleg delegatov Skupščine SR 
Slovenije in drugih organov ter družbe- 
nopolitičnih organizacij stalno in organi- 
zirano sodelovati tudi predstavniki druž- 
benih organizacij, ki imajo poseben inte- 
res na tem področju. 

SKLEP — 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter 

Szakona° strokovnih sluzb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z osnutkom 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi predloga za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških or- 

ganizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije z osnutkom zakona na seji 



dne 24. junija 1987 na podlagi 278. in 
282. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o organi- 
zaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in upošteva nasled- 
nje stališče: 

Skupščina SR Slovenije podpira usta- 
novitev novega republiškega upravnega 
organa, ki bi imel samostojen položaj in 
bi bil neposredno odgovoren Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije in Skupš- 
čini' SR Slovenije ter bi opravljal vse 
upravne naloge iz republiške pristojnosti 
na področju jedrske varnosti. 

Upoštevajoč razprave v Skupščini SR 
Slovenije ob tem zakonu in razprave v 
družbenopolitičnih in drugih družbenih 
organizacijah v zvezi s problematiko var- 
stva okolja pa je Potrebno do priprave 
predloga zakona na ustrezen način zago- 
toviti širši družbeni vpliv pri izvajanju po- 
litike ter pri izvrševanju zakonov in dru- 
gih predpisov oziroma stalno in organizi- 

rano družbeno nadzorstvo nad delom 
upravnih in drugih organov pri izvajanju 
politike in izvrševanju zakonov in drugih 
predpisov na področju jedrske varnosti, 
pri čemer bodo poleg delegatov Skupšči- 
ne SR Slovenije in drugih organov ter 
družbenopolitičnih organizacij stalno in 
organizirano sodelovali tudi predstavniki 
družbenih organizacij, ki imajo poseben 
interes na tem področju. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 
stališča, predloge in pripombe delovnih 
teles Skupščine in zborov, skupin dele- 
gatov in razpravo delegatov na seji 
zborov. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije o stanju in rešitvah za sanacijo posledic rudarjenja v Rudniku živega 
srebra Idrija ter predloga za izdajo zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v 
Rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 
24. junija 1987 obravnavala informacijo 
o stanju in rešitvah za sanacijo posledic 
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idri- 
ja ter predlog za izdajo zakona o prepre- 
čevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija z osnutkom zakona 
in na podlagi 277. in 282. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
skupščine SR Slovenije sprejemata infor- 
macijo o stanju in rešitvah za sanacijo 
posledic rudarjenja v Rudniku živega sre- 
bra Idrija s povzetkom programa postop- 
nega popolnega in trajnega zapiranja 
Rudnika živega srebra Idrija ter predlog 
za izdajo zakona o preprečevanju posle- 
dic rudarjenja v Rudniku živega srebra 
Idrija z osnutkom zakona. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in ustrezno upoševa mne- 
nje, pripombe in predloge delovnih teles 
zborov in skupščine, skupin delegatov, 

Izvršilnega odbora Gospodarske zborni- 
ce ter razpravo na sejah zborov. 

Poleg tega naj predlagatelj: 
- prouči rešit ve za nekatera pravno- 

statusna vprašanja, ki se nanašajo na or- 
ganizacijo združenega dela za vzdrževa- 
nje rudnika in rudniških naprav »Rudnik 
živega srebra Idrija«, ki je bila ustanovlje- 
na z zakonom o Rudniku živega srebra 
Idrija, vprašanja v zvezi z dejavnostjo in 
firmo te organizacije in vprašanja veljav- 
nosti določb zakona o Rudniku živega 
srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 13/79) v 
odnosu do novega zakona. Pri tem naj 
upošteva opredelitev, da ta organizacija 
izvaja ustavitev proizvodnje in zapiranje 
jame, 

- upošteva, da je sicer namen sredstev 
sklada solidarnosti odpravljanje posledic 
naravnih nesreč, vendar naj se sredstva 
sklada solidarnosti zaradi preprečitve 
ekološke katastrofe uporabijo tudi za 
preprečevanje posledic rudarjenja v Rud- 
niku živega srebra Idrija, 

- ponovno oceni smotrnost in misel- 
nost, da Skupščina SR Slovenije spreje- 
ma program, s katerim se določijo ukrepi 
in aktivnosti za zavarovanje okolja, ukre- 
pi za preprečitev naravne nesreče zaradi 
prenehanja rudarjenja in tehnično-teh- 
nološki način postopnega zapiranja rud- 
nika, 

- določi obveznost, da bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije letno poročal 
Skupščini SR Slovenije o izvajanju pro- 
grama postopne sanacije rudnika, pri če- 
mer bi moralo poročilo zajeti tudi prikaz 
tekoče cene živega srebra iz Idrije ter v 
zvezi s tem tudi morebitne predloge s 
spremembami obsega proizvodnje žive- 
ga srebra, 

- prouči primernost rešitve, da poleg 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
tudi Skupščina SR Slovenije delegira 
svoje delegate v delavski svet rudnika; 
vpliv Skupščine SR Slovenije bo zagotov- 
ljen s stališči in sklepi, ki jih bo sprejela 
ob obravnavi letnih poročil o delu in sa- 
naciji rudnika. 

3. Po uskladitvi finančne konstrukcije 
je treba čvrsto opredeliti obveznost sa- 
moupravnih skupnosti in drugih dejavni- 
kov, ki bodo sodelovali pri zapiranju rud- 
nika s sredstvi. Predvidena sredstva bo- 
do morali tako po obsegu kot tudi po 
dinamiki sproti zagotavljati po sprejetem 
in verificiranem programu dela, v ta na- 
men je treba vgraditi te obveznosti v nji- 
hove planske in druge samoupravne 
akte. 

4. Nekrito izgubo rudnika po zaključ- 
nem računu za leto 1986 je treba reševati 
v skladu z veljavno zakonodajo z drugimi 
viri. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 6. 1987 

- Pri kmetijstvu gre počasi 
gre za kmetijstvo, kar je bilo 
že sklenjeno, uresničitve pa 
ni zaznati. Gre za kratkoročne 
ukrepe - rešitve za konverzi- 
jo kratkoročnih kreditov v dol- 
goročne, za reprogramiranje 
kreditov naložb v kmetijski 
proizvodnji, dalje za zagotovi- 

Na 14. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 
20. maja 1987 je delegat Milan 
Štancar iz občine Maribor Ro- 
tovž zastavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Že dalj časa opažamo, da 
se nikamor ne premakne, ko 

tev ugodnejših pogojev za na- 
ložbena vlaganja in za tekoče 
poslovanje, tu so še regres, 
krepitev reprodukcijske veri- 
ge, obveznosti za zagotavlja- 
nje stabilne preskrbe. Še bi 
lahko našteval, znanih je pet 
sklepov o kratkoročnih ukre- 
pih Ljubljanske banke — Zdru- 
žene banke in njene temeljne 
banke. Kaj je*2 njimi, zakaj se 
kasni, kajti kmet orje spomla- 
di, seje, pred durmi je že že- 

tev, lani pa je pšenico pose- 
jal, v jeseni pa bo pobral pri- 
delke. Zato kmetijstvo ne mo- 
re čakati, najsi bo družbeno 
ali zadružno, na kratkoročne 
ukrepe banke. Pridelava gre 
svojo pot, tudi predelava, 
vprašanje pa se postavlja, kje 
je odgovornost tistih, ki skle- 
pe sprejemajo, uresničitev pa 
čaka na »milost božjo« banč- 
ne mogočnosti in njene zaple- 
tenosti. 
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Vse to je bilo prisotno leta 
1985 ob sprejetih ukrepih za 
odpravljanje perečih proble- 
mov v kmetijstvu, da naj Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je poroča skupščini na sejah 
že leta 1985 - na 14. seji 29. 
maja — danes pa smo 20. ma- 
ja 1987, dve leti kasneje. Tako 
dolgo se že vse vleče, navk- 
ljub večkratnim delegatskim 
vprašanjem. Odgovori so si- 
cer bili, toda kakšni, nekatera 
so celo doživela molk. Stanje 
pa se v kmetijstvu slabša, 
grozi nam mesna kriza — 
množični pokol in še vse dru- 
go. Smo v obdobju izrazite kri- 
ze, ki ji kmetijstvo ne vidi pra- 
vega izhoda. Taka vprašanja 
si večkrat postavlja kmetij- 
stvo v Podravju, zlasti v SOZD 
TIMA, zato je prav, da tudi 
Zbor občin to sliši, kajti tu 
vendarle sedimo tudi porabni- 
ki hrane, sprašuje pa se o 
vsem tem tudi vse slovensko 
kmetijstvo. 

Odgovor pričakujemo na tej 
seji, lahko tudi na naslednji, 
vendar naj bc javnost obveš- 
čena že med sejama.« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v letu 1985 že po- 
ročal o sprejetih ukrepih in ak- 
tivnostih za odpravljanje pere- 
čih problemov v kmetijstvu, ki 
jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije 17. aprila 1985 ob 
obravnavi analize uresničeva- 
nja politike razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in živilske industri- 
je v SR Sloveniji. O izvajanju 
sprejetih ukrepov in aktivnosti 
je poročala tudi Ljubljanska 
banka-Združena banka. 

Zaradi zaostrovanja pogojev 
gospodarjenja v kmetijstvu in 
še posebej v živinoreji je Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
v aprilu letošnjega leta ponov- 
no obravnaval težak ekonom- 
ski položaj v živinoreji. Ugoto- 
vil je, da se dolgoletne ne- 
ugodne razmere v kmetijstvu 
kljub povečevanje produktiv- 
nosti dela in izboljšanju proiz- 
vodnih rezultatov na družbe- 
nih obratih in usmerjenih kme- 
tijah, že odražajo v odstopanju 
od sprejetih planskih ciljev 
razvoja kmetijstva, v nazado- 
vanju investicijske aktivnosti, v 
poslabševanju agrarne struk- 
ture v zasebnem kmetijstvu, 
rušijo raven organiziranosti 
zadružništva in ogrožajo dose- 
ženi nivo socialne in ekonom- 
ske varnosti kmetijskih proiz- 
vajalcev. V takšnih razmerah 
rejci iščejo rešitve v ekstenziv- 
nosti proizvodnje, kar vpliva 
na slabše izkoriščanje narav- 
nih danosti, genetskega po- 
tenciala živine ter dosežene 
stopnje znanja. 

O negativnih posledicah v ži- 

vinorejski proizvodnji je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
obvestil Zvezni izvršni svet ter 
mu predlagal, da že v aprilu 
uvede zaščitne cene za leto 
1987 za mleko in meso ter s 1. 
julijem 1987 zagotovi svobod- 
no oblikovanje cen teh proiz- 
vodov, oceni potrebo po uvozu 
določenih kmetijskih proizvo- 
dov, omeji uvozu in sprejme 
ukrepe, ki bodo ohranjali in 
povečevali domačo kmetijsko 
proizvodnjo ter uvrsti pridela- 
vo in zaloge lastne voluminoz- 
ne krme in vzrejo plemenske 
živine v selektivno kreditiranje. 
Prav tako je priporočil 
LB-Združeni banki, da prouči 
možnosti za nuđenje ugodnej- 
ših pogojev za kreditiranje na- 
ložb v živinorejo. Splošnemu 
združenju kmetijstva, živilske 
industrije in prehrane, Zadruž- 
ni zvezi Slovenije in poslovnim 
skupnostim je predlagal, da 
proučijo in uvedejo rešitve za 
hitrejše uveljavljanje novih 
tehnično-tehnoloških in orga- 
nizacijskih rešitev v proizvodni 
proces. Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji ter Skup- 
nosti zdravstvenega in social- 
nega varstva Slovenije pa, da 
ocenita rast prispevkov in nji- 
hovega vpliva na socialno var- 
nost združenih kmetov. Prav 
tako je priporočil Republiške- 
mu samoupravnemu skladu in 
občinskim skladom za inter- 
vencije v proizvodnji in porabi 
hrane da proučijo možnosti 
dodatnega usmerjanja sred- 
stev za ohranjanje osnovne 
črede v govedoreji. Republiški 
sekretariat za finance ter Re- 
publiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
pa zadolžil, da proučita mož- 
nosti za dodatno usmerjanje 
sredstev iz različnih virov za 
premoščanje kritičnih razmer 
v živinoreji. 

Zvezni izvršni svet je v mese- 
cu maju uveljavil nivo zaščit- 
nih cen za leto 1987 za mleko 
in meso ter omogočil, da se pri 
govejem mesu oblikuje 30,0% 
cen prosto in pri prašičjem 
37,5%, ostale predlagane reši- 
tve pa še proučuje. 

Zvezni izvršni svet je predla- 
gal Izvršnim svetom Skupščin 
SR in SAP, občinam, Gospo- 
darski zbornici Jugoslavije - 
Združenju kmetijstva in pre- 
hrambene industrije ter Za- 
družni zvezi Jugoslavije, da 
glede na obveznosti in odgo- 
vornosti, sprejmejo v okviru 
svojih možnosti ukrepe za iz- 
boljšanje ekonomskega polo- 
žaja živinoreje in še posebej 
govedoreje. 

LB-Združena banka je od- 
govorila, da nima možnosti za 
dodatne olajšave pri financira- 

nju naložb in tekoče kmetijske 
proizvodnje, razen že dosedaj 
uveljavljenih. SPIZ o pobudi za 
zmanjševanje obveznosti zdru- 
ženih kmetov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje še ni 
zavzel dokončnega stališča. 
Republiški samoupravni sklad 
za intervencije v pridelavi in 
preskrbi s hrano je za obdobje 
od 1. januarja do polovice ma- 
ja podvojil premije za prirejo 
mleka ter družbenim obratom 
avansiral celoletni znesek pre- 
mije. V prizadevanje za izbolj- 
šanje ekonomskega položaja 
živinoreje so se vključili tudi 
nekateri občinski skladi predv- 
sem v obliki povečanih premij 
in beneficiranja obrestne mere 
najetih kreditov za pitanje živi- 
ne in prirejo mleka. Republiški 
center za pospeševanje kmetij- 
stva že od letošnjega leta dalje 
intenzivno dela na uvajanju v 
praksi preverjenih tehnoloških 
rešitev v proizvodnjo tako na 
družbenih obratih kot usmer- 
jenih kmetijah in se hkrati sku- 
paj z organizacijami združenih 
kmetov in s kmetijskimi zemlji- 
škimi skupnostmi vključuje v 
razreševanje vprašanj hitrejše 
koncentracije kmetijske proiz- 
vodnje v zasebnem kmetijstvu. 
Izvršni svet je zagotovil dodat- 
nih 750 mio din iz sredstev 

DPS za kreditiranje govedorej- 
ske proizvodnje ter 1.683 mio 
din za kreditiranje mesa v ži- 
vem pa zveznem in republi- 
škem programu ter za namen- 
sko prirejo mesa. 

Na podlagi analize uresniče- 
vanja sprejetih priporočil in 
sklepov, Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije ocenjuje, da 
se sprejeti ukrepi prepočasi 
oziroma se ne uresničujejo in 
da zadnje povečanje odkupnih 
cen mleka in mesa bistveno ne 
razrešuje ekonomskega polo- 
žaja živinoreje, saj tudi proiz- 
vodni stroški vseskozi naraš- 
čajo. Tako so krizne razmere v 
živinoreji in govedoreji še ved- 
no prisotne z vsemi svojimi ne- 
gativnimi posledicami. Iz teh 
razlogov trdno vztraja na pr- 
votnem stališču, da morajo vsi 
ki odločajo c pogojih gospo- 
darjenja v živinoreji in še pose- 
bej govedoreji ponovno oceni- 
ti svoje realne možnosti za iz- 
boljšanje ekonomskega polo- 
žaja rejcev, posebno še resolu- 
cijskih ciljev in nalog. V okviru 
svojih odgovornosti pa bo pro- 
učil vse možnosti za dodatne 
oblike pomoči OZD in kmetom 
pri prireji govejega mesa in 
mleka. 

- Ali Republiški komite za delo 
spreminja določbe zveznega zakona? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje - 1. oko- 
liš, Ljubljana Bežigrad za 
Zbor združenega dela Skupš- 
čine SR Slovnije, je na zase- 
danju Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, dne 
20. maja 1987 dala naslednje 
delegatsko vprašanje. 

»V SR Sloveniji je v prete- 
klih letih večkrat prihajalo do 
določenih kritik zaradi nedo- 
slednega spoštovanja neka- 
terih zakonskih določil v po- 
sameznih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah. 

V okviru štirih intervencij- 
skih zveznih zakonov konec 
februarja 1987 pa je bil spre- 
jet tudi Zakon o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za oseb- 
ne dohodke in za skupno po- 
rabo delavcev za leto 1987 
nad rastjo produktivnosti de- 
la. Ta zakon je nato sicer doži- 
vel še niz sprememb tako v 
osnovni verziji, kot tudi pri 
podzakonskih aktih, vendar 
pa se vse končno veljavne 
določbe tega zakona v naši 
republiki ne smejo in ne mo- 
rejo izvajati. Razlog za to je v 
internem navodilu Republi- 
škega komiteja za delo, ki ne- 
gira 3. člen sprememb in do- 
polnitev tega zakona. 

Ob tem sprašujemo: 
1. Na kakšen način lahko 

Republiški komite za delo po- 
sredno spreminja določbe 
zveznega zakona, 

2. ali lahko v SR Sloveniji 
takšno »dogovorjeno« nespo- 
štovanje določenih določb v 
zveznih zakonih pričakujemo 
tudi v bodoče (npr. pri Zakonu 
o sanaciji...).« 

Na navedeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet posre- 
doval naslednji odgovor: 

Republiški komite za delo je 
dne 7. 5.1987 v zvezi z izplače- 
vanjem osebnih dohodkov za 
mesec april posredoval občin- 
skim izvršnim svetom nasled- 
nji dopis: 

»Izplačevanje akontacij 
osebnih dohodkov za mesec 
april letošnjega leta bo v orga- 
nizacijah združenega dela po- 
tekalo še vedno v skladu z do- 
ločili zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom 
družbe'nih sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo de- 
lavcev za leto 1987 nad rastjo 
produktivnosti dela (Uradni 
list, SFRJ, št. 12/87, 22/87). Pri 
tem pa vas opozarjamo, da je 
potrebno omenjeni zakon upo- 
števati v vseh določbah in ne le 
kriterijev, ki omogočajo pove- 
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čevanje osebnih dohodkov. V 
tretjem odstavku drugega čle- 
na zakona je določeno, da 
uporabnik družbenih sredstev 
ne sme določiti zneska sred- 
stev za osebne dohodke v več- 
jem znesku od določenega s 
proporcem po samoupravnem 
splošnem aktu, ki ureja osnove 
in merila, po katerih se razpo- 
reja dohodek na osebne do- 
hodke in akumulacijo, ki je ve- 
ljal 31. 12. 1986. 

V 3. členu zakona je tudi do- 
ločeno, da uporabnik družbe- 
nih sredstev, ki je izkazal po 
zaključnem računu za leto 
1986 nadpovprečno stopnjo 
akumulativnosti glede na so- 
rodno dejavnost, sme osnovo 
za izplačilo osebnih dohodkov 
(poprečje zadnjega trimesečja 

1986) povečati za polovico od- 
stotka nadpoprečne akumula- 
tivnosti oz. največ do 25%. 
Uporaba tega kriterija bi po- 
menila spremembo delitvenih 
proporcev med osebnimi do- 
hodki in akumulacijo, ki so bili 
doseženi ob koncu leta 1986 in 
povečanje razlik v osebnih do- 
hodkih. 

Organizacije z nadpoprečno 
akumulacijsko stopnjo so v 
skladu z dosedanjimi družbe- 
nimi usmeritvami praviloma 
imele tudi nadpoprečne oseb- 
ne dohodke, torej ni smiselno, 
da bi učinek tega kriterija na 
raven osebnih dohodkov pod- 
vajali. 

Odstopanje akumulacije 
stopnje od dejavnosti je mogo- 
če uporabiti za korekcijo oseb- 

nih dohodkov le v izjemnih pri- 
merih, k organizacija ob nad- 
poprečni akumulacijski stopnji 
izkazuje podpoprečne osebne 
dohodke. Izvršni svet Skupšči- 
ne občine lahko v skladu z do- 
govorom sprejetim na seji s 
predsedniki izvršnih svetov 
skupščin občin dne 3. 4. 1987 
taki organizaciji izda soglasje 
za povečanje osebnih dohod- 
kov, vendar največ do ravni 
poprečnih osebnih dohodkov 
v podskupini dejavnosti za 
zadnje četrtletje leta 1986 
(Uradni list SFRJ, št. 25/87). 

Tudi Skupščina SR Sloveni- 
je je na svojem zasedanju dne 
22. 4.1987 sprejela stališča, da 
je potrebno na področju raz- 
porejanja in delitve dohodka in 
osebnih dohodkov zagotoviti 

zaščito akumulacije pred preti- 
ranim usmerjanjem dohodka v 
tekočo porabo, obenem pa 
ohraniti samostojnost in odgo- 
vornost delavcev v organizaci- 
jah združenega dela za vzpo- 
stavljanje takih razmerij v deli- 
tvi, ki bodo spodbujale k bolj- 
šemu delu, k več dela in k bolj- 
šemu gospodarjenju. Nizka 
akumulacija, ustvarjena v pre- 
teklem letu, ob neupravičeno 
visoki rasti vseh oblik tekoče 
porabe terja spremembo ob- 
našanja na tem področju, kar 
opravičuje tudi intervencijo 
Zveznega izvršnega sveta. Pri 
izvajanju interventnih zako- 
nov, ki omejujejo osebno, 
skupno in splošno porabo in 
negospodarske investicije pa 
je potrebno v skladu z njihovi- 
mi določili težiti k doseganju 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA - REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

Šifra dej. NAZIV OZD Akumulac. Akumulac. BOD/del/ BOD/del/ 
stopnja dej. stopnja OZD mesec dej. mesec OZD 

LJUBLJANA BEŽIGRAD 
011313 ELMA LJUBLJANA - TOZD Proizvodnja orodij in strojev 6,7 

Črnuče 
011390 OBRTNA ZADRUGA ŽELEZOPROMET 8,0 

011390 Zavod za rehabilitacijo invalidov v TOZD SOČA - OPREMA 8,0 
Ljubljana 

011419 UNIS Sarajevo, DO UNIS TOS Transportna oprema Savije 7,7 
Ljubljana 

011710 Elma Ljubljana, TOZD Proizvodnja transformatorjev Črnuče 4,9 

011832 Kemija DO Yugocryl Ljubljana 14,4 

011949 Splošno obrtna zadruga Flamas Ljubljana » 8,3 

050100 Stanovanjska zadruga RTV Ljubljana 4,1 

050100 GP Bežigrad, TOZD Servisne dejavnosti gradbene operative 4,1 
Ljubljana 

050301 IMP DO EMOND, TOZD Elektromontaža Ljubljana 10,4 

060900 PTT Podjetje Ljubljana PTT Servis 2,4 

070114 MERCATOR, DO Mercator Rožnik, TOZD Grmada 8,5 

070122 ASTRA, DO Astra Blagovni center, TOZD Tehnična trgovina 8,0 

070129 ČGP DELO, TOZD Prodaja 7,0 

070131 ASTRA, DO Astra Blagovni center, DSSS 5,8 

070240 Petrol, DO Trgovina Ljubljana, TOZD Komercialna 5,1 

070310 MERCATOR, DO Mednarodna trgovina, TOZD Slovenija sadje 9,6 
Zunanja trg. Ljubljana 

070320 COMMERCE, Zastopstvo tujih firm 7,3 

090121 Avtohiša Ljubljana, TOZD Avtomehanični obrat 7,5 

090150 Obrtna zadruga Pleteks Ljubljana 23,6 

110402 ŽG, DO Zavod za investicije 11,9 

110404 Industrijski biro, Podjetje za izgradnjo ind. 3,9 

110404 SMELT Gradnja industrijskih objektov 3,9 

110902 Gospodarsko razstavišče Ljubljana 9,9 

7.2 
1,07 

21,1 
2,63 

20,0 
2,50 
9.6 
1,24 

23,0 
4,69 

56.6 
3,93 

22.8 
2,74 

15.3 
6,73 
6,5 
1,58 

15.4 
1,48 
4.7 
1,95 

13.5 
1,58 

28.7 
3,58 

15,7 
2.24 
9,5 
1.63 

12.3 
2,41 

15.4 
1,60 

16,3 
2,23 

19.9 
2,65 

31.5 
1,33 

12,3 
1.03 

10.3 
2.64 
4,9 
1.25 

12.4 
1,25 

165.998 

145.531 

145.531 

183.250 

166.236 

189.707 

157.159 

146.582 

146.582 

180.933 

173.337 

166.420 

175.350 

157.323 

168.971 

232.843 

226.172 

250.355 

175.047 

138.124 

238.163 

240.903 

240.903 

274.291 

204.686 
1.23 

293.242 
2,01 

240.339 
1,65 

275.413 
1,50 

,170.130 
1,01 

274.145 
1.44 

274.532 
1,74 

213.822 
1.45 

151.890 
1,28 

224.402 
1.24 

182.662 
1.05 

187.555 
1.12 

261.518 
1,49 

178.772 
1.13 

287.198 
1,69 

247.133 
1.06 

236.779 
1,04 

282.839 
1.12 

216.238 
1,23 

217.556 
1,57 

261.158 
1,09 

274.499 
1.13 

252.819 
1,04 

314.148 
1.14 

10 poročevalec 



selektivnih učinkov glede na 
uresničevanje družbenih 
usmeritev o razporejanju do- 
hodka za leto 1986 ob upošte- 
vanju doseženih rezultatov de- 
la in poslovanja v letu 1987. 

Prav tako je Skupščina SR 
Slovenije ugotovila, da so v le- 
tošnjem letu sprejete družbe- 
ne usmeritve o razporejanju 
dohodka glede rasti sredstev 
za osebne dohodke v nekate- 
rih dejavnostih oziroma orga- 
nizacijah združenega dela ožje 
kot jo dovoljujejo določila in- 
terventnega zakona. Skupšči- 
na SR Slovenije ugotavlja pra- 
vilnost že sprejetih usmeritev, 
da se po zakonu ustrezni oseb- 
ni dohodki (na podlagi dovo- 
ljenih odnosov usklajevanja 
ravni osebnih dohodkov v de- 
lovni organizaciji in sestavljeni 
organizaciji združenega dela, 
na podlagi višje akumulacijske 
stopnje ter na podlagi izjemne- 
ga določanja teh sredstev v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki so v lanskem letu poslovale 
z izgubo) lahko povečajo le za 
tolikšen obseg sredstev, ki 
omogoča izplačilo dosežene 
ravni osebnih dohodkpv. Vsa- 
kršno povečevanje ravni oseb- 
nih dohodkov na že omenjenih 
podlagah brez predhodno 
ugotovljenih rezultatov po pe- 
riodičnem obračunu bi bilo v 
nasprotju z usmeritvami letoš- 
nje resolucije ter njeno razde- 
lavo v družbenem dogovoru 
ter letnih usmeritvah.« 

Republiški komite za delo je 
s tem pismom le dopolnil upo- 
rabo določil zveznega inter- 
ventnega zakona, na podlagi 
stališč, ki jih je v zvezi z obrav- 
navo tekočih gospodarskih gi- 
banj sprejela republiška 
Skupščina v aprilu letošnjega 
leta, saj republika lahko poleg 
veljavnih zveznih predpisov 
uveljavlja dodatne potrebne 
ukrepe za izvajanje v republiki 

dogovorjene politike. 
Iz vsebine navedenega dopi- 

sa je jasno razvidno, da Repu- 
bliški korriite za delo ni spremi- 
njat določb zveznega inter- 
ventnega zakona o osebnih 
dohodki, temveč opozarja na 
dosledno izvajanje tega zako- 
na in republiške resolucije za 
letošnje leto. 

Podatki o razporejanju od- 
hodka in o doseženih gospo- 
darskih rezultatih v posamez- 
nih gospodarskih organizaci- 
jah združenega dela za lansko 
'et0 kažejo, da je večina orga- nizacij z nadpoprečno akumu- 
lacijsko stopnjo glede na de- 
javnost imela tudi nadpopreč- 
ne osebne dohodke. V občini 
Ljubljana Bežigrad, od koder 
je to delegatsko vprašanje, je 
bilo takih organizacij 24. Med 
njimi so tudi organizacije, ki 
dva ali celo trikratno presegajo 
poprečno stopjo akumulativ- 
nosti v dejavnosti, s čimer bi 
lahko ob neposredni uporabi 
določb zvezega inteventnega 
zakona uveljavljali povečeva- 
nje osebnih dohodkov, ki že 
sedaj za 40%, ponekod za 70% 
presegajo poprečje podskupi- 
ne. (Glej prilogo). 

Republiški komite za delo je 
s svojim dopisom tudi opozoril 
na večplastnost zveznega in- 
terventnega zakona, saj le-ta 
tudi določa, da organizacije 
združenega dela ne smejo do- 
ločiti sredstev za osebne do- 
hodke v večjem znesku, kot je 
to določeno v samoupravnem 
splošnem aktu, ki je veljal do 
31. 12. 1986. 

Opozorilo na dosledno izva- 
janje inteventnega zakona je 
Republiški komite za delo dal 
tudi z namenom, da se v činv 
večji meri olajša prehod na iz- 
plačevanje osebnih dohodkov 
po samoupravnih splošnih ak- 
tih, ki so oziroma bodo uska- 
Ijeni z družbenim dogovorom. 

ZBOR OBČIN - 24. 6. 1986 

- Vprašanja v zvezi z ribolovom v 
Tržaškem zalivu 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne obalne skupnosti Koper za 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji seji dne 14. 
maja letos zastavila štiri vpra- 
šanja in eno pobudo. Ta se 
nanašajo na ribolov v Trža- 
škem zalivu ter nekatere od- 
nose SFRJ z Republiko Italijo. 
Vprašanja zajemajo nasled- 
nja področja: 

1. Kako se uresničujejo 
sklepi Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki sta jih sprejela tudi oba 
Zbora zvezne skupščine v 

zvezi z ratifikacijo sporazuma 
o ribolovu v Tržaškem zalivu? 

2. Kdaj bodo sprejeti ukrepi 
(od raziskav kvalitete morja in 
življenja v njem do posodobi- 
tve opremljenosti pomorske 
milice ter zagotavljanje nad- 
zora) in kdo bo zagotovil fi- 
nančna sredstva za izvajanje 
teh ukrepov? 

3. Kdaj bodo sprejeti ustrez- 
ni ukrepi, ki bodo preprečili 
ponavljajoče kršitve italijan- 
skih ribičev in ali je naša di- 
plomacija že protestirala v 
zvezi s tem? 

4. Kako je italijanska stran 
reagirala na dodatne sklepe 
zvezne Skupščine in ali je pri- 
pravljena sodelovati pri njiho- 
vi uresničitvi. Gre zlasti za iz- 
vajanje raziskav o ekološki 
zaščiti Tržaškega zaliva? 

Kot pobudo za reševanje se 
lahko šteje naslednja ugoto- 
vitev: 

Delegati so izrazili zaskrb- 
ljenost glede predlaganega 
zakona o obveznem izpolnje- 
vanju osebnih formularjev pri 
prestopu jugoslovansko-itali- 
janske meje, saj je diskrimi- 
nacijsko naravnan in pomeni 
nazadovanje v že dobrem so- 
delovanju med državama ter 
je v nasprotju s Helsinško de- 
klaracijo in Osimskim spora- 
zumom. 

Na zastavljena vprašanja po- 
sreduje Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naslednje odgo- 
vore: 
Ad 1) 

Ob obravnavi predloga za- 
kona o ratifikaciji sporazuma 
med SFRJ in Republiko Italijo 
o ribolovu v Tržaškem zalivu v 
okviru obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja in blagovne 
menjave z Italijo je Izvršni svet 
seznanil delovna telesa in zbo- 
re Skupščine SR Slovenije s 
programom ukrepov in aktiv- 
nosti za operativno izvajanje 
sporazuma o ribolovu v Trža- 
škem zalivu. 

Ta program se vsebinsko in 
časovno usklajeno izpolnjuje, 
kar je bilo ugotovljeno na 6. 
seji Koordinacijskega odbora 
IS za spremljanje in usklajeva- 
nje dela in nalog o uresničeva- 
nju Osimskih sporazumov dne 
5. maja 1987. Program ukre- 
pov in aktivnosti izvajajo: 

- Republiški komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Republiški komite za med- 
narodno sodelovanje, 

- Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, 

Izvršni svet Skupščine 
obalne skupnosti Koper, 

- Gospodarska zbornica 
Slovenije in Medobčinska go- 
spodarska zbornica Koper 

- Morski raziskovalni in izo- 
braževalni center Piran, v so- 
delovanju z Zveznim sekretar- 
jem za zunanje zadeve, pristoj- 
no Carinarnico in pristojno ko- 
mando Jugoslovanske vojne 
mornarice. 

Sprejeti so bili tudi ukrepi za 
uspešnejše odkrivanje kršitev 
ter doslednejše varovanje na- 
ših ozemeljskih voda. S tem v 
zvezi je tudi okrepljena kontro- 
la, ki jo izvajajo organi za no- 
tranje zadeve skupaj z enotami 
jugoslovanske vojne mornara- 
icce (skladno s to povečano 

aktivnostja je tudi sorazmerno 
več vesti o italijanskih kršitvah 
in jugoslovanskih ukrepih). 

Posamezne dejavnosti v zve- 
zi s tem pa so opisane v nadalj- 
njih odgovorih. 
AD 2) 

Pripravljen je program eno- 
letne raziskave kvalitete morja 
in življenja v Tržaškem zalivu, 
ki jo bo izvajal Inštitut za biolo- 
gijo Ljubljana, Morski razisko- 
valni in izobraževalni center iz 
Pirana skupaj z delovno orga- 
nizacijo Droga Portorož. Pred- 
lagano je, da se del sredstev za 
to raziskavo zagotovi v progra- 
mu Raziskovalne skupnosti 
Slovenije za obdobje 1987/88. 

Finančna sredstva za izvaja- 
nje predvidenih ukrepov se za- 
gotavljajo v proračunih obal- 
nih občin, skupnosti obalnih 
občin in proračunu republike 
ter finančnih programih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Poleg tega je SR Slovenija 
dala pobudo za intenzivnejše 
delo stalne mešane jugoslo- 
vansko-italijanske komisije za 
varovanje Jadranskega morja 
pred onesnaženjem. 
Ad 3) 

Redno in dosledno se izvaja- 
jo ukrepi za odkrivanje, pre- 
prečevanje in kaznovanje itali- 
janskih ribičev, ki kršijo jugo- 
slovansko-italijansko morsko 
mejo in nezakonito love v na- 
ših teritorialnih vodah. Te 
ukrepe izvajajo organi za no- 
tranje zadeve v sodelovanju z 
enotami jugoslovanske vojne 
mornarice ter pristojni sodniki 
za prekrške. 

Po diplomatski poti in dru- 
gih stikih jugoslovanskih pred- 
stavnikov z osrednjimi in lokal- 
nimi italijanskimi predstavniki 
in orgam je naša stran večkrat 
protestirala in opozarjala na 
nedopustnost stalnih kršitev. 
Dane so bile pobude za večje 
angažiranje italijanske strani 
pri preprečevanju ilegalnih 
prehodov oziroma kršitev mor- 
ske meje ter za odločnejše in 
strožje kaznovanje kršiteljev. 
Sproženi so tudi že postopki 
za spremembo kazenskih do- 
ločb Zakona o morskem ribi- 
štvu ter Zakona o prehodu dr- 
žavne meje. Le-ti predvidevajo 
predvsem strožje in višje kazni 
za kršitelje državne meje tudi 
na morju. 

Za učinkovitejšo kontrolo in 
ukrepanje pa so v teku tudi 
aktivnosti za boljšo opremlje- 
nost enot mejne milice v Ko- 
pru, ki izvaja nadzor v tem delu 
jugoslovansko-italijanske mor- 
ske meje. 
Ad 4) 

Intenzivne so priprave za za- 
sedanje jugoslovansko-itali- 
janske medvladne komisije za 
obmejno gospodarsko sodelo- 
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vanje in blagovno menjavo, Ki 
je po sporazumu pristojna za 
njegovo izvajanje. V ta namen 
je že bil izdelan osnutek pravil- 
nika, ki upošteva vse aktivno- 
sti, ki so bile zahtevane ob rati- 
fikaciji sporazuma o ribolovu v 
Tržaškem zalivu. Meseca julija 
se bo predvidoma sestala me- 
šana jugoslovansko-italijarrska 
delovna skupina, ki bo uskladi- 
la predlog pravilnika. V jeseni 
pa se pričakuje sklic medvlad- 
ne mešane komisije za obmej- 
no gospodarsko sodelovanje 
in blagovno menjavo, ki bo 
med drugim imenovala s spo- 
razumom predvideno podko- 
misijo za nadzor, sprejela 
omenjeni pravilnik, določila 
obrazce ter druge pogoje za 
izvajanje sporazuma. Iz nave- 
denih predlogov in priprav je 
razvidno, da je italijanska stran 
do sedaj pozitivno reagirala na 
naše predloge in pristala na 
opisani postopek priprav za 
operativnost sporazuma. 

Do tedaj je sporazum neope- 
rativen in je zato tudi vsak ri- 
bolov v jugoslovanskem delu 
predvidenega četverokotnika s 
strani italijanskih ribičev neza- 
konit. 

Glede ocene, da uvedba 
ukrepa o obveznem izpolnje- 
vanju posebnih formularjev za 
jugoslovanske državljane pri 
prestopu italijanske meje 
predstavlja diskriminacijo do 
Jugoslavije kot edine sosednje 
države, ki iz tega ni izvzeta in 
je v nasprotju z doseženim sta- 
njem sodelovanja ter predv- 
sem dosedanjega vzdušja na 
meji Izvršni svet sporoča, da je 
bilo sproženih več akcij na ra- 
zličnih ravneh. 

- Od kje sredstva 
organiziranost? 

Skupina delegatov občine 
Trebnje za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Zakon o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor v 66. 
in 67. členu predvideva usta- 
novitev občinskih oziroma 
medobčinskih upravnih orga- 
nizacij za urbanistično načrto- 
vanje. Novo organiziranost 
naj bi uveljavili do 31/12-1987. 
Nova organiziranost je pove- 
zana z dodatnimi materialnimi 
sredstvi, zakon pa ne predvi- 
deva virov za financiranje. 
Možnost, ki jo daje zakon, da 
se ustanovi medobčinska 
upravna organizacija je sicer 
lahko cenejša oblika, vendar 
je tudi povezana z dodatnimi 
materialnimi sredstvi. Naša 
občina že sedaj ni mogla za- 
gotavljati potrebnih sredstev 

To vprašanje je bilo obrav- 
navano v vseh stikih, ki so jih 
imeli predstavniki iz SR Slove- 
nije z italijansko stranjo, pose- 
bej pa še v okviru DS Alpe- 
Jadran. 

Tako je predsednik Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije Dušan Šinigoj s posebnim 
pismom opozoril na to vpraša- 
nje predsednika deželnih od- 
borov Furlanije-Julijske kraji- 
ne ter Veneta in ju zaprosil, da 
se zavzameta pri osrednjih 
Oblasteh, da predvideni ukrep 
ne bi veljal za jugoslovanske 
državljane. Na to pobudo sta 
italijanska predstavnika pritr- 
dilno odgovorila in tudi ukre- 
pala. O tem je naš zvezni se- 
kretar za zunanje zadeve po- 
slal pismo svojemu italijanske- 
mu kolegu. Na to pismo še ni 
italijanskega uradnega odgo- 
vora. Posredovana pa je bila 
ustna informacija, da bodo od 
izpolnjevanja takšnih formu- 
larjev izvzeti imetniki prepust- 
nic na podlagi sporazuma med 
SFRJ in Republiko Italijo o 
ureditvi osebnega prometa ter 
kopenskega in pomorskega 
prevoza med obmejnimi ob- 
močji (takoimenovani Videm- 
ski sporazum). 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se bo zavzemal, da 
se z italijansko stranjo doseže, 
ne le izvzem iz navedenih 
ukrepov obmejnega osebnega 
prometa, ampak Jugoslavije 
kot celote, tako kot so izvzete 
italijanske sosednje oz. mejne 
države, ki so članice EGS in 
Evropskega sveta ter Vatikan 
in San Marino, ki takšnega sta- 
tusa nimata. 

za novo 

za izdelavo prostorskih izved- 
benih aktov in načrtov. Ob 
omejevanju splošne porabe 
ne moremo zagotoviti prora- 
čunskih sredstev za financira- 
nje upravne organizacije. 
Izhod bi bil v dodatnem obre- 
menjevanju gospodarstva, ki 
pa ni naklonjeno prevzema- 
nju novih obveznosti, saj je že 
sedaj nadpovprečno obreme- 
njeno zaradi zagotavljanja 
sredstev za skupno porabo. 

Organiziranje kakršnekoli 
oblike upravne organizacije 
je povezano z dodatnim zapo- 
slovanjem v okviru upravnih 
organov, kar pa ni v skladu z 
usmeritvami tako zvezne kot 
republiške resolucije, ki nala- 
ga zmanjšanje števila zapo- 
slenih v upravnih organih. 

Nerešljiv je tudi problem za- 
gotavljanja potrebnega števi- 
la strokovnih kadrov, ker jih ni 

na razpolago, kar še posebej 
velja za občine, ki so odmak- 
njene od večjih centrov. 

Ker ne vidimo načina reši- 
tve tega problema, delegacija 
za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije postavlja Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slo- 
venije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Kako naj občine, ki že sedaj 
ne morejo vseh proračunskih 
izdatkov financirati iz lastnih 
virov, zagotoviti finančna 
sredstva za ustanovitev 
upravne organizacije in kako 
naj izpolnijo določilo republi- 
ške resolucije o zmanjšanju 
števila zaposlenih v upravnih 
organih, če nam Zakon o ure- 
janju naselij in drugih pose- 
gov v prostor nalaga organizi- 
ranje upravne organizacije? 

V zvezi z zastavljenim vpra- 
šanjem daje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednji odgovor: 

Zakon o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Ur. 
list SRS, št. 18/84) - ZUN dolo- 
ča, da organizacijske in stro- 
kovne naloge, ki se nanašajo 
na urejanje naselij in drugih 
posegov v prostor, opravljajo v 
občini upravne organizacije za 
družbeno planiranje, lahko pa 
tudi posebne upravne organi- 
zacije za urbanistično načrto- 
vanje (v nadaljevanju: upravna 
organizacija). Če v občini taka 
upravna organizacija ni usta- 
novljena, jo je po zakonu treba 
ustanoviti do 31. 12. 1987. Do- 
sedaj so te naloge opravljale 
oziroma še opravljajo pooblaš- 
čene strokovne organizacije, 
ki jim s tem datumom omenje- 
na javna pooblastila prenehajo 
oziroma od tega dne ne bodo 
več mogle opravljati tistih na- 
log, za katere ZUN določa, da 
jih opravlja upravna organiza- 
cija. 

Po zakonu so upravne orga- 
nizacije lahko občinske ali me- 
dobčinske, samostojne ali v 
sestavi upravnega organa, pri- 
stojnega za urejanje prostora. 
Glede zagotavljanja sredstev 
za ustanovitev upravne organi- 
zacije je racionalnejša varianta 
medobčinske upravne organi- 
zacije, kakor tudi upravne or- 
ganizacije v sestavi ustreznega 
občinskega upravnega orga- 
na, kar je primernejša oblika 
zlasti v manjših (manj razvitih 
občinah). 

Ustanovitev in delovanje 
upravne organizacije v vsakem 
primeru bremeni del sredstev 
družbenopolitične skupnosti 
(občine). S tem v zvezi je Re- 
publiški komite za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora opozo- 
ril občine na možnost, da (sa- 
mostojna) upravna organizaci- 

ja za urbanistično načrtovanje 
(oziroma za družbeno planira- 
nje opravlja v okviru nalog, na- 
štetih v 67. členu ZUN tudi ad- 
ministrativno tehnične naloge 
za sklad stavbnih zemljišč ter 
vse strokovne naloge, razen ti- 
stih, ki jih sklad s pogodbo od- 
da strokovni organizaciji. Po- 
dobno velja tudi za področje 
stanovanjskega in komunalne- 
ga gospodarstva oziroma sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti s tega področja. S tem bi 
združili in racionalizirali sred- 
stva in delo iz pristojnosti 
družbenopolitične skupnosti 
na področju urejanja prostora. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je zavezal-republiške 
upravne organe in republiške 
organizacije ter strokovne 
službe, da pospešijo proces 
prestrukturiranja kadrovske 
sestave in obveznosti, ki izha- 
jajo iz 2% zmanjšanja števila 
delavcev. Poudariti je treba, da 
se to zmanjšanje nanaša na 
kadrovsko zasedbo v spremlja- 
jočih in pomožnih dejavnostih. 

Enako priporočilo je dano 
tudi občinskim upravnim orga- 
nom. Zaradi zmanjšanih mož- 
nosti splošne porabe morajo 
upravni organi izkoristiti vse 
notranje kadrovske rezerve ter 
dajati prednost nadomeščanju 
delavcev temeljnih dejavnosti; 
v pomožnih in spremljajočih 
"dejavnostih pa zaposlovati le 
izjemoma in sicer ko se izkaže, 
da organ s prerazporeditvijo 
dela in drugimi ukrepi ne more 
zagotoviti opravljanje teh del 
in nalog. Torej se ukrep ne na- 
naša na strokovni kader v 
obravnavanem primeru. 

Dejstvo je, da za ustanovitev 
upravne organizacije le iz pro- 
računskih virov občine v mno- 
gih primerih ni dovolj sredstev, 
pri čemer zaradi restriktivne 
politike oblikovanja sredstev 
za potrebe splošne porabe tu- 
di ni računati na dodatne vire 
iz teh sredstev. Dejstvo pa je 
tudi, da njihovo ustanavljanje v 
občinah ne poteka ustrezno 
oziroma že zaskrbljujoče kasni 
tudi zaradi inertnosti in sub- 
jektivnih odporov do spremi- 
njanja obstoječega stanja. Za- 
to je problematiki dano še po- 
sebno mesto v Poročilu o ure- 
janju prostora, ki ga obravnava 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. To poročilo naj bi zara- 
di perečega stanja na področ- 
ju urejanja prostora nasploh 
obravnavala tudi Skupščina 
SR Slovenije in v tem okviru 
zavzela tudi dokončno stališ- 
če oziroma po potrebi spreje- 
la ustrezne ukrepe za razreši- 
tev omenjenih vprašanj v zve- 
zi z ustanovitvijo upravne or- 
ganizacije. 
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DRUŽBENOPOLITĆNI ZBOR - 24. 6. 1987 

- Koliko delovnih organizacij v 
Jugoslaviji in Sloveniji se je odločilo za 
projekte kompleksnega programa SEV 
in EUREKA? 

Ciril Baškovič, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje? 

Razprave o strategiji tehno- 
loškega razvoja Jugoslavije 
so zelo izpostavile vstopanje 
jugoslovanskih delovnih or- 
ganizacij v tehnološko-razvoj- 
ne projekte zahodne in vzhod- 
ne Evrope. Stališča CK ZKJ, 
ZIS in drugih instanc, predv- 
sem pa strokovne presoje, 
nedvomno poudarjajo pomen 
vključevanja jugoslovanskih 
gospodarskih subjektov sku- 
paj z znanstveno-raziskoval- 
nimi skupinami v razvojne 
projekte razvitega sveta. Ti bi 
nam omogočali hitrejši tehno- 
loški razvoj in povečevali 
možnosti za ohranjanje ali po- 
večevanje tržnih deležov v 
mednarodni menjavi blaga in 
storitev. Samo sodelovanje je 
odvisno od obeh strani, ki teh- 
tata tehnološke, gospodarske 
in politične razloge za olajše- 
vanje in spodbujanje, ali pa 
oteževanje vstopanja jugo- 
slovanskih delovnih organiza- 
cij v konkretne projekte. Zato 
ni nerazumljivo, da se ob taki 
temi sprožajo tudi daljnosež- 
nejše in politizirane razprave. 
V njih se mimogrede dogaja, 
da pozabimo na ključno dej- 
stvo, namreč ali so jugoslo- 
vanske delovne organizacije 
zmožne biti interesanten part- 
ner za tuje udeležence pro- 
jektov, predvsem pa, kakšne 
so lastne namere naših de- 
lovnih organizacij za vključe- 
vanje v vzhodnoevropske in 
zahodnoevropske tehnolo- 
ško-razvojne projekte. 

Zato dajem delegatsko 
vprašanje Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, naj 
ugotovi in sporoči, koliko de- 
lovnih organizacij v Jugosla- 
viji in katere iz Slovenije se 
odločajo za vstopanje v teh- 
nološko-razvojne projekte 
kompleksnega programa SEV 
in EUREKE ter v katerih fazah 
vstopanja se nahajajo v seda- 
njem času. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje Cirila Baškoviča, de- 
legata v Družbeno političnem 
zboru Skupščine SR Slovenije, 
ki ga je postavil na seji 22. apri- 
la 1987 in ki se nanaša na us- 
klajevanje delovnih organiza- 
cij iz SFR Jugoslavije in, SR 

Slovenije v program 19-tih de- 
žel zapadne Evrope EUREKA 
in Kompleksni program znan- 
stveno-tehnološkega napred- 
ka dežel članic SEV-a do leta 
2000. 
Program EUREKA 

Zvezni zavod za mednarod- 
no prosvetno-kulturno in 
znanstveno-tehnično sodelo- 
vanje (v nadaljevanju: Zvezni 
zavod) je 2. marca 1987 poslal 
dopis z dokumentacijo in po- 
sebnim formularjem za prijav- 
ljanje naših OZD za sodelova- 
nje v projektih iz programa 
EUREKA 45-tim proizvodnim, 
raziskovalnim in visokošol- 
skim organizacijam v Jugosla- 
viji. Izbor organizacij je bil na- 
rejen na osnovi preliminarno 
ugotovljenega interesa OZD za 
sodelovanje v programu 
EUREKA, ki so ga te organiza- 
cije sporočile v letu leta 1986 
Zveznemu komiteju za energe- 
tiko in industrijo. 

Dopis z dokumentacijo in 
formularji so prejele naslednje 
organizacije v SR Sloveniji: 
- Iskra, Ljubljana 
- Institut Jožef Štefan, Ljub- 
ljana 
- Fakulteta za elektrotehniko, 
Ljubljana 
- Titovi zavodi Litostroj, Ljub- 
ljana 
- Združenje proizvajalcev 
strojne opreme SOZD Ljub- 
ljana 
- Metalna Maribor 
- Gorenje, Titovo Velenje 
- Fakulteta za strojništvo, 
Ljubljana 
- Lek Ljubljana 
- Kemijski inštitut Boris Ki- 
drič. 

Skupno se je za sodelovanje 
v programu EUREKA prijavilo 
do 5. maja 1987 25 organizacij 
iz Jugoslavije od tega 2 iz SR 
BiH, 5 iz SRH, 1 iz SRM, 7 iz 
SRS, 3 iz SAP Vojvodine, 1 iz 
SAP Kosovo in 6 iz SR Sloveni- 
je, to so: 
1. Institut Jožef Štefan Ljub- 
ljana 
2. Kemijski inštitut Borisa Ki- 
driča, Ljubljana 
3. Gorenje, Titovo Velenje 
4. Fakulteta za strojništvo 
Ljubljana 
5. Iskra Kibernetika Kranj 
6. Fakulteta za elektrotehniko 
Ljubljana. 

V tem trenutku je v teku ak- 
cija ugotavljanja identitete 
konkretnih organizacij - koor- 
dinatorjev za posamezne pro- 

jekte iz programa EUREKA v 
19-tih deželah članicah, za ka- 
tero so zadolžena naša diplo- 
matsko-konzularna predstav- 
ništva v teh deželah. 

Ko bo razpolagal z listo ko- 
ordinatorjev projektov EURE- 
KE za katere so zainteresirane 
naše OZD, bo Zvezni zavod za- 
čel z akcijo vzpostavljanja ne- 
posrednih stikov med našimi 
organizacijami in tujimi part- 
nerji. 

Ločeno od te akcije, ki jo 
vodi Zvezni zavod poteka tudi 
vključevanje predvsem razi- 
skovalnih organizacij iz SFRJ v 
dva projekta EUREKE, in sicer: 
EUROMAR - Razvoj in upora- 
ba modernih tehnologij za eks- 
ploatacijo ekoloških vzročno- 
posledičnih verig v evropskih 
morjih in 
EUROTRAC - Zasledovanje 
prenosa in transformacije se- 
stavnih elementov sledi ones- 
naženja troposfere nad 
Evropo. 

K sodelovanju v teh dveh 
projektih je jugoslovanske ra- 
ziskovalne organizacije pova- 
bila Zvezna republika Nemčija 
na II. zasedanju mešane komi- 
sije za znanstveno-tehnično 
sodelovanje v začetku letoš- 
njega leta. 

Nosilec koordinacije razi- 
skav v okviru Jugoslavije na 
teh dveh projektih naj bi bil 
Institut Rudžer Boškovič iz Za- 
greba. 

Za sodelovanje v obeh pro- 
jektih so se že priglasili Institut 
Jožef Štefan, Kemijski inštitut 
Boris Kidrič in Institut za biolo-' 
gijo Univerze v Ljubljani. 

Na koncu omenjamo še ak- 
cijo vključevanja OZD iz SR 
Slovenije v projekte EUREKA. 
v katerih sodelujejo zahodno- 
nemška podjetja iz dežele Ba- 
den - VVurtenberg. K temu so- 
delovanju so bile naše OZD 
povabljene ob priliki obiska 
delegacije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v juni- 
ju 1986 v tej deželi. Izvršnemu 
svetu je nemška stran naknad- 
no poslala spisek organizacij 
iz Baden - VVurtenberga, ki bi 
bile zainteresirane za sodelo- 
vanje s slovenskimi in jugoslo- 
vanskimi proizvodnimi in razi- 
skovalnimi organizacijami. Ta 
spisek sta RKRDT in GZS po- 
slala 22-tim organizacijam iz 
SR Slovenije, ki so potencial- 
no zainteresirane za to sodelo- 
vanje, in sicer: 

1. SOZD Iskra 
2. Iskra Delta 
3. Iskra Kibernetika 
4. Iskra Elektrooptika 
5. Iskra Avtomatika 
6. Iskra Avtoelektrika 
7. Iskra Široka potrošnja 
8. SOZD Gorenje 
9. SOZD ZPS 

10. ZPS Litostroj 
11. TAM Maribor 
12. Lek 
13. Krka 
14. Birostroj 
15. Tomos 
16. IMV 
17. COMET Zreče 
18. Institut Jožef Štefan 
19. Kemijski inštitut Boris Ki- 
drič 
20. Fakulteta za elektroteh- 
niko 
21. Fakulteta za strojništvo 
22. Visoka tehniška šola Ma- 
ribor 

Odgovore z izraženim inte- 
resom je RKRDT prejel od 7 
OZD: 
1. Iskra Kibernetika 
2. SOZD Gorenje 
3. TAM 
4. Tehniška fakulteta Maribor 
5. Fakulteta za strojništvo 
6. Inštitut Jožef Štefan 
7. Iskra Delta. 

V teku je priprava konkret- 
nejših predlogov sodelovanja 
v okviru ponujenih projektov 
EUREKE, ki bodo dostavljeni 
preko Ministrstva za industrijo 
in tehnologijo Baden-Wurten- 
berga zahodno-nemškim part- 
nerjem. 

Kompleksni program 
Jugoslavija ima s SEV-om 

sklenjen sporazum o sodelo- 
vanju iz leta 1964, ki kot po- 
memben segment vključuje tu- 
di znanstveno-tehnološko so- 
delovanje. Glede na to, da je 
Kompleksni program SEV-a 
deklarativno odprt za sodelo- 
vanje vseh drugih socialistič- 
nih dežel, ki niso članice SEV- 
a, je sekretariat SEV-a k reali- 
zaciji posameznih projektov iz 
programa povabil tudi zainte- 
resirane proizvodne in razisko- 
valne organizacije iz Jugosla- 
vije. 

Tako je bil jugoslovanski 
strani na 34. zasedanju Komi- 
teja SEV za znanstveno-teh- 
nično sodelovanje, Moskva, 
marca 1986 vročen spisek 59 
projektov od skupno 93, ki bi 
lahko predstavljali skupni inte- 
res za sodelovanje Jugoslavije 
in dežel SEV. 

2. marca 1987 je Zvezni za- 
vod v dogovoru z Zvezno go- 
spodarsko zbornico poslal spi- 
sek 59 projektov kompleksne- 
ga programa, ki pokrivajo na- 
slednjih 5 programskih usme- 
ritev: 
1. elektronizacija gospodar- 

stva, 
2. kompleksna avtomatizacija, 
3. nuklearna energetika, 
4. novi materiali, tehnologija 

proizvodnje in predelave, 
5. biotehnologija 

63-tim organizacijam iz Ju- 
goslavije. Tudi te OZD so v te- 
ku leta 1986 podobno kot v 
primeru EUREKE, izrazile svoj 
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interes za udeležbo v projektih 
iz kompleksnega programa 
Zveznemu zavodu. 

Dokumentacijo s formularji 
je prejelo 23 OZD iz SR Slove- 
nije in sicer: 

1. Iskra Avtomatika Ljubljana 
2. LEK Ljubljana 
3. Litostroj Ljubljana 
4. Biotehnična fakulteta 

Ljubljana 
5. Elektroinstitut Milan Vid- 

mar Ljubljana 
6. Fakulteta za arhitekturo, 

gradbeništvo in geodezijo 
Ljubljana 

7. Inštitut za biologijo Uni- 
verze v Ljubljani 

8. Gradbeni center Slovenije 
9. Gradiš Ljubljana 

10. Inženirski biro Elektropro- 
jekt Ljubljana 

11. IMOS Inženiring Ljubljana 
12. SOZD Kemija, Ljubljana 
13. Metalna Maribor 
14. Tehnična fakulteta Ma- 

ribor 
15. Iskra Kibernetika Kranj 
16. IKOS Kranj 
17. Gorenje Titovo Velenje 
18. REK Titovo Velenje 
19. Krka Novo mesto 
20. RIKO Ribnica 
21. SOP Krško 
22. GOSTOL Nova Gorica 
23. TIO Stroj, Radlje ob Dravi. 

Do 5. maja 1987 se je za so- 
delovanje v projektih kom- 
pleksnega programa prijavilo 
53 organizacij iz SFR Jugosla- 
vije od tega 4 iz SR BiH, 1 ii 
SRCG, 8 iz SRH, 8 iz SRM, 12 
iz SRS, 7 iz SAPV in 13 iz SR 
Slovenije in sicer: 

1. Biotehnična fakulteta - 

Vika Potočnik, delegatka v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje. 

Ob obisku tovariša Miha 
Ravnika, predsednika Repu- 
bliškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije v jedrski elek- 
trarni Krško, je bilo v dnevni- 
ku »Delo« dne 4. 2. 1987 v 
informaciji o omenjenem obi- 
sku objavljeno naslednje: 
»Hkrati pa so že pol leta brez 
kakršnihkoli nujno potrebnih 
sredstev za obnavljanje opre- 
me in nakup rezervnih delov 
ter stalno usposabljanje in iz- 
popolnjevanje kadrov, čeprav 
je od tega odvisno varno in 
zanesljivo obratovanje jedr- 
ske elektrarne.« 

V lanskem letu je bilo ob 
postavljenem delegatskem 
vprašnju v zvezi s černobilsko 
nesrečo in drugih nesrečah v 

VTOZD za veterinarstvo 
Ljubljana 

2. Gradbeni center Slovenije 
3. Inženirski biro - Elektro- 

projekt Ljubljana 
4. Gorenje Titovo Velenje 
5. Metalna Maribor 
6. REK Titovo Velenje 
7. Iskra Kibernetika Kranj 
8. Krka Novo mesto 
9. GOSTOL Nova Gorica 

10. Združenje proizvajalcev 
strojne opreme Ljubljana 

11. RIKO Ribnica 
12. TIO Stroj Radlje ob Dravi 
13. Specializirano podjetje za 

industrijsko opremo 
Krško. 

V teku je akcija izbora OZD 
- koordinatorjev iz SFR Jugo- 
slavije za posamezne izmed 
petih programskih usmeritev 
kompleksnega programa na 
osnovi medsebojnega dogovo- 
ra vseh OZD, ki so se prijavila 
za sodelovanje. Proces dogo- 
varjanja OZD organizira Zvezni 
zavod in bo predvidoma zak- 
ljučen v drugi polovici maja. 

Na ta način določene OZD - 
koordinatorji bodo s pomočjo 
Zvezenega zavoda in Zvezne- 
ga sektretariata za zunanje za- 
deve stopile v kontakt z orga- 
nizacijami na strani SEV-a, ki 
opravljajo vlogo nosilcev oz. 
koordinatorjev znotraj kom- 
pleksnega programa, tako 
imenovane čelne organizacije, 
ki so praviloma vse iz Sovjet- 
ske Zveze. Ta faza pogajanj se 
bo za vsak projekt posebej 
zaključila s posebnim sporazu- 
mom sklenjenim med našimi 
in SEV-skimi koordinatorji. 

jedrskih elektrarnah v svetu 
dogovorjeno, da mora Izvšrni 
svet Skupščine SR Slovenije 
pripraviti celovito oceno o 
varnosti uporabe in zaščite 
pri uporabi nuklearne energi- 
je in nadaljnjih preventivnih 
aktivnostih. 

Preteklo je devet mesecev, 
j zato sprašujem Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije, kdaj 
bo pripravil omenjeno poroči- 
lo, kdaj se bomo lahko dele- 
gati seznanili z njim oziroma 
ga obravnavali? 

Na delegatsko vprašanje Vi- 
ke Potočnik, delegatke Druž- 
benopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije v zvezi s pri- 
pravo celovite ocene o varno- 
sti uporabe in zaščite pri upo- 
rabi nuklearne energije in na- 
daljnjih preventivnih aktivno- 
stih, daje Izvršni svet Skupšči- 

ne SR Slovenije naslednji od- 
govor: 

1. Pooblaščeni organizaciji 
Zavod SRS za varstvo pri delu 
in Inštitut Jožef Štefan, sta pri- 
pravili »Poročilo o meritvah ra- 
dioaktivnega onesnaženja in 
ocen doz prebivalstva SR Slo- 
venije v letu 1986 po jedrski 
katastrofi v Černobilu, SSSR«, 
ki je sedaj v razpravi,na pristoj- 
nih upravnih organih. Povze- 
tek poročila je na razpolago 
delegatom v Skupščini SR Slo- 
venije. Obsežno strokovno po- 
ročilo (205 strani teksta, tabel 
in diagramov) je na Republi- 
škem komiteju za zdravstveno 
in socialno varstvo, en izvod 
pa na razpolago delegatom v 
Skupščini SRS. 

Prebivalci Slovenije so zara- 
di posledic nesreče - v Černo- 
bilu prejeli v letu 1986 dodatno 
dozo radioaktivnega sevanja 
0,72 milisiverta, kar znese eno 
tretjino doze, ki jo prebivalstvo 
Slovenije prejme vsako leto iz 
naravnih virov sevanja. 

2. Glede varnosti Jedrske 
elektrarne v Krškem ugotavlja 
Izvršni svet na osnovi strokov- 
nih podlag in analiz dogodkov, 
da se tip lahkovodnega reak- 
torja v Jedrski elektrarni Krško 
bistveno razlikuje od RBMK ti- 
pa reaktorjea v Černobilu. Zato 
se taka nesreča, kot se je zgo- 
dila v Černobilu, kjer je razne- 
slo reaktor in je gorenje grafita 
še teden dni odnašalo radioak- 
tivne snovi v ozračje, sploh ne 
more dogoti v Nuklearni elek- 
trarni Krško. 

3. Na osnovi pobude skupin 
delegatov iz občine Ljubljana 
Šiška in občine Radovljica je 
bilo vnešeno v program dela 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za leto 1987 »Poročilo o od- 

prtih vprašanjih uporabe jedr- 
ske energije v SR Sloveniji«, ki 
naj bi bilo obravnavano v četr- 
tem trimesečju leta 1987. Po- 
ročilo bo vsebovalo celovito 
oceno varnosti uporabe in zaš- 
čite pri uporabi jedrske energi- 
je, predvsem pri obratovanju 
Nuklearne elektrarne Krško in 
Rudnika urana Žirovski vrh. 

4. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se v celoti zaveda 
splošnega pomanjkanja po- 
trebnih sredstev v elektrogo- 
darstvu Slovenije, posebno še 
pomanjkanja deviz za nabavo 
rezervnih delov, kar je problem 
ne samo v elektroenergetskih 
objektih, temveč v naši indu- 
striji na splošno, vendar ugo- 
tavlja v zvezi z uvodno pripom- 
bo delegatskega vprašanja, 
kjer navaja citat iz dnevnika 
»Delo« z dne 4. 3. 1987, da 
pomanjkanje potrebnih deviz- 
nih sredstev za obnavljanje 
opreme in nakup rezervnih de- 
lov ni doseglo stopnje, da bi 
lahko vplivalo na zahtevano 
varnost obratovanja Nuklearne 
elektrarne Krško. 

5. Koncem novembra in za- 
četkom decembra 1986 je bila 
na povabilo vlade SFRJ v Nu- 
klearni elektrarni Krško stro^ 
kovna misija Mednarodne 
agencije za atomsko energijo 
(ASSET). Ta misija je dala po- 
zitivno oceno tako v pogledu 
varnega obratovanja, kakor tu- 
di obratovalne pripravljenosti 
naše jedrske eletrarne in jo je 
uvrstila v skupino odličnih 
elektrarn na svetu. O tem so 
poročale tudi mednarodne 
strokovne revije. Originalno 
poročilo misije je na vpogled 
na Republiškem energetskem 
inšpektoratu. 

- Kdaj celovita ocena o varnosti 
uporabe in zaščite pri uporabi jedrske 
energije? 

- Vrsta vprašanj v zvezi z 
delovanjem posameznih kulturnih 
skupin 

Franc Grešak, Jolanda Kos, 
Marjan Lenarčič, Joško Lojen 
in Leopold Pernuš delegati 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je v 
zvezi s financiranjem Nove 
revije, plakata Dan mladosti 
1987 in delovanjem posamez- 
nih kulturnih skupin kot so: 
Laibach. Gledališče sester 
Scipion Nasice, Novi kolekti- 
vizem in Neue Slovvenische 
Kunst postavila naslednja 
vprašanja: 

1. Ali proračun SR Slovenije 
oziroma Kulturna skupnost 
Slovenije sofinancirata in v 
kolikšni višini Novo revijo? 

2. Ali proračun SR Slovenije 
oziroma Kulturna skupnost 
Slovenije sofinancirata dejav- 
nost ali posamično aktivnost 
doma ali v tujini kulturnih sku- 

pin: Laibach, Gledališče se- 
ster Scipion Nasice, Novi ko- 
lektivizem in Neue Slowenisc- 
he Kunst; če da, v kolikšni 
meri in za kakšen namen? 

Ali bo kulturna skupina La- 
ibach resnično zastopala v 
tem ali v prihodnjem letu SR 
Slovenijo pod navedenim na- 
slovom na javnih prireditvah v 
tujini in kdo bo to financiral in 
v kolikšnem obsegu? 

3. Ali je namenil proračun 
SR Slovenije oziroma Kultur- 
na skupnost Slovenije dotaci- 
jo v zvezi z nastopom Gleda- 
lišča sester Scipion Nasice za 
predstavo »Krst pod Tri- 
glavom«? 

Posredovan je bil pisni od- 
govor: 
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Na podlagi 215. člena Po- 
slovnika Skupščine SR Slove- 
nije odgovarjamo skupaj s Kul- 
turno skupnostjo Slovenije, 
upoštevaje vrstni red zastavlje- 
nih vprašanj, naslednje: 

1. Proračun SR Slovenije ne 
financira Nove revije. V okviru 
založniškega (revialnega) dela 
programa Kulturna skupnost 
Slovenije financira tudi Novo 
revijo. Za uresničeni program 
je bilo v letu 1986 namenjenih 
Novi reviji 16,600.000 din, za 
načrtovani program v letoš- 
njem letu pa 21,158.000 din. 

Delež družbenih sredstev v 
celotnem prihodku revije je 
48%. 

2. Proračun SR Slovenije ne 
financira dejavnosti oziroma 
posamičnih aktivnosti navede- 
nih skupin doma ali v tujini. 

V letnih programih kulturnih 
skupnosti dosedaj ni bilo no- 
benega izmed naštetih izvajal- 
cev, katerih redna dejavnost bi 
bila lahko sestavni del vzajem- 
nega financiranja z Ljubljan- 
sko kulturno skupnostjo. Izje- 
ma je le Gledališče sester Sci- 
pion Nasice, ki je dobilo v okvi- 
ru programa Kulturne skupno- 
sti Slovenije za leto 1986 
2,979.874 din za gostovanje na 
festivalu v Edinburgu. 

Navedene skupine niso čla- 
nice Zveze kulturnih organiza- 
cij Slovenije, zato tudi za nji- 
hovo dejavnost niso predvide- 
na finančna sredstva. 

Skupina Laibach v tujini ne 
nastopa v okviru programov 
oziroma gostovanj, ki bi jih 
obravnavali ali financirali v 
Kulturni skupnosti Slovenije 

ali Ljubljanski kulturni skup- 
nosti. Organizator prireditve 
»Kulturna prestolnica Evro- 
pe«, ki bo letos v Amsterdamu, 
je preko Zavoda SRS za med- 
narodno znanstveno, tehnič- 
no, prosvetno in kulturno so- 
delovanje povabil skupino La- 
ibach skupaj s skupinami Rde- 
či pilot, Gledališče sester Sci- 
pion Nasice in Irvin, da zasto- 
pajo Jugoslavijo. Del finančnih 
sredstev, ki bi jih morala pri- 
spevati Jugoslavija ni zagotov- 
ljen, o vabilu bodo razpravljali 
ustrezni organi Kulturne skup- 
nosti Slovenije, Republiške 
konference SZDL in drugi. 

3. Proračun SR Slovenije ni 
financiral predstave »Krst pod 
Triglavom« skupine Gledališče 
sester Scipion Nasice. 

Ljubljanska kulturna skup- 

nost vzajemno s Kulturno 
skupnostjo Slovenije sofinan- 
cira program Cankarjevega 
doma v Ljubljani, ki je v okviru 
svoje redne dejavnosti za leto 
1986 izvedel predstavo Gleda- 
lišča sester Scipion Nasice 
»Krst pod Triglavom«. Postavi- 
tev predstave »Krst pod Trigla- 
vom z 12. ponovitvami je velja- 
la 31,025.72/ din. Prihodek od 
vstopnine je znašal 3,761.613 
din. »Krst pod Triglavom« je 
bila še otvoritvena predstava 
beograjskega BITEFA. Za go- 
stovanje v Beogradu so v Kul- 
turni skupnosti Slovenije na- 
menili dodatnih 2,000.000 din. 

4. Skupina Novi kolektivizem 
je skupina posameznikov, ki 
izvaja oblikovalske naloge po 
dogovoru z naročniki, torej na 
komercialni osnovi. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
delegatski pobudi Janeza Megliča, člana skupine 
delegatov za Zbor občin iz Žalca, za izdajo 
zakona o financiranju programa krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji 

Janez Meglič, delegat skupine delegatov za delegiranje v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Žalec, dajem 
pobudo za sprejem zakona o financiranju programov krajev- 
nih skupnosti v SR Sloveniji. 

V sistemu socialističnega samoupravljanja je dobila kra- 
jevna skupnost kot temeljna samoupravna skupnost delovnih 
ljudi in občanov ustrezno mesto. To mesto je zagotovljeno v 
členih Ustave SR Slovenije, v členih od 72 do 74, v mnogoterih 
resolucijah, stališčih in priporočilih. Dosedanja praksa je pov- 
sem upravičila določila ustave in drugih dokumentov. Tudi v 
letu 1986 smo veliko razpravljali o položaju in pomenu krajev- 
nih skupnosti v naši družbi, posebno ob obravnavi kritične 
analize o delovanju političnega sistema. Precej razprav je bilo 
v organih SZDL do občinskih in republiške konference SZDL. 
Sprejetih je bila vrsta predlogov, pobud in priporočil. 

V oceni stanja KS in priporočilih Skupščine SR Slovenije o 
nadaljnjem razvoju krajevne samouprave izpred več let, v 
zadnjih letih pa še v drugih dokumentih, so se že pojavila 
opozorila in priporočila, da bo potrebno enotneje urediti 
sistem financiranja programov KS. To je tudi stališče pro- 
gramske seje RK SZDL Slovenije in več krajevnih in občinskih 
konferenc SZDL. 

Ustava SR Slovenije v 74. členu, prav tako pa statuti občin 
in krajevnih skupnosti omogočajo krajevnim skupnostim pri- 
dobivanje prihodkov iz različnih virov, glede na programe in 
zadovoljevanje določenih skupnih potreb in interesov delov- 
nih ljudi in občanov. Občine in KS v SR Sloveniji so 
pomembne možne vire različno uveljavile, odvisno od razvito- 
sti in gospodarske moči združenega dela. 

Iz proračunov občin in samoupravnih interesnih skupnosti 
prejemajo KS sorazmerno manjša sredstva, le za izvajanje 
delegatskega sistema. Ponekod upoštevajo tudi določilo, da 
je možno odstopiti KS del davkov, taks in drugih davščin, kise 
zbirajo na območju KS. Samoprispevki predstavljajo izredno 
pomemben vir financiranja programov KS, tako za naložbe 
kot za samo financiranje krajevne samouprave. 

Del dohodka OZD, TOZD in delovnih skupnosti za potrebe 
KS združujemo v občinah zelo različno. Ponekod so imeli 
uvedeno glavarino. V večini primerov je uveden prispevek po 
samoupravnih sporazumih iz čistega dohodka. In pri tem viru 

se najbolj zatika, saj so vedno večji izpadi. Kolektivi, ki zaklju- 
čijo poslovno leto z izgubo in tisti, ki poslujejo na meji 
rentabilnosti ne formirajo skladov in tako ne prispevajo niče- 
sar za KS, saj niti ne morejo. Nekateri pa tudi nočejo, čeprav 
sicer Imajo možnosti. Posebej so prizadete tiste KS in občine, 
katerih občani združujejo delo v OZD in TOZD. v drugih obči- 
nah. V bistvu ne gre za novo ali dodatno obremenitev združe- 
nega dela, pač pa predvsem za redno in sistemsko financira- 
nje - na primer v obliki prispevne stopnje. 

Za to pobudo imam široko družbenopolitično podporo vseh 
dejavnikov v občini, zlasti Občinski konferenci SZDL in 
Skupščini občine in v vseh krajevnih skupnostih ter v družbe- 
nopolitičnih telesih celjske regije in vseh občin tega območja. 

Ustava SR Slovenije je v svojem 74. členu določila vire 
sredstev, iz katerih se financira zadovoljevanje določenih 
skupnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti 
- na podlagi programa in plana razvoja krajevne skupnosti, in 
sicer: 

- sredstva, ki jih združujejo občani s samoprispevkom in s 
svojim delom; 

- del dohodka, ki ga po samoupravnem sporazumu za 
zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni skupnosti namenijo 
delavci temeljnih organizacij združenega dela z območja kra- 
jevne skupnosti in temeljne organizacije združenega dela, 
katerih delavci živijo na območju te krajevne skupnosti; 

- sredstva, ki se na podlagi družbenega plana občine, 
programov in planov samoupravnih interesnih skupnosti in 
organizacij združenega dela določijo za uresničevanje pro- 
grama krajevne skupnosti in za zadovoljevanje komunalnih, 
socialnih in drugih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti: 
- del davkov, taks in drugih davščin, zbranih na območju 

krajevne skupnosti, ki jih občina odstopi krajevni skupnosti za 
uresničevanje njenih nalog v skladu s plani in programi raz- 
voja krajevne skupnosti in občine; 

- dopolnilna sredstva iz proračuna občine; 
- prostovoljno združena sredstva družbenopolitičnih in 

drugih družbenih organizacij ter društev v krajevni skupnosti; 
- druga sredstva. 
Navedena ustavna ureditev, ki razen virov sredstev določa 

tudi način njihovega pridobivanja in njihovo namembnost je 
tako podrobna, da ne potrebuje zakonske konkretizacije; tako 
stališče je veljalo v SR Sloveniji ves čas po sprejetju ustave in 
je bilo večkrat tudi uradno izraženo - zadnjič z ugotovitvami, 
stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju 
materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti z dne 
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15/12-1980 (Uradni list SRS, št. 32/80). Razen tega pa je ta 
ureditev tudi skladna z ustavno naravo krajevne skupnosti kot 
temeljne samoupravne skupnsti, v kateri delovni ljudje in 
občani zadovoljujejo svoje skupne potrebe, ki jih sami opre- 
deljujejo, v prvi vrsti z lastnimi isredstvi, ki jih združujejo na 
samoupraven način, razen tega pa v povezovanju z veljavnim 
sistemom financiraja skupne in splošne porabe glede dejav- 
nosti, ki se izvajajo na območju krajevne skupnosti: v finanč- 
nih načrtih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti se zagotavljajo sredstva za tisti del programov, ki 
predstavljajo skupno porabo, v občinskih proračunih pa sred- 
stva za tisti del programov, ki imajo značaj splošne porabe; 
poleg tega pridobivajo krajevne skupnosti na podlagi samou- 
pravnih sporazumov sredstva tudi iz skladov skupne porabe 
uporabnikov družbenih sredstev po 118. členu zakona o zdru- 
ženem delu. 

Čeprav se Izvršni svet strinja s predlagateljem te pobude v 
oceni, da financiranje skupnih potreb v krajevni skupnosti v 
praksi ni zadovoljivo, pa meni, da je tako stanje po eni strani 
posledica splošnega stanja v naši družbi, kjer na splošno 
primanjkuje sredstev za financiranje neobhodnih skupnih 
družbenih potreb, po drugi strani pa posledica še zmeraj ne 
dovolj uveljavljenega ustavnega položaja krajevne skupnosti 
ter položaja delovnih ljudi in občanov, da bi sami neposredno 
v različnih oblikah medsebojnega povezovanja v krajevni 
skupnosti urejali svoja skupna družbena vprašanja. Na to je 
kot temeljni problem v zvezi s krajevnimi skupnostmi opozo- 
rila Skupščina SR Slovenije v zgoraj citiranih ugotovitvah in 
sklepih in obenem tudi nakazala, da je ta problem treba 
reševati z izpolnjevanjem obstoječih mehanizmov planiranja 
in svobodne menjave dela, pri čemer je podrobno razčlenila 
tudi načine reševanja po posameznih področjih dejavnosti, ki 
segajo v krajevne skupnosti. 

Izvršni svet ocenjuje, da so nakazane smeri reševanja te 
problematike še vedno v polni meri aktualne. Poseben sistem 
financiranja programov krajevnih skupnosti, ki se predlaga s 
to pobudo za zakon, bi - kolikor bi bil tak zakon sploh lahko 
ustavno utemeljen - reagirali veljavno zakonsko ureditev svo- 
bodne menjave dela in splošne porabe in uvedel dvotirnost 
tega financiranja, kar bi pomenilo obenem tudi trganje kra- 
jevne skupnosti iz odnosov družbenoekonomske prepleteno- 
sti v naseljih in s tem spreminjanje njene ustavne narave. 
Zato Izvršni svet ne sprejema pobude za zakon o financiranju 

programov krajevnih skupnosti v SR Sloveniji. 

MNENJE IN PREDLOGI 
predsedstva RK SZDL Slovenije ob obravnavi 
gradiva Nekatera vprašanja zagotavljanja 
materialne osnove razvoja in dela krajevnih 
skupnosti in predlogi za rešitev 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je na 73. seji, 2. junija 
1987 obravnavalo gradivo Nekatera odprta vprašanja zago- 
tavljanja materialne osnove razvoja in dela krajevnih skup- 
nosti in predlogi za rešitve ter na osnovi obsežne razprave 
sprejelo naslednja 

mnenja in predloge 

- Predsedstvo ocenjuje, da je zagotavljanje materialne 
osnove za delo KS eden izmed bistvenih pogojev za uveljavlja- 
nje z ustavo in drugimi dokumenti opredeljene vloge KS. 
Strinja se z oceno, da se KS ni dovolj uveljavila kot družbeno- 
ekonomski odnos in da se ni dovolj vključila v celovit sistem 
združenega dela. Taka ocena je namreč razvidna iz gradiva in 
iz razprav, ki jih je RK SZDL organizirala v nekaterih regijah. 
Predsedstvo v načelu podpira uveljavitev vseh v ustavi SR 
Slovenije zapisanih virov za zagotavljanje materialne osnove 
razvoja in dela KS in se iz navedenih razlogov ne opredeljuje 
za izdajo posebnega zakona, ki bi predpisal obveznost zdru- 
ževanja sredstev iz združenega dela za KS, pač pa podpira 
možnost za samoupravno združevanje sredstev v okviru regij. 

- Ustrezno pozornost je Predsedstvo RK SZDL namenilo 
samoprispevku, ki je v ustavi SR Slovenije opredeljen kot 
eden izmed temeljnih virov za zadovoljevanje potreb krajevne 
skupnosti. Predsedstvo se je strinjalo z ugotovitvijo, da je v 

praksi samoprispevek izgubil svojo originalno vlogo za pokri- 
vanje ožjih potreb v KS ali v več KS, saj podatki kažejo, da so v 
večini slovenskih občin bili razpisani občinski oz. mestni 
samoprispevki, da so se pogosto izgubljali kriteriji selektivno- 
sti in racionalnosti ter strokovnosti v pripravah predlogov 
posameznih programov in da je samoprispevek ponekod 
postajal stalen (davčni) vir za občino ali več občin. V razpravi 
je bilo zavzeto enotno stališče, da je samoprispevek predvsem 
krajevni in da se inštitut samoprispevka za občino ali več 
občin skupaj uporabi le izjemoma. Še posebaj je bilo poudar- 
jeno, da je samoprispevek le eden izmed pomembnih virov za 
zadovoljevanje različnih potreb in interesov delovnih ljudi in 
občanov, ki jih ni mogoče v določenem časovnem obdobju 
zagotoviti prek drugih virov financiranja, ne pa izhodiščni vir 
sredstev in da je treba vztrajati, da se omogoči uveljavljanje 
vseh v ustavi opredeljenih virov za zagotavljanje materialne 
osnove krajevne skupnosti. 

- Glede pobud za izdajo zakona o financiranju programov 
krajevnih skupnosti v SR Sloveniji in mnenj, da bi bilo treba 
razmere v krajevnih skupnostih podrobno urediti z republi- 
škim zakonom, so bila v razpravi ponovljena še vedno aktu- 
alna stališča Skupščine SR Slovenije. Hkrati je bilo poudar- 
jeno, da zakonska ureditev tega vprašanja ne bi bila skladna z 
ustavno naravo krajevne skupnosti kot temeljne samoupravne 
skupnosti, za katero je najbolj primerno, da ureja svoje 
odnose na samoupravni način. Razprave so hkrati pokazale, 
da imajo težnje po zakonski ureditvi vprašanja financiranja 
dejavnosti krajevnih skupnosti svoj izvor zlasti v neenaki 
ureditvi vira za zagotavljanje materialne. osnove krajevne 
skupnosti, ki ga ustava predvideva kot del dohodka, ki ga za 
to namenijo delavci tozd z območja krajevne skupnosti in 
tozd, katerih delavci živijo na območju te krajevne skupnosti. 
Praksa namreč kaže, da so možnosti neposrednega povezo- 
vanja krajevne skupnosti in ozd, kjer so občani zaposleni 
različneo; enostavnejša in tudi bolj uresničljiva so razmerja 
med ozd in KS, kjer se kraj dela in bivanja pokrivata oziroma 
tam, kjer so ozd vezane le na manjše število KS. Tako se je v 
praksi izvajal le prvi del ustavnega določila, po katerem so 
tiste delovne organizacije, ki imajo sedeže v KS izločale del 
dohodka za realizacijo programov teh krajevih skupnosti. 
Druga v ustavi zapisana možnost, ki predvideva povezovanje 
med KS in tozd, ki ima svoj sedež izven KS, v kateri delavci teh 
tozd živijo, je z vidika sedanjega koncepta planiranja prak- 
tično neuresničljiva. V zvezi z omenjeno ustavno ureditvijo je 
bilo podprto stališče, da naj bi ob sprembah republiške ustave 
posebej obravnavali samo tisti del ustavne ureditve, ki se 
nanaša na združevanje sredstev iz dohodka tozd kot vir za 
financiranje krajevnih skupnosti, saj bi jasnejša opredelitev 
tega vira lahko pomenila trdnejšo osnovo za sporazumevanje 
in dogovarjanje. 

Ob tem, da se je Predsedstvo zavzelo za uveljavitev ustavne 
vloge KS in s tem tudi za ureditev vprašanja zagotavljanja 
materialne osnove za dejavnosti krajevnih skupnosti, v katerih 
delovni ljudje in občani zadovoljujejo svoje splošne, skupne 
in osebne interese, je bilo hkrati mnenja, da ni prepričljivih 
razlogov, ki bi govorili za sprejem posebnega zakona. More- 
bitna zakonska ureditev tega vprašanja je namreč nezdruž- 
ljiva z naravo KS kot temeljne samoupravne skupnosti; nez- 
družljiva je tudi z ustavno določbo, ki pravi, da delavci tozd 
namenijo del dohodka za zadovoljevanje potreb KS, kar v 
bistvu pomeni neposredno samoupravno povezovanje med 
tozd in KS, česar ni mogoče zakonsko predpisati. V primeru, 
da bi se opredelili za sprejem republiškega zakona o financi- 
ranju KS, bi taka ureditev v bistvu pomenila odstopanje dav- 
kov in taks v korist republike. Tudi takšna ureditev nima 
podlage v ustavi SR Slovenije. Končno bi ž zakonom — neod- 
visno od planiranja dejanskih potreb KS - administrativno z 
enako stopnjo obremenili vse gospodarstvo. Takšen način bi 
bil v nasprotju z zahtevami po razbremenitvi gospodarstva, 
pomenil pa bi tudi dodatno normiranje odnosov, ki so predvi- 
deni, da se urejajo po samoupravni poti. Hkrati je bil izražen 
tudi pomislek, če ne bi takšen način financiranja KS stimuliral 
k večji profesionalizaciji dela v krajevni skupnosti. Dejstvo je 
namreč, da smo v njej zaposlili največje število profesionalnih 
kadrov prav v času t.i. glavarine, ki je predstavljala trajen in 
dokaj zanesljiv vir financiranja. 

Rešitev vprašanja materialne osnove za dejavnost v KS 
Predsedstvo RK SZDL vidi v regijskem dogovoru oziroma 
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s statusom prehodnega obdobja, veljavni zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpol- 
njevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo upošteva 
določila zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75, 30/80 in 33/ 
85), ki v 15. členu določa diferencirane ukrepe, tako da so 
manj razvita obmejna območja in manj razvite občine, ki po 
kriterijih in kazalcih iz tega zakona ne presegajo 1/3 poprečne 
razvitosti SR Slovenije, deležna večjega obsega pospeševal- 
nih ukrepov kot druga manj razvita območja. Različna inten- 
zivnost ukrepov torej izhaja iz kriterialnega pristopa. Poleg 
tega je treba upoštevati, da je ob zadnjih spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 33/85) Skupš- 
čina SR Slovenije sprejela izhodišče, da se iz zakona črtajo 
vse poimenske izjeme, ki jih je vseboval zakon pred navede- 
nimi spremembami in dopolnitvami. Neposredno poimenova- 
nje občine Lenart v zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti 
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo pa izhaja iz kriterialnega pri- 
stopa, saj je edina manj razvita občina, ki izpolnjuje zaostrene 
kriterije zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji. Obravnavana delegatska pobuda torej 
ni v skladu z izhodišči in kriteriji zakona. 

Kolikor bi sprejeli delegatsko pobudo, bi ravnali v nasprotju 
z izhodiščem, da ne bi smeli opredeljevati poimenskih izjem. 
Zato bi v tem primeru morali poiskati dodatni kriterialni pri- 
stop, ki bi vsebinsko vključeval tudi območje Spominskega 
parka Trebče. V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in dopolnjevanju obveznosti SR Slo- 
venije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo bi v skladu s tem opredelili podobne 
ugodnosti kot za obmejna manj razvita območja in občina 
Lenart (50% zneska vlaganj iz lastnih sredstev) tudi za tista 
manj razvita območja, ki imajo v skladu z republiškimi pred- 
pisi poseben status. To pa seveda pomeni, da bi enake ugod- 
nosti veljale tudi za Triglavski narodni park v delu, ki se 
nahaja na obmejnem tolminskem območju, oziroma druga 
podobna območja na manj razvitih območjih, za katera bodo 
še sprejeti ustrezni republiški predpisi. 

Drugi del pobude, da se obveznost zniža investitorju tudi za 
infrastrukturne objekte, prav tako ni v skladu s konceptom 
zakona. Infrastrukturni objekti in naprave so narrlreč že izvzeti 
iz osnove za obračun obveznosti. Kolikor pa je infrastrukturni 
objekt del gospodarske investicije in je vsebovan v investicij- 
ski vrednosti, za katero mora investitor zagotoviti lastna sred- 
stva po zakonu o zagotovitvi sredstev za izgradnjo investicij- 
skih objektov, pa je že vključen v izračun osnove za olajšavo 
in za tak primer ni potrebna dopolnitev zakona. 

STALIŠČE Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupine delegatov iz občine 
Laško za Zbor občin Skupščine SR Slovenije za 
spremembo in dopolnitev planskih aktov SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 v zvezi z 
izgradnjo cest 

Skupina delegatov iz občine Laško za zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Skupščini SR Slovenije predlagamo, da sprejme pobudo za 
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 glede gradnje magistralnih in regionalnih cest. 
Predlagamo, da se med novogradnje vnese gradnja Zasavske 
ceste od Hrastnika do Radeč in obveznost cestnega gospo- 
darstva za sočasno celovito urejanje cestnega omrežja ob 
gradnji verige zasavskih elektrarn. Z enako vsebino naj se 
dopolnita tudi Dogovor o temeljih družbenega plana SRS 
1990 in plan Repuliške skupnosti za ceste. 
Obrazložitev: 

Cestna povezanost Posavja, Zasavja in celjskega bazena je 
ob sedanjih cestah izredno slaba, saj ne omogoča normal- 
nega prevoza za vse oblike prevoza zaradi preozkega 
cestišča, klanca in možnega pogrezanja na odseku Dol-Rim- 

ske Toplice, vijugaste izpeljave ceste, ki ne omogoča hitrega 
prometa, cesta skozi naselje, nizki mostovni propusti (Zidani, 
most), ostri ovinki itd. Vsi zgornji momenti pa ne le da otežko- 
čajo in delno onemogočajo normalno povezavo med navede- 
nimi območji, pač pa onemogočajo hitrejšo povezavo Zasavja 
in prometa iz celjske smeri z drugimi predeli Slovenije, z 
drugimi republikami, kakor tudi vključevanje v mednarodni 
promet. Gospodarske potrebe po učinkovitejši in hitrejši 
cestni povezavi so prisotne na vseh teh območjih in brez 
dvoma v širšem slovenskem prostoru. 

Gradnja zasavske ceste pomeni tudi vklapljanje cestnega 
gospodarstva v celovito urejanje prostora ob gradnji hidro- 
elektrarn na Savi. Medsebojno usklajevanje velikih posegov v 
prostor je nujno, saj so le tako lahko doseženi najoptimalnejši 
učinki družbenih vlaganj. Vsakršno odlaganje na kasnejši čas 
pomeni podražitev vlaganj ne samo zaradi inflacije, pač pa 
tudi zaradi kasnejšega dodatnega reševanja nekaterih pose- 
gov, ki bi jih lahko istočasno reševali ob gradnji hidroelek- 
trarn (širina in uirjenost rečnih brežin in nasipa, prestavitve 
cest zaradi vpliva hidroelektrarn in zajezitev, gradnja grad- 
biščnih cest). Zasavska cesta pomeni tudi razbremenitev 
ceste bratstva in enotnosti, še zlasti med njeno rekonstrukcijo 
oziroma novogradnjo. 

Vsi ti razlogi nedvomno narekujejo, da je treba h gradnji 
Zasavske ceste pristopiti, sicer bo v kasnejši dobi zaradi vse 
večjih problemov na cestni povezavi navedenih območij 
toliko težje reševati. Potrebna je torej sprememba planskih 
dokumentov, da bi lahko nalogo realizirali, zato menimo, da 
naj republiška skupščina to pobudo tudi sprejme. 

Delegati iz občine Laško predlagajo spremembo in dopolni- 
tev planskih aktov SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
sicer tako, da se vnese gradnja zasavske ceste od Hrastnika 
do Radeč ter obveznost cestnega gospodarstva za sočasno 
celovito urejanje cestnega omrežja ob gradnji verige zasav- 
skih elektrarn. 

V zvezi s tem Izvršni svet daje naslednje ugotovitve: 
- V Družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

niso opredeljeni odseki novogradenj cestnega omrežja. 
Naloge na področju cestne infrastrukture so opredeljene kri- 
terialno s tem, da se daje prednost vzdrževanju in ohranjanju 
obstoječega cestnega omrežja in dokončanju že začetih cest- 
nih odsekov magistralnih cest. Ob tem pa se dopušča gradnja 
drugih cestnih odsekov, zlasti na cesti Bratstva in enotnosti 
ter na Osimskih cestah in sicer v odvisnosti od razpložljivih 
materialnih sredstev; glede na omenjene opredelitve Družbe- 
nega plana glede gradnje oziroma modernizacije in rekon- 
strukcije cestnega omrežja v SR Sloveniji ni potrebe po spre- 
minjanju in dopolnjevanju Družbenega plana SR Slovenije, 
tudi če pride v Skupnosti za ceste do odločitve, da se novo- 
gradnja ceste Hrastnik-Radeče vnese v njihov samoupravni 
sporazum o temeljih plana in srednjeročni plan za 
1986-1990; 

V Dogovoru o temeljih družbenega plana za obdobje 
1986-1990 so v skladu s plansko opredeljenimi kriteriji (da 
ima na področju cestne infrastrukture prednost vzdrževanje 
cest ter gradnja že začetih cestnih odsekov magistralnih cest) 
kot novogradnje navedeni sledeči avtocestni odseki: predor 
Karavanke, južna obvoznica v Ljubljani, tretja etapa hitre 
ceste skozi Maribor, Šmarja-Sap—Višnja gora in Ruda-Va- 
leta; Dopolnitev Dogovora z zahtevo občine Laško je možna, 
če pride do predhodne tovrstne dopolnitve oziroma spre- 
membe planskih aktov (prvenstveno samoupravnega spora- 
zuma o temeljih planov) Skupnosti za ceste; 

- Obravnavana pobuda občine Laško mora biti prven- 
stveno adresirana na Skupnost za ceste, ki razpolaga z mate- 
rialnimi sredstvi in je prostor za usklajevanje interesov glede 
gradnje cestnega omrežja v SR Sloveniji, Skupnost za ceste 
mora torej pretehtati omenjeno pobudo, tako z vidika materi- 
alnih sredstev, ki so v obdobju 1986-1990 na voljo, kot tudi z 
vidika morebitnih spremenjenih okoliščin, ki bi narekovale 
večjo prioriteto gradnji ceste Hrastnik-Radeče, kot je to bilo 
ob sprejemanju sedanjih planskih dokumentov. Tovrstno teh- 
tanje oziroma odločanje pa mora seveda sloneti na plansko 
začrtanih investicijskih proporcih. V tem trenutku ne vidimo 
možncisti za prerazporejanje investicijskih sredstev v korist 
sredstev za cestno infrastrukturo. 
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Glede drugega dela zahteve delegatov občine Laško, da se 
sočasno in celovito ureja cestno omrežje ob gradnji verige 
zasavskih elektrarn, pa Izvršni svet meni, da je potrebno 
medsebojno usklajevanje velikih posegov v prostor. V zvezi s 
tem je ravno s ciljem skupne trajne ureditve problemov pro- 
meta ob gradnji verige zasavskih elektrarn v 33. členu Dogo- 
vora odstavek, ki glasi: »Interesna skupnost za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije, Skupnost za ceste 
SR Slovenije in Interesna skupnost za železniški in luški 
promet SR Slovenije bodo v sklopu poseganja v prostor 
zaradi gradnje verige hidrocentral dogovorile in v okviru mož- 
nosti realizirale tudi ureditev izvennivojskih križanj železnice 
z magistralnimi cestami s ciljem skupne trajne ureditve pro- 
blemov prometa.« 

Glede na stanje bi bilo sicer najbolj racionalno, da bi grad- 
nja novega odseka ceste med Hrastnikom in Radečami pote- 
kala sočasno z gradnjo hidroelektrarne Vrhovo. Poleg enkrat- 
nega posega v prostor daje prednost takšni rešitvi tudi mož- 
nost izkoriščanja rečnega proda pri gradnji ceste in popolno 
medsebojno uskladitev obeh investicijskih posegov. Vendar 
pa je bilo v okviru usklajevalnih sestankov ugotovljeno, da 
Skupnost za ceste Slovenije ob nalogah, ki jih ima v zvezi z 
gradnjo avtoceste Bratstva in enotnost in avtocest po Osim- 
skih sporazumih, nima možnosti za zagotovitev finančnih 
sredstev za gradnjo te ceste v tem srednjeročnem obdobju. Ta 
investicija je namreč tehnično izredno zahtevna in znaša njen 
predračun, vključno z zunajnivojskim prehodom ceste čez 
železniško progo Trebnje-Sevnica v Boštanju, 22,5 mlrd din. 
Neodvisno od povedanega pa je nujno potrebno zagotoviti 
projektno celovitost prostorske ureditve celotne infrastruk- 
ture že ob gradnji hidroelektrarn. Za primer hidroelektrarne 
Vrhovo lahko trdimo, da so nosilci posameznih posegov v 
prostor med seboj uskladili rešitve, kar torej velja tudi za 
projektne rešitve izgradnje cestne infrastrukture. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je ena od 
temeljnih obveznosti nosilcev planiranja realnost planiranja. 
V danih pogojih, v cestnem gospodarstvu ni moč zagotoviti 
sredstev za realizacijo predlagane ureditve cestne infrastruk- 
ture med Hrastnikom in Radečami, podpira pa rešitev, da se 
ob izgradnji verige hidroelektrarn opravijo vsa tista priprav- 
ljalna dela, s katerimi je moč doseči največje prihranke za 
kasnejšo izgradnjo odseka Zasavske ceste. Cestno gospodar- 
stvo je v ta namen že predlagalo, da bi skupaj z elektrogospo- 
darstvom financiralo izgradnjo obvozne ceste v Radečah od 
starega jeklenega mostu do gradu Dvor v Radečah, vključno s 
priključno cesto v Radeče, ter modernizacijo ceste skozi 
naselje Vrhovo. Na odseku od jeklenega mostu do Radeč bi 
razširili nasip za ureditev desnega brega Save, vgradili vanj še 
približno 25.000 m3 kamnitega materiala in tako obenem 
zgradili del nove ceste, ki je predmet pobude. O celovitejšem 
in trajnejšem razreševanju navedenih problemov se bo 
potrebno dogovarjati v naslednjih planskih obdobjih. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k delegatski pobudi Cirila Boškoviča 

Ciril Baškovič, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije je dal naslednjo delegatsko pobudo: Strate- 

gija tehnološkega razvoja Jugoslavije, ki bo skoraj sprejeta, 
bo dajala osnove za neposredno in posredno podporo tehno- 
loško-razvojnim projektom skupin delovnih in raziskovalnih 
organizacij, ki bodo izpolnjevale določila strategije in zakona 
o zveznem skladu za podpiranje tehnološkega razvoja. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in Gospodarski 
zbornici Slovenije dajem delegatsko pobudo, naj ugotovita, 
ali se in kako se slovensko združeno delo povezuje v jugoslo- 
vanskem okviru ter z znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v 
tehnološko-razvojne projekte, ki bodo lahko konkurirali za 
podporo v okviru izvajanja strategije tehnološkega razvoja. 
Naslovnica naj po možnosti sporočita seznam projektov in 
grupacij, ki jih oblikujejo, kakor jih je mogoče ugotoviti v času 
do majskega zasedanja skupščine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema to delegatsko 
pobudo. 

Sprejem Odloka o strategiji tehnološkega razvoja v Zvezni 
Skupščini je v načelu opredelil sistem spodbujanja tehnolo- 
škega razvoja na ravni Federacije. Kriteriji, ki jih je podprla 
tudi Skupščina RS Slovenije, dajejo prednost pri dodeljevanju 
spodbujevalnih sredstev tistim projektom, ki jih organizirajo 
organizacije iz vsaj treh republik oziroma avtonomnih pokra- 
jin. Zaradi tega je upravičeno pričakovati, da bo večje število 
organizacij združenega dela skušalo navezati stike z organi- 
zacijami iz drugih republik, da bi skupaj z njimi organizirale 
konzorcije za tehnološki razvoj. V primeru, da interes po 
tovrstnem povezovanju kljub na novo vpeljanemu spodbuje- 
valnemu sistemu ne bi bil zadovoljiv, bi bilo treba ugotoviti 
vzroke za tako stanje in ustrezno ukrepati. 

Čeprav je družbenoekonomski sistem temeljno gonilo 
povezovalnih spodbud, IS meni, da je pri organiziranju ome- 
njenih tehnološko razvojnih projektov družbeno usmerjanje 
lahko koristno in iz vidika planiranega razvoja tudi potrebno. 

Spremljanje povezovalnih pobud bo še zlasti pomembno v 
času, ko se bo oblikoval in sprejemal zakon, ki bo izpeljal 
načelna stališča Strategije tehnološkega razvoja SFRJ. Pred 
njegovim sprejemanjem v delegatskih skupščinah bo ocenje- 
vanje predlaganih izvedbenih rešitev s strani zainteresiranih 
organizacij združenega dela prispevalo pomembne vnaprejš- 
nje informacije o učinkovitosti predlaganega zakona. 

Pri spremljanju integracijskih pobud se bo IS naslanjal na 
informacijski sistem GZ Slovenije, ki po svoji osnovni funkciji 
organizira nastopanje organizacij združenega dela pri pove- 
zovanju v gospodarskem prostoru na jugoslovanskem trgu. V 
Družbenem dogovoru o temeljih strategije tehnološkega raz- 
voja je na primer predvideno, da se pri Zvezni gospodarski 
zbornici organizira postopek medsebojnega Informiranja in 
usklajevanja interesov za pridobivanje novih tehnologij. 
Podobno funkcijo imajo republiške gospodarske zbornice, 
kadar gre za povezovanje na jugoslovanskem trgu. Zaradi 
tega so lahko najbolj učinkovit izvor zahtevanih informacij. 

Izvršni svet ob pripravi strategije tehnološkega razvoja 
SFRJ ni posebej spremljal porajanje integracijskih interesov 
in v tem trenutku še ne razpolaga z zanesljivo in vseobsežno 
sliko glede navezave stikov med slovenskimi OZD in OZD iz 
drugih republik za skupen nastop pri prodobivanju sredstev 
za pospeševanje tehnološkega razvoja. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

SPREMEMBE MORAJO IZBOLJŠATI 

GOSPODARSKI SISTEM 

V prvi fazi bi morale biti spremembe restriktivne, šele v drugi fazi pa bi bilo 
potrebno spremeniti pomembnejše rešitve 
Prekiniti je potrebno s prakso prevzemanja ustavnih določb in celih formulaci 
Na vrsti bo temeljita razprava o konceptu ZZD 
Šele v naslednji fazi se bo celovitejše uredilo vprašanja družbene lastnine 
Pravico prekinitve dela je potrebno najprej urediti v ustavi SFRJ 
Nujno bi bilo zagotoviti fleksibilnejše oblike organiziranja v združenem delu 
Dajanje družbenih sredstev v zakup ni v skladu z ustavnim konceptom 
družbene lastnine 
Potrebne so jasnejše in preciznejše opredelitve o vseh vidikih odgovornosti 
Iznajti je potrebno rešitve, ki bodo zmanjšale ali izključile delovanje veta v 
združenem delu 

Zvezni pravni svet se je 
vključil v javno razpravo o os- 
nutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdru- 
ženem delu in je na razširjeni 
seji 21. in 22. maja temeljito 
obravnaval ta zakonski pro- 
jekt. Pri delu sveta je sodelova- 
lo tudi določeno število znan- 
stvenih delavcev in predstavn- 
kov večjih organizacij združe- 
nega dela iz cele države, poleg 
predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
ZZD z osnutkom sprememb in 
dopolnitev pa je kot osnova za 
razpravo na tej seji služilo tudi 
gradivo, ki ga je pripravila Ko- 
misija Skupščine SFRJ za 
spremljanje izvajanja ZZD pod 
naslovom »Nekatera vpraša- 
nja, ki bi jih moral ob spre- 
membah in dopolnitvah ZZD 
obravnavati Zvezni družbeni 
svet za vprašnje družbene ure- 
ditve.« 

Zvezni pravni svet je po seji 
poslal svoje mnenje o predlo- 
gu za izdajo o spremembah in 
dopolnitvah ZZD Skupščine 
SFRJ. 

Spremembe v dveh 
fazah 

Glede vprašanja, ali je po- 
trebno spremembe in dopolni- 
tve ZZD sprejeti pred spre- 
membami ali po spremembah 

ustave SFRJ, je večina udele- 
žencev v razpravi menila, da bi 
bilo potrebno počakati spre- 
membe ustave SFRJ, in to 
predvsem zato, ker določena 
vprašanja, ki bi jih bilo potreb- 
no rešiti s spremembami in do- 
polnitvami ZZD, še niso dovolj 
proučene. Tudi sam osnutek 
zakona ni zajel teh vprašanj, 
ker jih je mogoče urediti z za- 
konom šele po spremembi 
ustave SFRJ. Poleg tega bi bilo 
mogoče urediti spremembe in 
dopolnitve, ki se predlagajo v 
osnutku zakona, tudi z drugimi 
sistemskimi zakoni, nekatere 
rešitve, ki se predlagajo, pa tu- 
di niso v skladu z ustavo SFRJ. 
Tudi usklajevanje aktov orga- 
nizacij združenega dela s 
predlaganimi spremembami 
ne bo popolno, in sicer zaradi 
najavljenih sprememb po 
ustavnih spremembah, kar bo 
povzročilo velike materialne 
stroške, prav tako pa tudi veli- 
ko dela in obveznosti organi- 
zacij združenega dela. 

Na seji Zveznega pravnega 
sveta je bilo izraženo tudi mne- 
nje, da je bilo potrebno spre- 
membe ZZD sprejeti pred 
ustavnimi spremembami, ker 
se na ta način odpravljajo do- 
ločene težave, s katerimi se 
srečujejo organizacije združe- 
nega dela in ker osnutek kljub 
vsemu daje nekatere rešitve, ki 

so boljše od dosedanjih. Po 
tem mnenju ponujene rešitve v 
osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah ZZD gredo 
v korak z ustavnimi spremem- 
bami in prispevajo k večji raci- 
onalizaciji urejanja odnosov v 
združenem delu in k večji učin- 
kovitosti v poslovanju. 

Vse to so razlogi, zaradi ka- 
terih je Zvezni pravni svet skle- 
nil, da je potrebno nadaljevati 
začeti postopek obravnave os- 
nutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah ZZD s tem, da 
se k spremembam pristopi re- 
striktivno, da se zajemajo sa- 
mo najpomembnejše vprašnja 
in rešitve, katerih spremembe 
so nujne, vse to pa mora pri- 
spevati k izboljšanju gospo- 
darskega sistema ter k boljše- 
mu in učinkovitejšemu poslo- 
vanju gospodarskih organiza- 1 

cij. Pomembnejše sistemske 
rešitve, predvsem tiste, ki gre- 
do iz okvira sedanjega ustav- 
nega sistema, pa je potrebno 
pustiti za drugo fazo spre- 
memb, ko se bosta ocenila 
koncept in celotna vsebina 
ZZD. 

Zvezni pravni svet v zvezi s 
konceptom ZZD in njegovim 

odnosom do drugih zakonov 
meni, da je potrebno ta zakon 
rešiti vseh norm, ki so vsebo- 
vane v drugih zakonih oziroma 
ne sprejemati zakonov o vpra- 
šanjih, ki jih ureja ZZD. V skla- 
du s tem v ZZD ne bi bilo po- 
trebno vnašati niti vprašanj, ki 
so urejena z zakonom o celot- 
nem prihodku in dohodku. 
Hkrati Zvezni pravni svet meni, 
da bi moralo biti tudi prevze- 
manje posameznih ustavnih 
določb v zakonu o združenem 
delu zelo restriktivno. Doseda- 
nja praksa je pokazala, da z 
njihovim ekstenzivnim prevze- 
manjem ZZD ni postal opera- 
tivnejši in učinkovitejši pravni 
akt, prav tako pa tudi odločbe 
niso postale uporabnejše. Na- 
sprotno, priporoča se, da se v . 
sedanji fazi sprememb ZZD 
osvobodi vseh norm, ki so 
prevzete iz ustave SFRJ, prav 
tako pa tudi tistih določb, s 
katerimi se ureja gradivo, ki 
mora biti dejansko predmet 
samoupravnega urejanja in 
svobodnega obnašanja gospo- 
darskih subjektov. 

V mnenju Zveznega pravne- 
ga sveta je zastopano stališče, 
daje potrebno,zagotoviti daljši 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZZD - 
mnenje Zveznega pravnega sveta 
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rok za usklajevanje samou- 
pravnih aktov delovnih organi- 
zacij s tem zakonom, kar bi 
omogočilo gospodarskim sub- 
jektom, da usklajevanje časov- 
no uskladijo z lastnimi mož- 
nostmi in potrebami. 

Glede koncepcije zakona 
svet meni, da bi bilo potrebno 
v ZZD vnesti samo temeljne 
določbe o zadružništvu, po- 
godbenih organizacijah, oseb- 
nem delu, dohodku, prav tako 
pa tudi temeljne dolčbe s po- 
dročja dela in delovnih razme- 
rij, s tem da se to gradivo uredi 
s posebnimi zakoni. 

Brez vnaprejšnjih norm 

Svet meni, da bi bilo v sedanji 
fazi dela ZZD potrebno rešiti 
vseh vnaprejšnjih norm, upo- 
števajoč, da se vsi zakoni spre- 
jemajo samo na podlagi ustave 
SFRJ in da ni potrebno, da bi 
ZZD usmerjal k izdaji drugih 
zakonov. Poleg tega sveta 
opozarja, da ni v skladu z 
ustavnim značajem družbenih 
dogovorov in dogovorov druž- 
benopolitičnih skupnosti, da 
se z zakonom določa obvez- 
nost njihove sklenitve. To naj 
bo stvar svobodne ocene in 
obnašanja družbenih subjek- 
tov, ki takšen akt sklenejo. 
Takšen ukrep bi poleg drugih 
učinkov v veliki meri prispeval 
k zmanjševanju pretiranega 
normativizma in k svobodnje- 
šemu samoupravnemu in po- 
slovenmu obnašanju gospo- 
darskih subjektov. Tudi merila 
za organiziranje temeljnih or- 
ganizacij združenega dela ozi- 
roma delovnih organizacij naj 
ne bi bila predmet družbenega 
dogovarjanja ampak izključno 
zakona. Obvezna bi morala biti 
za vse subjekte enako in ne 
samo parcialno za tiste, ki 
podpišejo družbeni dogovor. 
Poleg tega bi bilo potrebno 
predlagane kriterije natančne- 
je razčleniti in med njih uvrstiti 
tudi razvojno komponento. 

Zvezni pravni svet ob tej pri- 
liki ni vodil celovitejše strokov- 
ne razprave o vprašanjih druž- 
bene lastnine, menil pa je, da 
se bo v sklopu proučevanja 
koncepta ZZD mogoče končno 
opredeliti o vprašanju, ali in v 
kolikšni meri naj zakon o zdru- 
ženem delu ureja družbeno 
lastnino in njeno varstvo ali pa 
je potrebno to gradivo urediti s 
posebnim zakonom. Opredeli- 
tev o tem je potrebno odložiti 
za naslednjo fazo sprememb 
ZZD, po ustavnih spremem- 
bah. Toda svet poudarja, da 
mora ZZD ostati pri ustavni 
koncepciji družbene lastnine- 
pravici dela z družbenimi sred- 
stvi - kot optimalnem odnosu 
delovnih ljudi in družbene last- 

nine. Celoviteje pa je potrebno 
urediti pravico razpolaganja, 
upravljanja in uporabe družbe- 
ne lastnine, pooblastila in sub- 
jekte te pravice, kar se s tem 
osnutkom zakona ni popolno- 
ma doseglo. 
Zvezni pravni svet meni, da je 
lahko pravica prekinitve dela 
določena samo v ustavi SFRJ 
kot splošna pravica delovnih 
ljudi, če se sprejme, da je ta 
pravica lastna samoupravnim 
družbenim odnosom. V tem 
primeru bi bilo potrebno to sa- 
mo natančneje urediti z ZZD. 
Svet opozarja, da poleg prekir 
nitve dela obstajajo tudi druge 
oblike protesta delavcev, kot 
so protestni zbor, nesprejema- 
nje osebnega dohodka, vzdr- 
ževanje pri delu in upočasnje- 
no delo na delovnem -mestu, 
neracionalna uporaba delov- 
nih sredstev in podobne oblike 
izkazovanja protesta delavcev. 
Z zakonskimi predpisi bi bilo 
potrebno urediti razreševanje 
teh sporov, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati tudi potrebo 
in možnost, da se ti spori ra- 
zrešujejo tudi na način, ki se 
ureja z običajnimi in drugimi 
družbenimi normami. Seveda 
zato predlaga, da se o tem do- 
polnijo obstoječe določbe v 
ZZD. 

Fleksibilnejše 
organiziranje 

Glede združevanja dela in 
sredstev in organiziranja zdru- 
ženega dela Zvezni pravni svet. 
meni, da se na podlagah druž- 
bene lastnine in načelih o izk- 
ljučitvi razrednega izkorišča- 
nja lahko omogoči svobodnej- 
še organiziranje združenega 
dela, svoboda družbeno ko- 
ristne ustvarjalnosti, osebne in 
kolektivne iniciativnosti in po- 
slovnosti, večja angažiranost 
in kreativnost pri delu. Vse to 
naj bi omogočilo razmah pro- 
izvodnje in stvarjalnosti na os- 
novah družbene lastnine in sa- 
moupravljanja. Zaradi tega bi 
bilo potrebno poleg obstoječih 
omogočiti še oblikovanje flek- 
sibilnejših oblik organiziranja 
in združevanja, da bi se gospo- 
darski subjekti lahko prilagaja- 
li tržnim zakonom, sodobnim 
oblikam poslovanja in potre- 
bam tehničnega in tehnolo- 
škega razvoja. Glede tega je 
osnutek zakona pomanjkljiv, 
ker takšne oblike ne predvide- 
va niti na področju drobnega 
gospodarstva v družbenem 
sektorju. 

V osnutku zakona se ni do- 
volj pozornosti namenilo tudi 
vprašanju odnosa med temelj- 
no organizacijo združenega 
dela in delovno organizacijo. V 
osnutku so določene pravice 

prenesene s temeljne organi- 
zacije na delovno organizaci- 
jo, predvsem na področju po- 
slovanja in blagovnega prome- 
ta, s čimer se obstoječe stanje 
pomembneje ne spremeni. 
Svet v zvezi s tem opozarja, da 
se to lahko negativno odrazi 
na poslovanje tako temeljne 
kot tudi delovne organizacije. 
Poleg tega svet meni, da je 
sprejemljivo stališče, da ima 
popolno poslovno subjektivi- 
teto delovna organizacija in da 
je to vprašanje nujno potrebno 
urediti z zakonom. Toda odnos 
med delovno in temeljno oga- 
nizacijo, prav tako pa tudi se- 
stavljeno delovno organizaci- 
jo, je potrebno urediti s samo- 
upravnim sporazumom o zdru- 
ževanju dela in sredstev, v za- 
konu pa bi bilo potrebno dolo- 
čiti glavne elemente tega spo- 
razuma. 

Zvezni pravni svet je podprl 
institut razdolževanja, ki se 
uvaja v osnutek sprememb in 
dopolnitev ZZD, in ga je ocenil 
kot pomembno komplemen- 
tarno obliko odločanja na pod- 
lagi soglasja. Ta institut lahko 
v določeni meri ublaži posledi- 
ce izključnosti tega načina od- 
ločanja in prispeva k zmanjše- 
vanju možnosti za dominacijo 
manjšine. Zaradi tega bi bilo 
potrebno ta institut natančneje 
urediti. 
Svet je ocenil, da dajanje os- 
novnih in obratnih sredstev v 
zakup drugim organizacijam 
združenega dela ali delovnim 
ljudem in na tej podlagi prisva- 
janje rezultatov dela, ni v skla- 
du z ustavnim konceptom 
družbene lastnine. To je celo v 
nasprotju z ustavnimi določba- 
mi o pravici delavca v zvezi s 
družbenimi sredstvi in z nače- 
lom, da se na podlagi družbe- 
ne lastnine ne morejo pridobi- 
vati nobene koristi. 

Zaradi podobnih razlogov 
svet meni, da je tudi oblikova- 
nje »začasne pogodbene de- 
lovne enote« prav tako v na- 
sprotju z ustavnimi določbami, 
ker bi to pomenilo ustvarjanje 
pogojev za prisvajanje tujega 
delovnega presežka. To še zla- 
sti zato, ker bi takšno delo te- 
meljilo, kot se predlaga, na de- 
lu sredstev v zakup in ker bi se 
organizacija dela delovnih 
enot ustanovila za določen 
čas, kar je lahko samo izjema 
in ne pravilo v položaju delav- 
ca. Pri tem se opozarja, da je 
ustavna obveznost delavcev, 
da družbena sredstva ekonom- 
sko uspešno uporabljajo, da 
jih stalno obnavljajo, poveču- 
jejo in izbojšujejo. Ko ta sred- 
stva prenehajo biti materialna 
osnova dela, jih delavci ne mo- 
rejo uporabljati za prisvajanje 
tujega delovnega presežka, 

ampak jih lahko ob nadomesti- 
lu odstopijo skupnosti z name- 
nom nadaljnje uporabe kot 
materialne osnove dela. 

Svet tudi meni, da bi bilo po- 
trebno novelirani ZZD rešiti 
vseh določb, ki navajajo na ob- 
vezno združevanje med proiz- 
vodnimi in prometnimi organi- 
zacijami, kar je v skladu tudi z 
najavljenimi ustavnimi spre- 
membami. Poleg tega se tudi 
opozarja, da v osnutku spre- 
memb in dopolnitev ni rešeno 
vprašanje intervencijsko zdru- 
ženih sredstev za financiranje 
posameznih nujnih potreb 
družbene reprodukcije. 

Natančnejše norme o 
odgovornosti 

Za Zvezni pravni svet je po- 
polnoma sprejemljivo, da snu- 
tek zakona o spremembah in 
dopolnitvah ZZD posveča več 
pozornosti vprašanju odgovor- 
nosti, meni pa, da določene 
kategorije odgovornosti niso 
dovolj jasno opredeljene. Na 
primer, ni jasno postavljena 
premoženjska odgovornost in 
odgovornost temeljne organi- 
zacije združenega dela za 
uresničevanje interesa in ciljev 
delovne organizacije. 

Svet v zvezi z odgovornostjo 
za delovne naloge in obvezno- 
sti delavcev meni, da je potreb- 
no v skladu s razširjanjem pra- 
vic in pooblastil poslovodnih 
organov razširiti tudi njihovo 
odgovornost, predvsem za sta- 
nje v organizaciji združenega 
dela, za zgrešene investicije, 
za neizkoriščenost družbenih 
sredstev, za prelivanje neza- 
služenega dohodka v osebne 
dohodke, kar se z osnutkom 
zakona ni doseglo. 

Ob določbah, s katerimi se 
uvaja avtomatska odgovornost 
delavcev zaradi izostanka z de- 
la, ki predvideva prekinitev de- 
lovnega razmerja po zakonu, 
prav tako pa tudi druge oblike 
disciplinske odgovornosti, 
Svet meni, da je potrebno za- 
gotoviti individualizacijo teh 
vrst odgovornosti oziroma 
krivde in kazni. 

Svet meni, da je v osnutku 
zakona zelo poudarjena prisila 
delavcev in da je ta prisila bolj 
v funckiji produktivnosti dela 
in doseganja delovnega učin- 
ka, manj pa v funkciji delovne 
discipline in delovne odgovor- 
nosti. Poslovodnemu organu 
je potrebno dati večja poobla- 
stila in možnosti premeščanja 
in razporejanja delavcev na 
drugo delovno mesto. Tudi 
Zvezni pravni svet meni, da 
spremembe ZZD spodbujajo 
eskalacijo delavske zakonoda- 
je in da posegajo v urejanju 
določenih odločanj, ki bi mo- 
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rala biti predmet samouprav- 
nih pravic in samoupravnega 
odločanja. 

Učinkovitejše 
odločanje 

Spremembe, ki se predlaga- 
jo v sistemu samoupravnega 
odločanja, lahko prispevajo k 
njegovemu izboljšanju in k 
večji učinkovitosti. Predvideno 
odločanje s konsenzom pa bi 
bilo potrebno uskladiti z načeli 
dela in poslovanja s sredstvi v 
družbeni lastnini in s pravica- 
mi ter obveznostmi delavcev, 
ki delajo s temi sredstvi, prav 
tako pa tudi z načeli medse- 
bojne solidarnosti. Potrebno 
bi bilo določiti rešitve, ki bi 
zmanjšale ali izključile delova- 
nje obstoječega veta v združe- 
nem delu, in to v odvisnosti od 
narave odnosov, o katerih se 
odloča, in dejavnosti ter pred- 
metov dela delovne organiza- 
cije. 

V svetu je bilo izraženo tudi 
mnenje, da v osnutku zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
ZZD ni jasno opredeljeno po 
■katerih samoupravnih in neod- 
tujljivih pravicah delavci odlo- 
čajo neposredno, o katerih pa 
se izrekajo prek delegatov. 
Prav tako je potrebno natanč- 
neje urediti postopek odločaja 
v delavskem svetu. 

V zvezi z volitvami in razreši- 
tvami poslovodnega organa 
Zvezni pravni svet meni, da je 
potrebno odgovornost za to iz- 
volitev v celoti prenesti na or- 
ganizacijo združenega dela. 
Sprejemljivo je staišče, da se 
pri izvolitvi direktorja temeljne 
organizacije zahteva mnenje 
delavskega sveta in poslovod- 
nega organa delovne organi- 
zacije, izraženo pa je bilo tudi 
mnenje, da bi bilo potrebno 
takšno rešitev predvideti tudi 
za imenovanje in razrešitev po- 
slovodnega organa delovne 
organizacije v vsakem SOZD- 
u. Večina članov sveta je meni- 
la, da ni potrebno dolžnosti 
poslovodnega organa časovno 
omejevati, ampak zagotoviti, 

da bi bil uspeh pri delu edini 
kriterij njegove zamenjljivosti 
in razrešitve. 

Po mnenju Zveznega prav- 
nega sveta je potrebno združe- 
vanje in povezovanje dela s 
sredstvi v lasti občanov v si- 
stem družbenega dela urediti s 
posebnim zakonom in ne z 
ZZD. Načelno je bilo v svetu 
izraženo mnenje, da to gradivo 
ni dovolj normativno zajeto in 
da je premalo strokovno obde- 
lano. Poleg tega se opozarja, 
da bi bilo potrebno definicijo 
zadruge normativno dograditi 
in jasneje ter celoviteje opre- 
deliti. Glede možnosti in oblik 
združevanja zadrug osnutek 
ne spremlja že ustvarjene 
prakse v naši državi in možno- 
sti, ki jih dajejo republiški 
predpisi. 

Pozitivno je, da je v osnutek 
sprememb in dopolnitev ZZD 
uveden princip revalorizacije 
sredstev, ki se vnašajo v po- 
godbeno organizacijo, obstaja 
pa mnenje, da je potrebno z 
revalorizacijo zajeti vsa sred- 

stva, ki se združujejo v to orga- 
nizacijo. Toda ni opravičeno 
speljati združevanje pogodbe- 
nih organizacij samo v združe- 
no pogodbeno organizacijo, 
ampak je potrebno zagotoviti 
možnosti združevanja tudi v 
druge oblike zvez. 

V zvezi z obravnavanjem 
združevanja sredstev v lastnini 
občanov Zvezni pravni svet 
meni, da sedaj v naši državi ne 
obstajajo razlogi za prepreče- 
vanje združevanja več delov- 
nih ljudi, ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov, 
in je zaradi tega predlagana 
tudi ustrezna sprememba 1. in 
2. odstavka 303. člena ZZD. 
Svet je tudi opozoril, da osnu- 
tek zakona ni na ustrezen na- 
čin uredil vprašanja drobnega 
gospodarstva v družbenem 
sektorju in možnost ustanav- 
ljanja organiziranih oblik zdru- 
ženega dela, ki bi bolj ustreza- 
le potrebam drobnega gospo- 
darstva. 

REŠITVE ZA NESPORAZUME JE POTREBNO 

NAJTI V SAMEM ZDRUŽENEM DELU 

• Pripombe k osnutku zakona, sprejete na sestanku sekretarjev in predsednika 
sindikata DO SOZD ISKRA 25. maja 

• Večji vpliv sovlagateljev bo zagotovil večje zanimanje za skupna vlaganja na 
dohodkovnih osnovah 

• Podprte predlagane rešitve o samoupravnem organiziranju, z izjemo za OZD, ki 
so na podlagi zveznega zakona združeni v skupnosti na teh področjih 

• Razvojna komponenta TOZD mora vplivati na oceno upravičenosti njene 
organiziranosti 

• Osnove in merila za razdelitev sredstev za osebne dohodke in osebno porabo v 
okviru pristojnosti delavskih svetov 

DO SOZD ISKRA iz Ljubljane 
je, ko se je vključila v javno 
razpravo, predložila pripombe 
k osnutku sprememb in dopol- 
nitev zakona o združenem de- 
lu, ki so bile sprejete na se- 
stanku sekretarjev in predsed- 
nika sindikata te delovne orga- 
nizacije 25. maja. 

Stališče SOZD ISKRE je, da 
se v skladu z obstoječo ustavo 
SFRJ pristopi k najnujnejšim 
spremembam in dopolnitvam 
ZZD, predvsem k tistim, ki 
omogočajo učinkovitejše delo- 
vanje organizacij združenega 
dela. Pri tem je potrebno pazi- 
ti, da se ne gre v preveliki nor- 
mativizem niti na veliko število 
blanketnih norm, ki v organi- 
zacijah združenega dela prav 
tako vodijo v pretirano interno 
normiranje in raziično urejanje 
posameznih vprašanj. Nepo- 

trebno je razširjati vsebinsko 
koncepcijo ZZD, bilo pa bi tudi 
dobro, da se predlaga opusti- 
tev posameznih vsebinskih ce- 
lot, ki so celovito urejene v 
drugih zakonih, s tem, da so v 
tem zakonu samo okvirno po- 
stavljene. 

Analiza prekinitve dela \/ 
SOZD ISKRA je pokazala, da 
se kljub družbeni lastnini pro- 
izvodnih sredstev večina de- 
lavcev še vedno počuti v na- 
jemniškem odnosu. Obstajajo 
številni razlogi, ki zbujajo ob- 
čutek neenakopravnosti in kr- 
šitve pri uresničevanju pravic, 
socialne in ekonomske ogro- 
ženosti, zato je nesmiselno ne- 
girati dokazana dejstva, da pri- 
haja do prekinitve dela, priha- 
jalo pa bo tudi v prihodnje. Za- 
radi tega se predlaga, da se ob 
spremembah ZZD upošteva 

pobuda Republiške konferen- 
ce Zveze sindikatov SR Slove- 
nije za spremembo 2. oddelka 
VII. poglavja v zvezi z razreše- 
vanjem sporov, ki se niso rešili 
po redni poti. Z uresničitvijo te 
pobude bi se vsaj delno omo- 
gočilo reševanje konfliktnih si- 
tuacij v združenem delu. 

Skupni dohodek 

Z veljavnimi rešitvami 8. toč- 
ke drugega odstavka 81. člena 
je predvideno, da se s samou- 
pravnim sporazumom ureja 
pristojnost skupnega organa 
pri ustvarjanju skupnega do- 

hodka. Določba bi morala so- 
vlagatelju zagotoviti ustrezen 
vpliv na gospodarjenje z zdru- 
ženimi sredstvi, na primer gle- 
de soglasja sovlagateljev k od- 
ločitvam organov upravljanja 
OZD-a, ki pri svojem delu upo- 
rablja sredstva drugih OZD-ov, 
poleg ostalega tudi na višino 
bruto osebnih dohodkov in 
sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo, prav tako pa tudi na 
druge pomembne poslovne 
odločitve. Samo, takšen vpliv 
sovlagateljev na poslovanje 
OZD-a nosilcev združenih 
sredstev bi spodbudil interes 
za razvoj skupnih vlaganj. Ve- 

Javna razprava o osnutku zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o združenem delu 
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Ijavna ureditev in predlagane 
spremembe tega ne zagotav- 
ljajo in na ta način odvračajo 
tudi zainteresirane subjekte od 
skupnih vlaganj na dohodkov- 
nih osnovah, stimulirajo pa za 
vlaganja na podlagi kreditnih 
odnosov. 

Ko se govori o IV. poglavju, 
ki ureja medsebojna razmerja 
delavcev v združenem delu, 
SOZD ISKRA meni, da ni spre- 
jemljivo obvezno sprejemanje 
v delovno razmerje kandidata, 
ki izpolnjuje pogojfe, s tem, da 
je potrebno pripravništvo sa- 
mo pravno sistematično uredi- 
ti v ZZD. Poleg tega bi bilo 
potrebno pojasniti rešitev, ki 
se nanaša na priznavanje z de- 
lom pridobljene sposobnosti, 
zato se daje tudi ustrezen 
predlog. 

Podpira se tudi krepitev po- 
oblastil individualnega poslo- 
vodnega organa in poenostav- 
ljanje postopka, čeprav nima 
dovolj pooblastil za stimulaci- 
jo delavcev. Potrebno bi bilo 
tudi preveriti upravičenost 
možnosti, da imajo lahko OZD- 
i iste dejavnosti različen delov- 
ni čas. Hkrati se predlaga, da 
bi smel biti delovni čas krajši 
kot 42 ur tedensko tudi zaradi 
drugačnejše razporeditve de- 
lovnega časa (na primer, če je 
delovni čas deljen), pa tudi si- 
cer se predlaga omejevanje 
delovnega časa na 40 ur te- 
densko. 

Ta delovna organizacija me- 
ni, da bi bilo treba gradivo v 
"zvezi s prenehanjem delovne- 
ga razmerja urediti z republi- 
škim zakonom, če pa bi na- 
tančnejše urejanje tega institu- 
ta ostalo v ZZD, se predlagajo 
določena pojasnila in dogradi- 
tev te problematike. 

V V. poglavju, ki se nanaša 
na varstvo pravic delavcev, se 
predlaga uvajanje tristopenj- 
skega postopka, zahtevo za 
varstvo pravic pa mora obrav- 
navati samoupravno sodišče. 
Upravljanje 
z družbenimi sredstvi 

V prvem oddelku VI. poglav- 
ja, ki govori o upravljanju z 
družbenimi sredstvi, je dodan 
nov člen o začasni uporabi, 
nek drug člen pa je črtan. Bi- 
stvo spremembe je najverjet- 
neje v stališču, ki določa, da so 
delavci v temeljni organizaciji 
dolžni osnovna in obratna 
sredstva, ki se ne uporabljajo, 
prodati, dati v začasno upora- 
bo oziroma v zakup družbeni 
pravni osebi oziroma občanu, 
in to v skladu z zveznim zako- 
nom. To predstavlja zahtevo, 
da delavci dobro gospodarijo, 
z zvezno regulativo pa se bodo 
določili pogoji prodaje oziro- 
ma začasne uporabe. Po oceni 
tega udeleženca v javni razpra- 

vi z zakonom določena obvez- 
nost prodaje oziroma dajanja v 
zakup za dobro gospodarjenje 
nima pomena, ker bo dober 
gospodarstvenik v vsakem pri- 
meru tako tudi ravnal. Pri tem 
je obveznost ravnanja v skladu 
z zveznim zakonom neopravi- 
čena, ampak bi bilo potrebno 
to urediti s samoupravnimi akti 
delovne organizacije. Pogoj in 
sam postopek razpolaganja z 
družbenimi sredstvi, ki se ne 
uporabljajo, sta že urejena z 
zakonom o amortizaciji druž- 
benih sredstev, TOZD pa bodo 
kljub temu morali določiti to 
gradivo v samoupravnem 
splošnem aktu, kar pa je evi- 
dentno podvajanje zakonske 
in samoupravne regulative. 

118. člen osnutka določa, da 
OZD uresničuje pravico razpo- 
laganja z druženimi sredstvi 
prek delovne organizacije. Mo- 
ralo pa bi se natančno določiti, 
da »Delovna organizacija ima 
pravico razpolagati z družbe- 
nimi sredstvi, ki jih pri uresni- 
čevanju pravice z družbenimi 
sredstvi ustvarjajo delavci v tej 
DO. V samoupravnem spora- 
zumu o združevanju v DO je 
lahko določeno, da ima pravi- 
co razpolaganja z družbenimi 
sredstvi iz prvega odstavka tu- 
di TOZD ali druga organizacija 
združenega dela, v mejah poo- 
blastil, določenih v samou- 
pravnem sprazumu o združe- 
vanju v DO.« 

Ko fjride k 2. oddelku, ki go- 
vori o odgovornosti za obvez- 
nosti, SOZD Iskra predlaga, da 
se opusti alternativna mož- 
nost, da samoupravni spora- 
zum o združevanju predvideva 
drugačne oblike odgovornosti, 
kot je to določeno z zakonom. 
Sprememba ne posega v dru- 
go stališče določbe, ki se.spre- 
meni tako, da za obveznosti 
SOZD odgovarjajo TOZD ozi- 
roma DO, kot je predvideno s 
samoupravnim sporazumom o 
združevanju v SOZD. Zaradi te- 
ga se postavlja vprašanje, za- 
kaj se spremeni eno stališče, 
ne pa tudi drugo, ki se nanaša 
na odgovornost za obveznost 
sestavljene organizacije zdru- 
ženega dela. 

Prav tako se postavlja vpra- 
šanje subsidiarne odgovorno- 
sti, ker spremenjene določbe 
ne poznajo institutov neomeje- 
ne in omejene subsidiarne od- 
govornosti. Če subsidiarna od- 
govornost še obstaja, kot je 
poudarjeno, bi to vsekakor 
maralo biti navedeno v za- 
konu. 

Samoupravno 
organiziranje 

Podprte so bile tudi rešitve, 
ki so bile jnicirane iz dejanske 

potrebe v združenem delu kot 
posledice kriti!) obstoječih re- 
šitev, pri čemer se predvsem 
misli na začasne oreganizacij- 
ske oblike, kot so začasne po- 
godbene delovne organizacije 
in začasne skupne delovne 
enote ter skupnosti OZD kot 
pravne osebe. Ustrezne so tudi 
ostale rešitve, ki se nanašajo 
na samoupravno organizira- 
nost, izjema so organizacije 
združenega dela, ki so na pod- 
lagi zveznega zakona obvezno 
združene v skupnosti na teh 
področjih. V zvezi s tem obsta- 
ja mnenje, da bi moralo biti 
ustanavljanje velikih poslovnih 
sistemov v gospodarski infra- 
strukturi omejeno z ustavo, 
prav tako pa tudi z zakonom 
oziroma administrativni ukrepi 
ne bi smeli preseči zagotovlje- 
ne tehnološke celovitosti teh 
sistemov. 

Prav tako bi bilo potrebno 
dopolniti določbe veljavnega 
zakona z zahtevo, da je pogoj 
za organiziranje TOZD tudi ob- 
stajanje razvojne komponente 
TOZD. Ta zahteva bi se morala 
določiti kot obvezni sestavni 
elaborat o upravičenosti orga- 
niziranja TOZD. 

Kar se tiče oddelka, s kate- 
rim se ureja izločanje temeljne 
organizacije iz sestava delov- 
ne organizacije, je bilo ocenje- 
no, da se je v praksi pokazalo, 
da nima pomena zadrževati 
izločanje TOZD-a s končnim 
razčiščevanjem medsebojnih 
lastninskih zahtev in v tem 
smislu je potrebno dopolniti 
predlagane rešitve. 

Prav tako bi bilo potrebno, 
ko gre za združitev v sestavlje- 
no organizacijo združenega 
dela, določiti - kot obvezno 
vsebino - tudi združitev sred- 
stev, vsaj glede rezervnega 
sklada. 

SOZD ISKRA je ponovila tudi 
pripombo, ki je bila dana k te- 
zam, to je, da bi ZZD moral 
dopuščati, da se v samouprav- 
nem sporazumu o združitvi v 
delovno organizacijo oziroma 
v sestavljeno organizacijo 
združenega dela določijo nači- 
ni, s katerimi bi se proizvod- 
nim temeljnim organizacijam 
oziroma delovnim organizaci- 
jam zagotovil vpliv na opravlja- 
nje skupnih dejavnosti v orga- 
nizaciji združenega dela, ki so 
skupnega pomena, ne glede 
na to, ali pridobivajo dohodek 
s svobodno menjavo dela in ne 
glede na dejavnost, ki jo 
opravljajo. Največ kar bi bilo 
po njihovem dovoljeno, je, da 
se določijo opredelitve, ki bi 
izenačevale status organizacij, 
ki so skupnega pomena, z de- 
lovno skupnostjo. 

Na navedeno problematiko 
se navezuje tudi vprašanje pre- 

nehanja temeljnih organizacij, 
predvsem tistih, ki so skupne- 
ga pomena. Za njih bi bilo po- 
trebno dopustiti možnost, da 
temeljna organizacija preneha 
tudi v primeru organiziranja 
delovne skupnosti. 

Ta udeleženec v javni raz- 
pravi je predlagal, da se veljav- 
no stališče člena o dejavnosti 
sestavljene organizacije nado- 
mesti z naslednjim: »Dejavno- 
sti sestavljene organizacije so 
glavne dejavnosti delovnih or- 
ganizacij, združenih v SOZD, 
ki so določene v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o 
združevanju v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela«. 
Razlogi za takšen predlog so 
okoliščine, da^dogovorjena de- 
litev dela, ki se pravno odraža 
v opredelitvah dejavnosti, 
predstavlja temeljni smisel 
vsake gospodarske asociacije. 
Predlagana sprememba bi 
predstavljala pravni instru- 
ment, s katerim se v širših aso- 
ciacijah lahko zagotavlja opti- 
malna programska delitev. Za 
spremembo dejavnosti DO, 
združene v SOZD ali za spre- 
membo dejavnosti DO, s kate- 
ro bi se posegalo v proizvodni 
program druge združene de- 
lovne organizacije, bi bilo po- 
trebno soglasje upravnih orga- 
nov SOZD-a. Ce DO ne bi spre- 
jeli sistemsko sprejemljive de- 
litve dela v SOZD-u, bi se pro- 
blem rešil s prenehanjem sa- 
moupravnega sporazuma o 
združevanju v SOZD. 

Uresničevanje 
samoupravnih pravic 

Ko govori o urejanju odno- 
sov na tem področju, SOZD IS- 
KRA predlaga, da se osnove in 
merila za delitev sredstev za 
osebne dohodke in osebno 
porabo delavcev sprejemajo v 
okviru pristojnih delavskih 
svetov. Z referendumom se 
sprejemajo ustrezni planski 
dokumenti, v katerih se dolo- 
čajo temeljna razmerja razpo- 
rejanja dohodka, samo notra- 
nje razporejanje pa bi bilo lah- 
ko v pristojnosti delavskih 
svetov. 

Mnenje, da se z namenom 
učinkovitejšega samoupravlja- 
nja ukine soglasje pri delu or- 
ganov upravljanja združenega 
dela, in omejevanje imeprativ- 
nega mandata ni primerno, 
ampak bi bilo potrebno te do- 
ločbe jasno poudariti, s čimer 
bi se v praksi omogočilo učin- 
kovitejše odločanje. Prav tako 
bi bilo potrebno imenovanje in 
razrešitev članov kolegijskega 
poslovodnega organa vezati 
za mandat predsednika tega 
organa. Prav tako bi bilo po- 
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trebno opraviti ustrezne spre- ma predsednik poslovodnega aktov, ki so v nasprotju z zako- no odločitev o takšnem aktu 
membe v smislu, da ima indivi- organa DO oziroma SOZD-a nom ali samoupravnim spora- pa bi morala sprejeti notranja 
dualni poslovodni organ oziro- pravico, da ustavi izvrševanje zumom o združevanju. Konč- arbitraža ali sodišče. 

DOLGOROČNI RAZVOJ TURIZMA TEMELJI NA 

SPLOŠNIH CILJIH EKONOMSKE STABILIZACIJE 

GOSPODARSTVA 

• V zadnjih treh srednjeročnih planih je turizem uvrščen v prednostne smeri 
razvoja, toda zastavljeni cilji in naloge se po planskih obdobjih niso realizirali 
tako, kot je bilo načrtovano 

• Za razvoj turizma obstajajo v Jugoslaviji zelo ugodne možnosti glede na bogate 
naravne in družbene vire in močan dolgoročni trend rasti povpraševanja na 
mednarodnem trgu 

• Temeljni cilj razvoja turizma do leta 2000 je ustvarjanje tuje turistične porabe 
približno 6,8 milijard dolarjev, za kar je potreben skupni dolgoročni izvozni 
program turizma 

• Z ukrepi ekonomske politike se bo v naslednjih dveh letih zagotovilo, da se bo 
izvoz na podlagi turizma za vse udeležence isto obravnaval kot izvoz blaga 

V zadnjih nekaj letih se je 
jugoslovanski turizem razvijal 
kot specifična gospodarska 
dejavnost, ki je imela določen 
vpliv na celotne gospodarske 
tokove v državi. Čeprav je v 
vseh družbenih dokumentih, ki 
določajo nadaljnje smeri celot- 
nega družbenoekonomskega 
razvoja, turizmu posvečena 
posebna pozornost, je bil nje- 
gov razvoj spontan in premalo 
organiziran. Turizem se je bolj 
ali manj razvijal na robu celot- 
nih gospodarskih gibanj, kar je 
bilo pogojeno z odstotnostjo 
ustrezne konstistentne in dol- 
goročne politike njegovega 
razvoja, prav tako pa tudi poli- 
tike, ki bi vanj vgradila jasno 
definirane cilje splošnega 
družbenoekonomskega razvo- 
ja države. 

Upoštevajoč zelo izraženo 
potrebo strukturnih prilagajanj 
jugoslovanskega gospodar- 
stva v smeri povečanja izvoza, 
v zvezi s tem pa tudi ustvarja- 
nja boljših izvoznih rezultatov 
na podlagi turizma, je Zvezni 
izvršni svet pripravil in predlo- 
žil delegatom v Skupščini SFR 
Jugoslavije osnutek odloka o 
strategiji razvoja turizma v 
SFRJ (AS 245), ki predstavlja 
sestavni del odloka. 

Sprejetje tega odloka je v 
pristojnosti Zbpra republik in 
pokrajin. 

V dokumentu sta najprej kri- 
tično prikazana mesto in vloga 
turizma v družbenoekonom- 
skem razvoju naše države in v 

zvezi s tem se ocenjuje, da je 
turizem pomembno vplival na 
celoten razvoj. Prispeval je k 
izboljšanju proizvodne struk- 
ture države, razširitvami eko- 
nomskih odnosov s tujino, 
uravnoteženju plačilne bilan- 
ce, povečanju zaposlenosti, 
enakomernejši razmestitvi 
proizvajalnih sil in izboljšanju 
delovne sposobnosti prebival- 
stva. Prav tako je vplival tudi 
na dvig kulturne ravni in uve- 
ljavitve našega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

Ob navedbi podatkov, da je 
bilo v letu 1986 111 milijonov 
nočitev (od tega 51 milijonov 
nočitev tujih in približno 60 mi- 
lijonov nočitev domačih turi- 
stov), evidentirani devizni pri- 
hodek pa je dosegel približno 
1,3 milijarde dolarjev, se v gra- 
divu poudarja, da Jugoslavija 
pripada k srednjerazvitim turi- 
stičnim državam. Zaradi pri- 
merjave se tudi navaja, da je 
znašal v lanskem letu devizni 
priliv od turizma v Španiji 12,1 
milijard dolarjev, v Italiji 9 mili- 
jard, Grčiji pa 1,9 milijard do- 
larjev. Naša udeležba v medna- 
rodnem turističnem prometu 
Evrope, merjeno s številom no- 
čitev, se giblje okrog 4%, po 
evidentiranem deviznem prili- 
vu pa okrog 2%. 

Ugotavlja se, da predstavlja 
registrirani devizni priliv samo 
približno 60% celotne devizne 
porabe tujih turistov. Razlika 
med tem prilivom in porabo se 
razlaga z neustrezno metodo- 

logijo obračuna deviznih pri- 
hodkov od turizma. Zaradi te- 
ga se pomemben del porabe 
tujih turistov, kot so prihodki, 
ustvarjeni v prometu in v mari- 
nah, prihodki od letalskih taks, 
prodaje kerozina, prodaje v 
brez carinskih prodajalnah in 
zlasti prihodki od zasebne me- 
njave deviz, ne evidentira kot 
prispevek tujega turizma. 

V gradivu se potem navaja, 
da je bil v zadnjih treh srednje- 
ročnih planih turizem uvrščen 
v prioritetne smeri razvoja, da 
pa se zastavljeni cilji in naloge 
po bilančnih obdobjih niso re- 
alizirali, kot je bilo načrtovano. 
V zvezi s tem se navajajo po- 
datki o načrtovanih in ustvarje- 
nih stopnjah rasti v turizmu in 
ugotavljajo osnovni razlogi za- 
ostajanja v njegovem razvoju. 
Med njimi so - stagnacija v 
razvoju mednarodnega turiz- 
ma, ki je posledica ekonomske 
recesije, potem premajhna 
gradnja in neugodna struktura 
namestitvenih zmogljivosti, 
učinkovitih ukrepov spodbuja- 
nja razvoja turizma, nenavzoč- 
nost v ekonomski politiki, 
zmanjševanje konkurenčne 
sposobnosti na mednarodnem 
turističnem trgu zaradi ne- 
ugodnih denarnih gibanj, prav 
tako pa tudi subjektivne slabo- 

sti na področju organiziranja 
in nuđenja turističnih storitev. 

Ko se govori o lanskem letu; 
se poudarja, da je turistična 
ponudba razpolagala z milijon 
in 321.310 ležišči v vseh obli- 
kah namestitve, od tega se je 
na osnovno namestitev nana- 
šalo 26%, na komplementarno 
pa 74%. Iz tega se vidi, da je 
struktura namestitvenih zmog- 
ljivosti zelo neugodna, ker je 
premalo osnovne nanjestitve. 
Zaradi tega se v komplemen- 
tarni namestitvi (kjer so najbolj 
zastopani kampi in zasebne 
sobe) ustvari celo 53% nočitev 
domačih in tujih turistov. Jakš- 
na struktura zmogljivosti je 
predvsem neugodna, če po- 
gledamo zmogljivosti, s kateri- 
mi razpolagajo konkurenčne 
turistične države, predvsem 
Španija, Italija in Grčija. Iz tega 
izhaja med drugim tudi nizka 
povprečna dnevna poraba tu- 
jih turistov pri nas, ki je značil- 
na za komplementarno hame- 
stitev. 

Bogati naravni in 
družbeni viri države 

Posebno poglavje osnutka 
odloka je posvečeno obnovam 
dolgoročnega razvoja turizma 
v Jugoslaviji. V zvezi s tem se 

Osnutek odloka o strategiji razvoja turizma v Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji - AS 245 
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kaže na rezultate številnih 
znanstvenih raziskav, po kate- 
rih obstajajo za razvoj turizma 
v naši državi zelo ugodne mož- 
nosti, ker imamo bogate na- 
ravne in družbene vire ter mo- 
čan dolgoročni trend rasti pov- 
praševanja na mednarodnem 
tržišču. V svetovnih razmerah 
naša država razpolaga z veli- 
kim delom najkvalitenejšth in 
najbolj iskanih turističnih pri- 
delov. To se nanaša predvsem 
na mediteransko makro regijo, 
kjer se ustvari več kot tretjina 
celotnega mednarodnega turi- 
stičnega prometa v svetu in 
približno četrtina deviznega 
priliva od turizma. Poleg Ja- 
dranskega morja ima Jugosla- 
vija pomembna planinska ob- 
močja, številne druge turistič- 
ne zanimivosti, naravne zna- 
menitosti, favno in flore in veli- 
ko število kulturnozgodovin- 
skih zanimivosti. Veliko število 
rek, kanalov in jezer dopolnju- 
jejo naravni ambient in ustvar- 
ja še ugodnejše pogoje za raz- 
voj turizma. Po vrednosti teh 
virov je Jugoslavija enakoprav- 
na, če se primerja s svojimi 
glavnimi konkurenti. Po dose- 
danjih raziskavah je možno na 
jugoslovanskem turističnem 
območju do konca tega stolet- 
ja zgraditi namestitvene zmog- 
ljivosti za istočasno bivanje 2,2 
milijona turistov. 

Po ocenah v strategiji ima 
naša država možnosti, da po- 
veča svojo udeležbo na med- 
narodnem turističnem trgu. 
Realno lahko pričakujemo, da 
se bo tuji turistični promet v 
Jugoslaviji do leta 2000 pove- 
čal povprečno letno za 5%, tu- 
ristična poraba pa za 8%. Tako 
bi v zadnjem letu tega stoletja 
bivalo pri nas 16,5 milijona tu- 
jih turistov, več kot 100 milijo- 
nov bi bilo hjihovih nočitev, 
celotna tuja turistična poraba 
bi znašala približno 6,8 dolar- 
jev oziroma registrirani devizni 
prihodek bi znašal 4,2 milijar- 
de dolarjev (ob uporabi seda- 
nje metodologije). 

V gradivu se opozarja tudi 
na pričakovana dolgoročna gi- 
banja na mednarodnem turi- 
stičnem trgu. Med ostalim se 
poudarja, da se od leta 1965 pa 
do danes ni pomembneje spre- 
menil vrstni red najpomemb- 
nejših turističnih držav. Tako 
so se leta 1985 na čelu pred- 
nostne liste znašle: ZDA z 11,6 
milijard prihodka, nato pa po 
ustvarjenem dolarskemprilivu 
sledijo Italija (8,8), Španija 
(8,1), Francija (7,9), Velika Bri- 
tanija (7), Zvezna republika 
Nemčija (5,9), Avstrija (5,1), 
Švica (3,3), Mehika (3,5), Kana- 
da (3,1), Singapur (2,1), Belgija 
(1,7), Hong Kong in Finska (po 
1,3), Portugalska, Tajska, 

Švedska, Japonska, Avstralija 
in Jugoslavija (po 1,1 milijar- 
do) itd. 

Na mednarodnem turistič- 
nem trgu že več let prevladuje- 
jo tri najmnožičnejše oblike tu- 
rističnih gibanj - po toplih 
morjih, predvsem po Meditera- 
nu, po planinskih turističnih 
območjih in ]5o velikih mestih. 
Pri tem lahko pričakujemo na- 
daljnje premikanje mednarod- 
nega turizma proti novim turi- 
stičnim predelom, s tem, da se 
ocenjuje, da bo Evropa še na- 
prej zadržala svoj dominanten 
položaj, zahvaljujoč atraktiv- 
nosti Mediterana, alpskih pre- 
delov in velikih mest. 

Upoštevajoč velike turistič- 
ne potrebe sodobne družbe, 
bo v prihodnjem obdobju pro- 
stor postal najvažnejši, najbolj 
iskan in najdražji dejavnik ce- 
lotne turistične ponudbe, nje- 
gova valorizacija pa bo odvis- 
na od ohranitve njegove prvot- 
ne kakovosti. Glavna značil- 
nost mednarodnega turizma 
bo še naprej njegova množič- 
nost. Organizirani turistični 
promet bo ob koncu tega sto- 
letja zajel približno 45% celot- 
nega mednarodnega turizma, 
toda individualni turistični pro- 
met bo še naprej predstavljal 
najmnožičnejši del turističnih 
potovanj (v njegovem okviru 
bodo posebno vlogo zadržali 
motorizirani turisti). 

Kar se tiče namestitve, se 
pričakuje zmanjšanje povpra- 
ševanja po hotelskih zmoglji- 
vostih in hkrati večji interes za 
turistična naselja apartmajske- 
ga tipa s paviljoni, bungalovi in 
vilami v osnovnih namestitve- 
nih zmogljivostih, potem 
zdravstvenih in klimatskih 
zdraviliščih, sodobnih kampih 
in manjših objektih v okviru 
komplementarnih namestitve- 
nih zmogljivosti. 

Če upoštevamo vsa prihod- 
nja gibanja na svetovnem trgu, 
lahko sklenemo, da bo turistič- 
no povpraševanje še naprej 
kvantitativno raslo in to dlje 
časa, pomembno pa se bo 
spremenila njegova struktura. 
To bo povzročilo, da bodo več- 
je povpraševanje pritegnile 
predvsem tiste turistične drža- 
ve, ki bodo bolj spoštovale nje- 
gove nove potrebe in zahteve. 
Zaradi tega morajo imeti giba- 
nja na mednarodnem turistič- 
nem trgu v dolgoročni strate- 
giji razvoja našega turizma do- 
minanten vpliv. To hkrati tudi 
pomeni, da bo celovita upora- 
ba marketing koncepcije v pri- 
hodnjem razvoju omogočila 
pravilen izbor smeri nadaljnje- 
ga razvoja. 

Ko se govori o pričakovanih 
dolgoročnih gibanjih na do- 
mačem turističnem trgu se po 

raziskavah, ki so bile opravlje- 
ne pred nekaj leti, ocenjuje, da 
bo leta 2000 v državi 350 mili- 
jonov možnih nočitev domačih 
turistov, ob povprečni letni 
stopnji rasti 3,6%. Prav tako bo 
v tem letu v domačem turizmu 
porabljenih približno 600 mili- 
jard dinarjev (po cenah iz leta 
1985). Predvidena je tudi malo 
hitrejša rast domačega turiz- 
ma v kontinentalnih predelih 
glede na primorsko turistično 
območje. 

Po drugi strani bo posebna 
pozornost na domačem trgu 
posvečena tistemu delu prebi- 
valstva, ki zaradi premajhne 
plačilne možnosti ne bo imel 
pogojev, da se vključi v doma- 
či turizem. Zaradi tega je po- 
trebno s selektivno ekonom- 
sko in socialno politiko omo- 
gočati njegovo vključevanje v 
neopravičen proces rekreaci- 
je. Posebno pQzornost je po- 
trebno posvetiti odmoru in re- 
kreaciji otrok, učencev, štu- 
dentov, delavske mladine in 
upokojencev. 

Osnovni cilji razvoja 
jugoslovanskega 
turizma 

V posebnem delu strategije 
so prikazani temeljni cilji raz- 
voja turizma. Poudarja se, da 
strategija dolgoročnega razvo- 
ja turizma temelji na takšnih 
razvojnih ciljih te gospodarske 
panoge, da bi z njeno realiza- 
cijo le ta postala dejavnik po- 
spešenega uresničevanja ci- 
ljev ekonomske stabilizacije 
države. Z drugimi besedami, 
strategijo nadaljnjega razvoja 
našega turizma morajo deter- 
minirati stabilizacijski cilji. 

Eden od teh ciljev je tudi 
uporaba resursnih možnosti in 
turističnega povpraševanja z 
namenom ustvarjenja močnej- 
šega izvoznega trga, na kate- 
rega se lahko usmeri pomem- 
ben del celotnega jugoslovan- 
skega gospodarstva. Tako se 
bodo ustvarili pogoji za vklju- 
čevanje celotnega gospodar- 
stva na turistični trg in tudi za 
razvoj številnih vrst proizvod- 
nje z vsemi spremljajočimi 
učinki (zaposlenost, produk- 
tivnost, regionalni razvoj, de- 
vizni priliv). Na ta način se bo 
prispevalo k pozitivnim spre- 
membam v gospodarski struk- 
turi države. 

Razvoj turizma teži tudi k 
povečanju deviznega priliva za 
ustvarjanje pogojev za uspeš- 
nejše vključevanje Jugoslavije 
v mednarodno izmenjavo. Pri 
tem se misli na posebne pred- 
nosti izvoza blaga in storitev 
prek turizma, na visok neto de- 
vizni učinek in dominantno 
usmerjenost izvoza v države s 

konvertibilnim plačevanjem. 
Dolgoročni cilj je tudi razvoj 

damačega turizma, ki mora 
skupaj z razvojem tujega turiz- 
ma dati svoj prispevek k priča- 
kovanim ekonomskim učin- 
kom. Prav tako pa bo to tudi 
prispevek k večji zaposlenosti 
glede na dejstvo, da je turizem 
delovno intenzivna panoga, ki 
omogoča predvsem zaposlo- 
vanje večjega števila žensk in 
relativno manjše izdatke na 
enoto delovnega mesta. 

S strategijo razvoja turizma 
se želi doseči tudi enakomer- 
nejša razmestitev proizvajalnih 
sil oziroma prerazporeditev 
dohodka iz gospodarsko razvi- 
tih držav sveta in predelov v 
Jugoslaviji v nerazvita območ- 
ja in predele. Temeljni cilj raz- 
voja turizma do leta 2000 je 
ustvarjanje tuje turistične po- 
rabe, ki bo znašala približno 
6,8 milijard dolarjev. Za to je 
nujen skupen dolgoročni iz- 
vozni program turizma, s kate- 
rim se bodo hkrati združili tudi 
ostali cilji razvoja turizma. Ta 
program bo konkretiziran v 
srednjeročnih planih razvoja, v 
katerih bo predvidena tudi di- 
namika njegove realizacije in 
predpostavke, potrebne za 
njegovo uresničitev. 

V skupnem izvoznem pro- 
gramu države je načrtovano, 
da se celovito valorizirajo naše 
resursne in tržne možnosti, in 
to prek posameznih razvojnih 
programov, ki pa so med seboj 
komplementarni. Gre za pro- 
grame intenzifikacije obstoje- 
če turistične ponudbe, razvoja 
osnovne in komplementarne 
namestitve, razvoja tranzitne- 
ga, navtičnega, planinskega in 
lovskega zdravstvenega turiz- 
ma, potem turizma v velikih 
mestih in na koncu, razvoja 
drobnega gospodarstva v tu- 
rizmu. 

Pogoji za realizacijo 
zastavljenih ciljev 

V delu strategije, ki govori o 
pogojih za realizacijo določe- 
nih ciljev razvoja turizma , se 
poudarja predvsem potreba 
maksimalnega aktiviranja vseh 
rezerv, ki se nahajajo v samem 
turističnem gospodarstvu in to 
s stališča kakovosti njegovega 
poslovanja in povečanja učin- 
kovitosti plasmajev na svetov- 
nem in domačem trgu. Osnovo 
dolgoročne politike vseh OZD 
s področja turizma bo pred- 
stavljala marketing-koncepcija 
oziroma tržne zahteve pri če- 
mer se bodo osnovne poslov- 
ne funkcije združile na ravni 
delovne organizacije. Prav ta- 
ko se bo zagotovilo racionalno 
kombiniranje turističnega pro- 
izvoda, politike cen, promocij- 
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ske politike in izbire kanalov 
prodaje, kar vključuje tudi 
uporabo sodobne računalni- 
ške tehnike in informatike. 

Pri organizaciji turizma ima- 
jo poseben pomen organi in 
organizacije, ki koordinirajo 
njegov nastop na vseh ravneh, 
od občine do federacije. Tako 
se bo jasno določila pristoj- 
nost posameznih nosilcev po- 
litike razvoja turizma (gospo- 
darske zbornice, družbene tu- 
ristične organizacije, izvršni 
organi družbenopolitičnih 
skupnosti). V okviru te koordi- 
nacije bo imela še naprej pose- 
ben pomen turistična propa- 
ganda in informativna dejav- 
nost v tujini, ki bo sinhronizira- 
na z ostalimi inštrumenti naše- 
ga nastopanja na svetovnem 
trgu. 

Pogoj za realizacijo določe- 
nih ciljev razvoja turizma je, 
kot se poudarja, tudi povezo- 
vanje turizma z vsemi drugimi 
dejavnostmi, in to na dolgo- 
ročnih dejavnostih. Razvoj tu- 
rizma bo uspešen, če se bo 
formirala ustrezna prometna 
infrastruktura, razvijala ener- 
getika, agroindustrijski kom- 
pleks, gradbeništvo, industrija, 
trgovina in druge dejavnosti. 

Tretji in zadnji pogoj za 
uresničevanje ciljev turistične- 
ga razvoja je v dolgoročnem 
interesu države za tak razvoj. V 
tem smislu se v gradivu po- 
udarja, da bo imel turizem 
podporo v dolgoročnih ukre- 
pih ekonomske politike. Tako 
se bo izvoz na podlagi turizma 
obravnaval tako kot izvoz bla- 
ga. Z ustreznimi ukrepi se bo- 
do zagotovili tudi ugodnejši 
pogoji za razvoj domačega tu- 
rizma, če bi šlo za tisti del pre- 
bivalstva, ki ne bo mogel spre- 
jeti pogojev turističnega trga. 
Ustvarjene bodo potrebne 

predpostavke za zagotavljanje 
dodatne akumulacije iz tujine 
za potrebe turizma, prav tako 
pa tudi ugodnejši, kreditni po- 
goji. 

Vse to pomeni, da se bo raz- 
voj turizma obravnaval kot in- 
tegralni del celovitega razvoja 
države in ne parcialno kot do 
sedaj. Kar se tiče potrebnih 
sredstev, se bo njihov obseg 
določal na podlagi konkretiza- 
cije programa. Ocenjuje se, da 
bo do leta 2000 za ta namen 
potreben znesek 1.247,8 mili- 
jard dinarjev. Ko se govori o 
virih teh sredstev, se predvide- 
va, da bi turistično gospodar- 
stvo iz lastnih sredstev zagoto- 
vilo 20%, iz združenih sredstev 
OZD-ov ostalega gospodarstva 
bi se zagotovilo 25%, iz sred- 
stev sklada za nerazvita ob- 
močja 5% in iz osebnih sred- 
stev občanov 5%. Vse to bi 
skupaj predstavljalo 55% vseh 
potrebnih sredstev, ostalih 
45% pa bi kazalo zagotoviti iz 
tuje akumulacije (skupna vla- 
ganja, dolgoročni zakup in tuji 
krediti) in iz kreditnih sredstev 
domačih bank. 

Ukrepi in aktivnosti 

V posebnem poglavju strate- 
gije je prikazan program ukre- 
pov in aktivnosti za uresniče- 
vanje ciljev strategije razvoja 
jugoslovanskega turizma. Od 
skupaj 22 predvidenih ukrepov 
in aktivnosti jih je celo 18 traj- 
nega značaja, štirje pa so ča- 
sovno omejeni. 

S trajnimi ukrepi in aktiv- 
nostmi se poleg ostalega pred- 
videva, da bo turistično gospo- 
darstvo maksimalno krepilo 
kvalitativne dejavnike gospo- 
darjenja, izboljšalo kakovost 
svojih storitev, obogatilo vse- 
bino svoje ponudbe in izbolj- 

šalo organizacijo poslovanja v 
skladu z zahtevami trga. Prav 
tako je potrebno izboljševati 
organizjranost turizma na vseh 
ravneh sprejemanja odločitev 
in spodbuditi samoupravno 
povezovanje turističnih orga- 
nizacij združenega dela z or- 
ganizacijami iz drugih dejav- 
nosti na skupnih izvoznih in 
razvojnih programih in progra- 
mih proizvodnje. 

Sredstva mednarodnih fi- 
nančnih institucij in drugih fi- 
nančnih in gospodarskih sub- 
jektov velja prioritetno upora- 
biti za graditev turističnih ob- 
jektov in infrastrukture ob nuj- 
nem prilagajanju predpisov. 
Poleg tega se predvideva, da 
se z ukrepi ekonomske politike 
usmeri del bančnih sredstev za 
graditev turističnih zmogljivo- 
sti, prilagojenih zahtevam se- 
lektivnega turističnega povr 
praševanja pod ugodnejšimi 
pogoji. Zaradi intenzivnejšega 
in komplementarnejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova se 
bo spodbujalo usmerjanje 
sredstev iz sklada federacije za 
nerazvite v razvoj turističnega 
gospodarstva. 

Z ukrepi ekonomske politike 
je potrebno spodbujati angaži- 
ranje sredstev občanov za vla- 
ganje v graditev turističnih 
zmogljivosti, spodbujati večjo 
porabo tujih turistov, predv- 
sem s prodajo domačega bla- 
ga, prav tako pa tudi omogoči- 
ti turističnemu gospodarstvu 
znižanje ali oprostitev carine 
in drugih uvoznih dajatev za 
uvoz opreme in rezervnih de- 
lov, ki se ne proizvajajo v dr- 
žavi. 

Naloga bo tudi nadaljnje 
kreditiranje priprav na turistič- 
no sezono in izvoza turističnih 
storitev pod najugodnejšimi 
pogoji, ki veljajo za ostalo iz- 

vozno gospodarstvo, prav tako 
prodaja kerozina s popustom 
za čarterske prevoze tujih turi- 
stov v Jugoslavijo in iz Jugo- 
slavije, ki jih opravljajo domači 
prevozniki. 

Ko se govori o časovno ome- 
jenih ukrepih in aktivnostih, se 
načrtuje, da se bo v letu 1988 s 
samoupravnim sporazumom o 
enotnem nastopanju na med- 
narodnem turističnem trgu tu- 
rističnih TOZD-ov zagotovil 
učinkovitejši nastop v plasma- 
ju turističnih storitev in se bo 
izognilo nelojalni konkurenci. 
Za naslednji dve leti se predvi- 
deva, da se bodo spodbude za 
izvoz turističnih storitev pribli- 
žale spodbudam za izvoz bla- 
ga. Kot letna naloga se navaja 
določanje obsega plačevanja 
za uvoz blaga in neblagovna 
plačevanja za potrebe OZD-ov 
s področja turizma in gostin- 
stva, ki se določajo v letnih 
projekcijah plačilne bilance, 
sorazmerno s povečanjem re- 
gistriranega deviznega priliva 
od turizma v predhodnem letu. 
Povečal se bo tudi obseg de- 
viznih pravic omenjenim OZD- 
om za boljšo preskrbo turistič- 
nih območij. 

Že za četrto četrtletje tega 
leta se v programu ukrepov 
predvideva, da se bodo zaradi 
večjega angažiranja tujih fi- 
nančnih sredstev za vlaganja v 
gradnjo turističnih objektov 
predlagale nujne spremembe v 
zakonu o vlaganju sredstev tu- 
jih oseb v domače organizacije 
združenega dela. 

S programom ukrepov in ak- 
tivnosti se določajo tudi njiho- 
vi konkretni nosilci. 

V prilogi gradiva se navajajo 
tudi tabelarni prikazi podat- 
kov, pomembnih za razvoj na- 
šega turizma v zadnjih dvajse- 
tih letih. 

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

VEČJA KOORDINACIJA ZVEZNIH ORGANOV PRI 

DELU NA VLOGAH IN PREDLOGIH  

• v letu 1986 je bilo 699 vlog in predlogov manj kot v prejšnjem letu 
• upravičenost navedb pri težjih kršitvah pravic in interesov delovnih ljudi in 

občanov 
• Veliko število pritožb na vprašanje iz izključne pristojnosti sodišč, toda tudi na 

delo sodišč 
• Zahteve delavcev organom federacije za posredovanje pri reševanju 

stanovanjskega vprašanja 
• Privilegiji in nepravilnosti pri zaposlovanju 
• Zahteve za razpis splošnega jugoslovanskega referenduma o nuklearkah 
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Komisija Skupščine SFRJ za 
vloge in predloge je na seji 22. 
aprila 1987. leta obravnavala 
poročilo o delu služb za vloge 
in predloge Skupščine SFRJ v 
letu 1986 in ob tej priliki pod- 
prla ocene in stališča iz poro- 
čila. 

V razpravi je bilo ugotovlje- 
no, da je bilo Skupščini SFftJ, 
Predsedstvu SFRJ in Zvezne- 
mu izvršnemu svetu v lanskem 
letu poslanih 13.509 vlog in 
predlogov, od tega 9.946 pis- 
nih vlog, 33.563 občanov pa je 
bilo sprejetih. Od celotnega 
števila pisnih vlog in predlo- 
gov je bilo Skupščini SFRJ po- 
slanih 3.540 oziroma 35,9 od- 
stotka, Predsedstvu SFRJ 
3.745 (37,6) in Zveznemu izvrš- 
nemu svetu 2.661 (26,7 odstot- 
ka). V primerjavi s prejšnjim 
letom je bilo 699 vlog in pred- 
logov manj, kar pomeni pro- 
centualno 5 odstotkov. 

Največ vlog je bilo poslanih 
iz SR Srbije - 5.335, potem iz 
SR Bosne in Hercegovine 
1.954, SAP Vojvodine - 1.551, 
SR Hrvatske - 1.081, SR Ma- 
kedonije - 896, SAP Kosova - 
889 in SR Slovenije - 395, naj- 
manj iz Črne gore - 214. 

V poročilu se navaja, da je 
Služba na podlagi dela na po- 
sameznih vlogah in predlogih 
obdelala 65 analitično-infor- 
mativnih gradiv, na katere so 
delovni ljudje in občani opo- 
zarjali v svojih vlogah in pred- 
logih, potem 3 poročila (eno za 
4-letno obdobje), 25 periodič- 
nih informacij in 29 informacij 
o posameznih ali kolektivnih 
vlogah. 

Ko se govori o kvalifikacijski 
strukturi vložiteljev, so največ 
vlog in predlogov, tako kot v 
prejšnjih letih, poslali zaposle- 
ni v gospodarskih dejavnostih 
družbenega sektorja - skupaj 
3.894, kar znaša 41,3 odstotka, 
in upokojenci - 2.702 (27,3%), 
potem kmetje v sektorju indivi- 
dualne lastnine (11,7 odstot- 
ka), gospodinje (9,2%), delavci 
iz negospodarskih družbenih 
dejavnosti (uprava in pravoso- 
dje, zdravstvo, prosveta in dru- 
go (7,8%) ter zasebni obrtniki 
(2,4). Zanimiv je tudi podatek, 
da je bilo glede na celotno šte- 
vilo podpisanih vlog in predlo- 
gov tudi 6,9 odstotka anonim- 
nih, to je za 60,8 odstotka več 
kot v letu 1985. Po drugi strani 
je znašala udeležba kolektiv- 
nih vlog in vlog delovnih in 
drugih organizacij samo 1,Š 
odstotka, kar je prav tako več v 
primerjavi s prejšnjim letom. 

Za razliko od leta 1985, ko so 
se delovni ljudje in občani naj- 
večkrat pritoževali čez delo 
pravosodnih organov, je bilo v 
tem obdobju največ pritožb 
čez delo upravnih organov 

(36,2%). Pri tem je bilo največ 
pripomb čez delo občinskih 
(65,1%) in zveznih organov 
(celo 25,9 odstotka). Na dru- 
gem mestu po številnosti so 
pritožbe čez delo sodišč 
(21,9%), predvsem občinskih, 
potem čez delo sisov (15,7%), 
organizacij združenega dela 
(14,3%) in tako dalje. 

Največ vlog, več kot 90%, je 
imelo značaj pritožb, medtem 
ko je bilo predlogov oziroma 
pobud za spremembo predpi- 
sov samo 2,9, prošenj pa 6,5 
odstotka. Od skupno 9.946 
sprejetih pisnih vlog v letu 
1986 so jih pristojnim orga- 
nom v federaciji, republikah in 
avtonomnih pokrajinah odsto- 
pili 6.090, s prošnjo, da jih 
obravnavajo in da se v okviru 
pristojnosti in pooblastil teh 
organov odloči o zahtevah vlo- 
žiteljev vlog. 

Obravnavanje vlog 

V poročilu se navaja, da je 
Služba za vloge in predloge 
Skupščine SFRJ pregledala 
oziroma spremljala postopek 
po vlogah v 1.179 primerih. To 
število je večje glede na leto 
1985, še naprej pa ostaja os- 
novni problem, da se zahteva- 
na poročila ne pošiljajo, tako 
da ni možnosti, da organ fede- 
racije spremlja postopek po 
vlogi vse do njegovega zak- 
ljučka. 

V sodelovanju s komisijami 
in službami za vloge in predlo- 
ge v republikah in avtonomnih 
pokrajinah je bilo neposredno 
pregledanih 252 vlog (poveča- 
nje za 60 odstotkov). Največ jih 
je bilo iz SAP Kosova. Gre na- 
mreč za vloge, ki jih je prouče- 
vala delovna skupina Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ in 
delovna skupina organov in 
organizacij federacije SR Srbi- 
je in SAP Kosova, tako da od 
tod tudi naglo povečanje števi- 
la obravnavanih vlog. 

Po poročilu službe za vloge 
in predloge Skupščine SFRJ 
kažejo rezultati preverjanja teh 
vlog (ocenjeno je. bilo, da gre 
za težje kršitve pravic in intere- 
sov delovnih ljudi in občanov), 
da so bile vloge v 65,1% upra- 
vičene. Toda po globalnih po- 
datkih republiških in pokrajin- 
skih komisij in služb je razvid- 
no, da je bila upravičenost 
zahtev celo dosti večja - več 
kot 74 odstotkov. 

Vložiteljem vlog, tu so vklju- 
čeni tudi občani; ki so se nepo- 
sredno obračali, je bilo odgo- 
vorjeno v 4.542 primerih, tem 
pa je bil dan tudi pravni poduk 
za varstvo oziroma uresničeva- 
nje njihovih pravic. Hkrati pa 
1.698 vlog ni- bilo proučenih, 

ker je šlo za vložitelje, ki pogo- 
sto neupravičeno pošiljajo 
svoje zahteve, ali pa za vloge, 
ki so po svoji vsebini nesmisel- 
ne in jih pišejo psihično bolne 
osebe, in podobno. 

Člani komisije so v razpravi 
poudarili, da se v vlogah in 
predlogih delovnih ljudi in ob- 
čanov, poslanih Predsedstvu 
SFRJ, Skupščini SFRJ in Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, močno 
izražajo družbenoekonomski 
in politični odnosi v naši druž- 
bi, ne glede, ali se obravnavajo 
nekatera osebna vprašanja, ali 
pa se kaže na probleme širše- 
ga družbenega pomena. Poleg 
tega prevladujejo vloge, v ka- 
terih se potencirajo eksistenci- 
alna vprašanja vložiteljev, kot 
so zaposlitev, stanovanje, pra- 
vice iz pokojninsko-invalidske- 
ga zavarovanja in drugo. 
Opazno je tudi povečanje šte- 
vila vlog, v katerih občani re- 
agirajo na kršenje družbene 
lastnine. 

Največ predlogov 
naslovljenih Skupščini 
SFRJ 

Pozornost članov Komisije 
so pritegnili tudi podatki in 
značilni pojavi na posameznih 
področjih, na katere se nana- 
šajo vloge in predlogi. V letu 
1986 je skupščinska služba 
sprejela 392 predlogov delov- 
nih ljudi in drugih organizacij. 
Od tega se jih je celo 40% na- 
našalo na vloge ozdov, kar se 
razlaga z dejstvom hitrih spre- 
memb zveznih predpisov, po- 
membnih za poslovanje in de- 
lo ter organizacij, pa tudi ne- 
jasnosti, nedorečenosti oziro- 
ma z obstajanjem dilem pri 
uporabi predpisov in po- 
dobno. 

Delovni ljudje in občani v 
svojih predlogih njvečkrat zah- 
tevajo razlago in obrazložitev, 
da bi morali uresničevati pravi- 
ce na posameznih področjih, 
kot so obligacijski odnosi, 
pravdni in kazenski postopek, 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje, varstvo borcev in 
vojnih invalidov in drugo. V 
poročilu je bilo poudarjeno, da 
je bilo več kot 95% vseh pred- 
logov naslovljenih na Skupšči- 
no SFRJ, ki je nosilec regula- 
tivne funkcije federacije, dolo- 
čeno število - predvsem tiste, 
ki se nanašajo na avtentično 

razlago in dopolnitev predpi- 
sov iz pristojnosti federacije, 
pa je obravnavala na svojih se- 
jah tudi ta komisija. 

Ko gre za lastninsko-pravne 
odnose je pretežno število pri- 
tožb obravnavalo izključno 
vprašanja iz pristojnosti rednih 
sodišč. Pri tem se je največkrat 
opozarjalo na veljavnost pra- 
vosodnih sodnih odločitev, 
prav tako pa tudi na premajh- 
no učinkovitost sodišč, ker je 
po ocenah iz poročila še na- 
prej objektivno največji pro- 
blem (postopki trajajo leta, pa 
tudi desetletje). Občani so na- 
vajali tudi pojave korupcije 
sodnikov. Največ problemov je 
bilo pri urejanju lastninsko- 
pravnih odnosov iz kupopro- 
dajne pogodbe, določanja 
lastninske pravice na podlagi 
dediščine, nadomestila škode 
zaradi telesne poškodbe in po- 
dobno. Prav tako pri zahtevah 
za nadomestilo za ekspropri- 
acijo, ureditev meja, v prometu 
nepremičnin, zavarovanja in 
služnosti. 

Največ pritožb v kazensko- 
pravnem področju se je nana- 
šalo na delo rednih sodišč ob 
izreku pravnomočnih sodb, 
evidentirane pa so tudi tiste, ki 
so v zvezi z delom tožilstva in 
organov za notranje zadeve. 
Pri tem prevladuje število vlog, 
ki so bile vložene ob izreku 
sodb za kazniva dejanja zoper 
premoženje, zoper življenje in 
zoper telo. Bilo pa je tudi nekaj 
vlog za kazniva dejanja zoper 
uradno dolžnost. 

Na področju pokojninskega 
zavarovanja je še naprej naj- 
bolj prisoten problem materi- 
alnega in socialnega položaja 
upokojencev. To potrjuje dej- 
stvo, da so se na zvezne orga- 
ne največkrat obračali prav 
upokojenci, ki imajo nizke pre- 
jemke (v letu 1986 med 40.000 
in 50.000 dinarjev), po drugi 

,strani pa, da je bilo najmanj 
pritožb te vrste's področja SR 
Slovenije, kjer je najdosledne- 
je uresničevalo načelo ohrani- 
tve vrednosti pokojnin glede 
na gibanje osebnih dohodkov 
delavcev. Bile so tudi vloge, v 
katerih se kaže na različnost 
normativnih rešitev na področ- 
ja pokojninskega zavarovanja 
v republikah in pokrajinah, kar 
je negativna stran razvoja so- 
dobnega pokojninskega siste- 
ma v SFRJ. 
, Osnovne invalidske pravice 

Poročilo o delu službe za vloge in predloge Skupšči- 
ne SFRJ v letu 1986 - Ocene in stališča Komisije 
Skupščine SFRJ za vloge in predloge 
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vojnih in mirovnih vojaških in- 
validov so enotno urejene na 
območju SFRJ, ker pa je izva- 
janje tega varstva zaupano re- 
publiškim in pokrajinskim or- 
ganom, se pritožbe največkrat 
nanašajo na način njegovega 
reševanja v občinskih organih. 
Največ takšnih pritožb je bilo v 
zvezi z uresničevanjem svoj- 
stvenosti mirnodobnih in voj- 
nih vojaških invalidov, potem 
pravic na zdraviliško-klimat- 
sko zdravljenje in zdravstveno 
varstvo ter denarna nadome- 
stila za uresničevanje tega var- 
stva (posebni ortopedski pri- 
pomočki). 

Na področju socialnega var- 
stva so bili izraženi problemi 
tako imenovanih tipičnih soci- 
alnih primerov, predvsem koje 
šlo za dajanje denarja (social- 
na pomoč), ki je v velikem šte- 
vilu regij že več let skoraj sim- 
bolična. Največ vlog so poslale 
osebe iz nerazvitih območij 
oziroma občin, ki imajo težave 
s financiranjem tega varstva. Iz 
teh vlog je razvidno, da izhaja- 
jo najtežji socialni primeri iz 
mestnih okolij in so velikokrat 
posledica razpada družine, ne- 
zaposlenosti, nezakonskega 
rojevanja otrok, invalidnosti 
ter bolezni. 

Pozornost članov Komisije 
so preitegnile navedbe iz poro- 
čila, da delovni ljudje in občani 
v vlogali, ki jih pošiljajo orga- 
nom federacije, zahtevajo po- 
sredovanje zaradi reševanja 
stanovanjskega vprašanja - 
dodelitve stanovanja. Največ- 
krat so to delavci iz neposred- 
ne proizvodnje, ki se pritožuje- 
jo, da v svojih organizacijah 
združenega dela nimajo mož- 
nosti, da bi v primernem času 
rešili stanovanjski problem. 
Prav tako tudi upokojenci, ki 
do odhoda v pokoj niso dobili 
stanovanja, pa tudi posamezni 
udeleženci NOV, ki se pritožu- 
jejo čez borčevsko organizaci- 
jo zaradi dolgega čakanja na 
svojo streho nad glavo. 

Veliko vlog je bilo iudi s po- 
dročja stanovanjskih sporov,, 
ki so neizogibna posledica raz- 
širjenega pojava nezakonitega 
vseljevanja v stanovanja in 
skupne prostore. Njihovi vloži- 
telji se pritožujejo čez sodne in 
upravne organe ter pri tem 
zahtevajo odložitev izvršitve 
odločitve, s katerimi se zahte- 
va izselitev, ker niso spodobni 
na drugačen način rešiti sta- 
novanjskega problema. Hkrati 
se pojavljajo tudi problemi ne- 
izvrševanja pravnomočnih od- 
ločitev sodišč združenega de- 
la, ker sodeč po pritožbah ob- 

čanov, celo ko so kršene pravi- 
ce delavca do stanovanja, or- 
ganizacije združenega dela za- 
vlačujejo s ponovno razdelitvi- 
jo, ker so sporna stanovanja že 
vseljena. 

Prisoten je tudi problem re- 
ševanja stanovanjskega vpra- 
šanja s pomočjo nezakonite 
gradnje, ki jo pristojni organi 
pogosto tolerirajo tudi več let, 
potem pa sprejmejo odločitev 
o rušenju objekta, kar okrepi 
nezadovoljstvo občanov, ki se 
potem obračajo na organe fe- 
deracije. 

V tem obdobju je bilo opaziti 
tudi večje število vlog s po- 
dročja komunale. Te vloge so 
se največkrat pošiljale Zvezne- 
mu izvršnemu svetu, izražajo 
pa nezadovoljstvo zaradi 
enormnega povečanja cen ko- 
munalnih storitev, predvsem 
električne energije. Zahteva se 
obrazložitev visokih cen in 
izraža dvom v pravilnost obli- 
kovanja cen. 

Prav tako so prisotne kolek- 
tivne vloge, in to tako krajev- 
nih skupnosti kot tudi skupin 
občanov, največkrat zaradi na- 
stalih problemov okrog gradi- 
tve vaških poti in pri določanju 
trase ceste. 

Število vlog in predlogov v 
zvezi z zaposlovanjem je zelo 
veliko. V poročilu se navaja, da 
se delovni ljudje in občani v 
glavnem obračajo iz dveh ra- 
zlogov: prosijo samo za posre- 
dovanje z namenom sklenitve 
delovnega razmerja, ali pa ka- 
žejo na nepravilnost (zveze, 
podkupovanje ali podobna 
protizakonita dejanja), s kate- 
rimi se srečujejo, ko poskušajo 
prek oglasa oziroma natečaja 
skleniti delovno razmerje. 

V večini teh vlog se poudarja 
dolgo čakanje na zaposlitev in 
izraža revolt zaradi nepravilno- 
sti in nezakonitega postopanja 
pristojnih organov in posa- 
meznikov v ozdih in v sisih za- 
poslovanja. Nezaposlenost 
predvsem težko prizadene 
veččlanske družine, v kateri 
nihče ni v stalnem delovnem 
razmerju. 

Od celotnega števila vlog, ki 
so bile poslane najvišjim oga- 
nom federacije in katerih se 
išče pomoč v postopku uresni- 
čevanja pravic iz združenega 
dela, se skoraj polovica nana- 
ša na tiste, ki se pritožujejo čez 
pristojne organe v delovni or- 
ganizaciji in tozdu zaradi ukre- 
pa prenehanja delovnega raz- 
merja ali drugih disiplinskih 
ukrepov. Kot razlog izrekanja 
teh ukrepov največkrat navaja- 
jo svoje osebno prizadevanje 

za odpravljanje slabosti v de- 
lovni organizaciji, vzrok pa je 
tudi v tem ker kažejo na nesa- 
moupravno in nezakonito ob- 
našanje posameznih vodstve- 
nih delavcev. 

Ko gre za delovna razmerja, 
se največkrat pritožujejo čez 
pristojne organe v delovni or- 
ganizaciji zaradi neizvrševanja 
pravnomočnih odločitev so- 
dišč združenegga dela, potem 
čez počasno delo sodišč, prav 
tako pa tudi čez same odloči- 
tve sodišč združenega dela, 
neobjektivnost, obstajanje 
zvez in podobno. 

V veljkem številu vlog in 
predlogov s področja razmerij 
v združenem delu se direktno 
ali indirektno kaže na različne 
oblike ograožanja družbene 
lastnine. Tako se največkrat 
navajajo primeri slabega po- 
slovanja v ozdu, neracionalne 
porabe družbenih sredstev, ra- 
zličnih zlorab in protizakonitih 
dejanj, potem na nesamou- 
pravno obnašanje poslovod- 
nih struktur, nedelo in neod- 
govornost. Vložitelji takšnih 
vlog so v glavnem delavci po- 
samezniki, pogosto pa tudi 
skupine delavcev oziroma 
predstavniki samoupravnih in 
poslovodnih organov teh druž- 
benopolitičnih organizacij. 

V poročilu se prav tako go- 
vori o vlogah družbenoeko- 
nomskega in političnega zna- 
čaja, v katerih pa se precej 
posplošeno piše o ekonomski 
situaciji v državi. Delovni ljudje 
in občani kažejo na razloge, ki 
so po njihovem mnenju pov- 
zročili krizo. Kot krivce največ- 
krat navajajo najvišje državno 
in partijsko vodstvo, ob ugoto- 
vitvi, da sedaj nosi breme krize 
na svojih plečih delavski ra- 
zred. Vzroke krize vidijo obča- 
ni v negospodarnem poslova- 
nju, prevelikem zadolževanju 
države, podcenjevanju znano- 
sti v gospodarstvu, potem neu- 
streznem vrednotenju dela in 
rezultatov dela, slabi kadrovski 
politiki, podkupovanju in koru- 
pciji, različnim zlorabam polo- 
žaja in drugem. V mnogih vlo- 
gah se navajajo tudi pogoji za 
ozdravitev gospodarstva. Tako 
se poudarja, da je nujna boljša 
davčna politika, dajanja večje- 
ga pomena drobnemu gospo- 
darstvu in njenemu intenziv- 
nejšemu razvoju, povečanje 
produktivnosti dela, prav tako 
pa tudi ustvarjanje takšnih po- 
gojev gospodarjenja, katerih 
bo položaj vsakega gospodar- 
skega subjekta in vsakega po- 
sameznika odvisen od njihovih 

proizvodnih in poslovnih rezu- 
latov. 

Na seji komisije je bilo, ob 
obravnavi poročila ugotovlje- 
no, daje bilo v letu 1986 najviš- 
jim organom v federaciji posla- 
nih nekaj desetin vlog, v kate- 
rih delovni ljudje in občani naj- 
ostreje reagirajo na graditev 
nuklearnih elektrarn v Jugo- 
slaviji. Nekatere vloge je pod- 
pisalo celo tisoče podpisnikov 
in le-te so vsekakor izraz za- 
skrbljenosti občanov za svojo 
in usodo prihodnjih generacij. 
Poleg tega se zahteva, da je 
najširša javnost stalno, pravo- 
časno in celovito informirana 
o vseh vprašanjih, ki so v zvezi 
z graditvijo nuklearnih elek- 
trarn. Prav tako se zaheva, da 
se razpiše jugoslovanski refe- 
rendum, da bi se delovni ljudje 
in občani lahko izrekli o teh 
elektrarnah. 

Potrditi himno Hej 
Slovani 

V tem obdobju so prav tako 
prihajale vloge v zvezi s situ- 
acijo na Kosovu. V njih se v 
glavnem izraža nezadovoljstvo 
zaradi neučinkovitega izvaja- 
nja ukrepov za ureditev tam- 
kajšnjega stanja. Vložitelji vlog 
reagirajo na sprejemanje mno- 
gih sklepov o situaciji v tej 
družbenopolitični skupnosti, 
ki pa se v praksi ne izvajajo. 

Služba za vloge in predloge 
je dobila tudi na desetine vlog, 
ki se nanašajo na himno SFRJ. 
V nekaterih se dajejo pobude o 
besedilu in melodiji te himne, 
medtem ko se v večjem številu 
drugih predlaga oziroma zah- 
teva, da se pesem Hej Slovani 
v zakonu o himni proglasi za 
himno SFRJ. 

Prav tako je bilo poslanih tu- 
di več vlog v zvezi z urejanjem 
in uporabo zastave SFRJ. V ve- 
čini teh vlog vložitelji predla- 
gajo, da bi na območju SFRJ 
veljala samo ena enotna zasta- 
va, ki bi jo v celi Jugoslaviji 
uporabljali vsi narodi in narod- 
nosti, njenega sednjega videza 
pa po njihovem mnenju ne bi 
bilo potrebno spremeniti. 

V razpravi na seji Komisije 
Skupščine SFRJ za vloge in 
predloge je bilo na koncu opo- 
zorjeno, da je potrebna večja 
koordinacija vseh zveznih or- 
ganov, ki delajo na vlogah in 
predlogih. Prav tako je bilo 
izraženo tudi mnenje, da bi bi- 
lo koristno pripraviti informa- 
cijo o celotnem številu posla- 
nih vlog - od občinskih do 
zveznih komisij, ki se ukvarjajo 
z vlogami iz različnih vidikov. 

30 poročevalec 
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Ljubljana, 30.6.1987 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o proračunu Socialistične 

republike Slovenije za leto 1987 (ESA-257) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seji dne 25. 
6. 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
PRORAČUNU SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1987, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 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: 

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

— Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja 
za finance, 

— Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega 
sekretarja' za finance. 

1. člen 
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za 

leto 1987 (Uradni list SRS, št. 51/86) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi: 

»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1987 v 
višini 240.821.220.000 din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 138.968.827.900 din 

- odstopljena sredstva uporabnikom 
zunaj SR Slovenije 34.282.666.100 din 
- prispevek federaciji v letu 1987 67.569.726.000 din 

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

Obrazložitev 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 

nije sta dne 24. 6. 1987 obravnavala in sprejela predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakon o spremembi zakona o 
proračunu^ SR Slovenije za leto 1987 ter pooblastila Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri 
tem upošteva pripombe, dane v razpravi na sejah Odborov za 
finance in sejah Zborov. 

V teh razpravah je bila podana le ena pripomba, ki se je 
nanašala na zagotovitev dodatnih sredstev Triglavskemu 
narodnemu parku v višini 88,8 mio din. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je navedeno pripombo proučil in ugotovil, da je 
utemeljena in predlaga zagotovitev dodatnih sredstev v višini 
85 mio din. Za zagotovitev teh sredstev je bilo v predlogu 
zakona potrebno prerazporediti sredstva v okviru globala 
predlaganega v osnutku zakona. Izvršni svet se je opredelil za 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 
A. PRIHODKI 

znižanje postavke »Sklad solidarnosti z neuvrščenimi drža- 
vami in državami v razvoju« iz razloga, ker se navedena 
obveznost za tekoče leto akontira na podlagi ocenjene višine 
družbenega proizvoda v preteklem letu, dokončni poračun pa 
se izvrši v naslednjem letu na podlagi ugotovljene dejanske 
rasti družbenega proizvoda. Zato Izvršni svet ocenjuje, da je 
možen časovni zamik v izpolnevanju te obveznosti brez'hujših 
posledic. 

Navedena sprememba je izvršena v okviru globala sredstev, 
predlaganega v osnutku navedenega zakona, pri tem pa so 
zadržana enaka izhodišča kot v osnutku zakona oziroma v 
uvodni besedi k osnutku tega zakona. 

Posledica te spremembe pa je, da se spreminjata prva in 
druga alinea 1. člena zakona o spremembi zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1987 ter ustrezna sprememba 
kvantifikacije sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov. 

SKUPINA KONTO 
71 

VRSTA PRIHODKA ZNESEK 

7100 
Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD 
Davek od dohodka TOZD 

55.291.000.000 

priloga poročevalca 1 



SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA ZNESEK 
72 Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 

7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6 % 
720 1 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 

73 

742 
77 

778 

B. ODHODKI 

16.400.000.000 
11.000.000.000 

Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA PROIZVODOV 
IN STORITEV 

730 Temeljni davek od prometa proizvodov 
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in 
 od plačil za storitve  

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 
Davek od tujih oseb  
Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 
Drugi prihodki  

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5) 

53.967.000.000 

103.793.220.000 

27.400.000.000 

157.760.220.000 

240.000.000 

130.000.000 

240.821.220.000 

SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA Znesek 
40 Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
401 Sredstva za materialne stroške 
40 2 Sredstva za amortizacijo   

85.347.700.000 
11.419.300.000 
1.295.200.000 

98.062.200.000 

41 

410 

415 
418 

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 

Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejemke funkcionarjev in delegatov 
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih 
organov  

4.195.700.000 
4.468.694.000 

6.388.425.860 

15.052.819.860 

42 
420 

44 
445 

Namen 3 - SREDSTVA ZA DLJUDSKO OBRAMBO 
Sredstva za ljudsko obrambo  

Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Dopolnilna sredstva proračunu občine  

215.543.000 

23.085.917.900 

43 Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE 
V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZ- 
VOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

431 Kompenzacije, premije, regresi in povračila 18.316.370.000 
433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 2.151.848.500 
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 

razvitih območij v okviru DPS 370.736.000 
435 Sredstva za. hitrejši razvoj gospodarsko manj 
 razvitih območij izven območja DPS 2. 246.963.400 

550.000.000 

45 Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
450 Sredtva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
454 Sredtva za socialno varstvo 
458 Sredtva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških 
 invalidov in družin padlih borcev  

276.232.140 
153.700.000 
88.962.200 
40.203.000 

7.962.908.000 

B.522.005.340 

46 
461 

463 

464 
465 

468 

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOSNE DRUŽBENE POTREBE 
Sredtva za družbenopolitične in družbene 
organizacije 
Sredstva za varstvo pred škodljivci in na- 
ravnimi nesrečami 
Sredtva za odpravo posledic naravnih nesreč 
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja 
Sredstva za druge splošne in družbene potrebe  

10.583.908.300 

211.572.100 
192.227.700 

23.925.000 
15.221.224.800 

26.232.857.900 

47 
470' 

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
Izločanje v stalno proračunsko rezervo 

1» 427.650.000 

priloga poročevalca 



SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA ZNESEK 
48 Namen 9 - DRUGI ODHODKI 

481 Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa 

 488 Drugi odhodki DPS •  

102.500.000 

2.500.000 
100.000.000 

440 
Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM PDS 
Prispevek proračunu federacije za leto 1987 

67.569.726.000 

SKUPAJ ODHODKI (narren 1-10) 240.821.220.000 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

obračunavanju in plačevanju prispevkom za 

zadovoljevanje skupnih potreb na področju 

družbenih dejavnosti z osnutkom zakona (ESA-281) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seii dne 25 6 
1987 določil besedilo: ' ' 

~r,PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVBAH ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN PLAČE- 
VANJU PRISPEVKOV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH 
POTREB NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI Z 
OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311 člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme navedeni predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona, ker je treba ob koncu 
septembra 1987 sprejeti predlog zakona, da bi bilo mogoče 
do konca leta 1987, na tej podlagi pripraviti ustrezne spre- 
membe samoupravnih sporazumov o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti 
in samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela 
s področja delitve sredstev za osebne dohodke, s čimer bi bili 
zagotovljeni pogoji za uveljavitev novega obračunskega 

sistema na področju zagotavljanja sredstev za skupne 
potrebe s 1. 1. 1988. 

Ker je bila šele v zadnjih dneh junija sprejeta odločitev 
glede izvajanja zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki se 
nanaša na zagotavljanje sredstev za splošne in skupne 
potrebe v drugem polletju 1987, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlaga navedeni zakon v obravnavo na podlagi 
311. 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 skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali. 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, " 

- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, pomočnica republiškega sekretarja za 
finance. * 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
LJUBLJANA 

POVZETEK 
S tem predlogom se določbe obstoječega zakona uskla- 

jujejo z novimi rešitvami v zakonu o celotnem prihodku in 
dohodku ter v predlogu sprememb medrepubliškega 
dogovora o skupnih osnovah za financiranje splošnih 
družbenih in skupnih potreb. Poglavitne spremembe v 
primerjavi z veljavno ureditvijo se nanašajo na vire in 
osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov za 
družbene dejavnosti. Te spremembe so naslednje: 

- V skladu z navedenimi spremembami zveznega 
zakona se bosta prispevek za kulturo in prispevek za 
telesno kulturo plačevala iz dohodka temeljne organiza- 
cije združenega dela oziroma delovne skupnosti (in ne več 
iz osebnega dohodka delavcev kot doslej). 

- Glede prispevka za zdravstvo se.predlagata dve reši- 
tvi. Po osnovnem predlogu naj bi se vsa sredstva za 
zdravstveno varstvo zagotavljala s prispevkom iz oseb- 
nega dohodka. Po variantnem predlogu pa naj bi se za ta 
namen zadržala še oba vira (to je dohodek in osebni 
dohodek) s tem, da bi se sredstva za osnovno zdravstveno 
varstvo, določeno z zakonom, zagotavljala s prispevkom iz 
osebnega dohodka, sredstva za druge naloge na področju 
zdravstva pa s prispevkom iz dohodka. 

- Tudi glede prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se predlagata dve rešitvi. Po osnovnem pred- 
logu naj bi se vsa sredstva za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zagotavljala s prispevkom iz osebnega 

dohodka. Po variantnem predlogu pa naj bi se tudi za ta 
namen zadržala še oba vira (to je dohodek in osebni 
dohodek) s tem, da bi se sredstva za zavarovanje za primer 
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno 
dobo s povečanjem zagotavljala s prispevkom iz dohodka, 
sredstva za druge potrebe pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pa s prispevkom iz osebnega dohodka. 

- Namesto dosedanjega enotnega prispevka iz 
dohodka za zaposlovanje se predlagata dva prispevka, in 
sicer prispevek iz dohodka ter prispevek iz osebnega 
dohodka. Sredstva iz prispevka iz osebnega dohodka naj 
bi se uporabljala za uresničevanje pravic iz zavarovanja za 
primer brezposelnosti, sredstva iz dohodka pa za opravlja- 
nje strokovnih opravil na področju zaposlovanja na pod- 
lagi programov skupnosti za zaposlovanje. 

- Bistvene spremembe se predlagajo glede osnove za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz dohodka. 
Namesto dosedanjih treh osnov (dohodek, osebni doho- 
dek in poslovni sklad) se predlaga za vse prispevke iz 
dohodka enotna osnova, in sicer osnova, ki bo s posebnim 
zakonom (na podlagi medrepubliškega dogovora) dolo- 
čena za obračunavanje in plačevanje davka iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti. 

- V skladu s predvidenimi spremembami glede virov in 
osnov za prispevke se spreminjajo tudi nekatere določbe 
zakona glede načina obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov. 

- Spremembe, ki se s tem predlogom predlagajo glede 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za družbene 
dejavnosti v organizacijah združenega dela, se ustrezno 
upoštevajo tudi pri ureditvi teh obveznosti za delovne ljudi 



pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, za 70% | 
letnega poprečnega čistega osebnega dohodka delavcev { 
v SR Sloveniji v odmernem letu, za obračunane prispevke j 
in davek iz osebnega dohodka delovnih ljudi ter za nado- 
mestila osebnega dohodka delovnih ljudi po merilih, kot 
to določa kolektivna pogodba za delavce, (podobno kot 
pri temeljih organizacijah združenega dela). Glede pri- 
spevkov iz osebnega dohodka se zadrži veljavna ureditev, 
po kateri se ti prispevki plačujejo od osnov, ki jih določi 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji za plačevanje prispevkov za pokojninsko in inva- | 
lidsko zavarovanje. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in 

plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 

področju družbenih dejavnosti 

in druge zasebne delodajalce. Po predlagani ureditvi naj 
bi delovni ljudje plačevali enake prispevke iz dohodka kot 
delavci v združenem delu. Pri tem pa se predlaga 
pomembna sprememba glede osnove za obračunavanje in 
plačevanje prispevkov iz dohodka in sicer v tem smislu, da 
ta osnova ne bo več doseženi dohodek, temveč doseženi 
dohodek, zmanjšan za zakonske in pogodbene obvezno- 
sti, opredeljene z zakonom o davkih občanov, razen 
obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti, za osebne dohodke in 
nadomestila osebnih dohodkov ter za sredstva skupne 
porabe delavcev in za regres za letni dopust delovnih ljudi 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v določbah 

7. točke prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, kjer 
je določeno, da se z zakonom urejajo vprašanja, ki so skup- 
nega pomena za delovne ljudi in občane glede sistema finan- 
ciranja in finančnega poslovanja samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE 
ZAKONA 1. 

2 zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/83 in 43/85 - nadaljnjem 
besedilu: zakon o obračunavanju prispevkov) so skladno z 
zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela urejena 
vprašanja poravnavanja obveznosti za zadovoljevanje skup- 
nih potreb, ki se zagotavljajo s svobodno menjavo dela v 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
socialne varnosti. 

Pomembne spremembe je v sedanjo ureditev zagotavljanja 
sredstev za družbene dejavnosti vnesel novi zakon o celot- 
nem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86), ki je 
pričel veljati 1.1. 1987 (razen določb o Ugotavljanju in razpo- 
rejanju dohodka, ki naj bi se pričele uporabljati 1. 7. 1987). 

Te spremembe se nanašajo predvsem na vire za prispevke 
za družbene dejavnosti ter na način obračunavanja prispev- 
kov iz dohodka. 

Z zakonom o celotnem prihodku in dohodku je v primerjavi 
z dosedanjo ureditvijo zožena možnost uporabe bruto oseb- 
nega dohodka za plačevanje prispevkov družbenim dejavno- 
stim. Po navedenem zakonu se lahko s prispevki iz bruto 
osebnega dohodka zagotavljajo sredstva le za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju osnovnega izobraževanja, osnov- 
nega zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Sredstva za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb na vseh drugih področjih bo torej mogoče 
zagotavljati le iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti ter delovnih ljudi. Takšna ureditev 
terja, da bo v naši republiki na področju družbenih dejavnosti 
potrebno zagotoviti nov vir za dejavnost kulture in telesne 
kulture, ki sta se po dosedanji ureditvi financirali s prispevki iz 
bruto osebnih dohodkov. 

Druga pomembna novost zakona o celotnem prihodku in 
dohodku se nanaša na način poravnavanja prispevkov iz 
dohodka. Prispevki iz dohodka za samoupravne interesne 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti in socialne var- 
nosti so po navedenem zakonu uvrščeni med obveznosti iz 
dohodka, ki so odvisne od ustvarjenega dohodka. Temeljna 
organizacija bo torej po novi ureditvi plačevala prispevke iz 
dohodka za družbene dejavnosti le glede na velikost preo- 
stanka dohodka, ki ga ugotovi tako, da celotni prihodek 
zmanjša za: 

- materialne stroške in druge poslovne stroške, 
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- stroške amortizacije, 
- del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih narav- 

nih razmerah ali rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri ustvar- 
janju dohodka. 
- del dohodka, ki je ustvarjen na podlagi razvojne premije 

ali iz drugega z zakonom predpisanega naslova za določene 
namene, 

- obračunane obveznosti iz dohodka, ki niso odvisne od 
velikosti ustvarjenega dohodka, 

- del bruto osebnih dohodkov delavcev iz živega dela. 
Na velikost preostanka dohodka v posamezni temeljni orga- 

nizaciji bo torej vplivala velikost navedenih postavk, zlasti pa 
opredelitev dela bruto osebnih dohodkov delavcev iz živega 
dela. 

Glede na velikost tako izračunanega preostanka dohodka 
za poravnavanje obveznosti iz dohodka, ki so odvisne od 
velikosti- ustvarjenega dohodka (kamor spadajo tudi prispevki 
za družbene dejavnosti), lahko temeljna organizacija združe- 
nega dela pride v enega od naslednjih treh položajev: 

a) preostanek dohodka po pokritju vseh navedenih postavk 
in obveznosti znaša znesek vseh obveznosti iz dohodka, ki so 
odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka; v tem primeru 
poravna temeljna organizacija celotne zneske obračunanih 
obveznosti iz dohodka, ki so odvisne od velikosti ustvarje- 
nega dohodka; 

b) preostanek dohodka po pokritju vseh navedenih postavk 
in obveznosti znaša manj kot znaša znesek vseh obveznosti iz 
dohodka, ki so odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka; v 
tem primeru uskladi temeljna organizacija vse obveznosti iz 
dohodka, ki so odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka, z 
zneskom preostanka dohodka, to je z zneskom, ki ga po 
zveznem zakonu sme uporabiti za nadomeščanje teh obvez- 
nosti (vse te obveznosti torej sorazmerno zmanjša); 

c) temeljna organizacija ne ugotovi preostanka dohodka, 
ker ni ustvarila dovolj celotnega prihodka, da bi pokrila 
celotni znesek vseh navedenih postavk in obveznosti; v tem 
primeru temeljna organizacija ne plača nobenih obveznosti iz 
dohodka, ki so odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka 
(torej nobenih prispevkov iz dohodka za družbene dejav- 
nosti). 2 

Določbe zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki se 
nanašajo na ugotavljanje in razporejanje dohodka (in v tem 
okviru tudi za zagotavljanje sredstev za družbene dejavnosti) 
naj bi se po prvotnem zakonu pričele uporabljati 1. 7.1987. Da 
bi bilo mogoče zagotoviti uporabo navedenih določb zakona 
vtem roku, bi bilo potrebno poprej uskladiti oziroma spreme- 
niti republiško zakonodajo s področja zagotavljanja sredstev 
za družbene dejavnosti, samoupravne sporazume o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti, ki opredeljujejo velikost prispevkov, ter 
samoupravne splošne akte organizacij združenega dela o 
delitvi sredstev za osebne dohodke (glede drugačne strukture 
bruto osebnega dohodka). Takoj po uveljavitvi novega zakona 
o celotnem prihodku in dohodku ie bila v naši republiki 
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sprejeta ocena, da vseh navedenih sprememb v zakonodaji 
ter samoupravnih splošnih aktih v tako kratkem roku realno ni 
mogoče izvesti. Zato je bila sprejeta odločitev, da naj se za 
čas od 1. 7.1987 do 31.12.1987 ( katerem pa bi bilo navedene 
sistemske spremembe mogoče uveljaviti) financiranje skup- 
nih potreb v republiki uredi s posebnim (začasnim) zakonom. 
Tako je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil in pred- 
ložil Skupščini SR Slovenije zakon o začasnem financiranju 
skupnih potreb, ki ga je Skupščina SR Slovenije v prvi in drugi 
fazi zakonodajnega postopka obravnavala na sejah zborov 
dne 22. aprila 1987. Predvideno je bilo, da naj bi Skupščina 
SR Slovenije predlog navedenega zakona obravnavala na 
sejah zborov v drugi polovici maja oziroma junija letos. 

Vendar pa je medtem prišlo do spremembe glede roka za 
uveljavitev določb zveznega zakona, ki se nanašajo na porav- 
navanje prispevkov za družbene dejavnosti. Zvezni izvršni 
svet je namreč ocenil, da glede na številna odprta vprašanja 
pri prehodu na nov sistem njegove uveljavitve s 1. 7. 1987 ne 
bo mogoče dosledno izvesti, zato je pripravil ustrezno spre- 
membo zakona. Po noveli, ki jo je Skupščina SFRJ sprejela po 
hitrem postopku na seji Zveznega zbora dne 25. 6. 1987, se 
lahko obveznosti iz dohodka in iz osebnih dohodkov do 
konca leta 1987 še naprej zagotavljajo iz istih virov in na 
podlagi istih osnov kot doslej. 

Po tej sprenjembi ni bilo več razloga za sprejetje predloga 
zakona o začasnem financiranju skupnih potreb, zato ga je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije umaknil iz skupščinskega 
postopka. Vse spremembe republiške zakonodaje ter plan- 
skih in drugih samoupravnih splošnih aktov, ki jih narekujejo 
spremembe v obračunskem sistemu, bo torej mogoče sprejeti 
v rednih postopkih do konca leta. 

3. 
Pri pristojnih zveznih organih je v zaključni fazi priprava 

dogovora republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem 
besedilu: medrepubliški dogovor) o skupnih osnovah za 
financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb. S tem 
dogovorom naj bi se enotno opredelila naslednja vprašanja: 
pojem oziroma obseg splošnih družbenih in skupnih potreb, 
viri in osnove za financiranje teh potreb, izkazovanje sredstev 
za financiranje teh potreb ter informiranje o izvajanju dogo- 
vorjene politike. 

Po delovnem osnutku navedenega medrepubliškega dogo- 
vora se bodo sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb zago- 
tavljala iz bruto osebnega dohodka za naslednje dejavnosti: 
osnovno izobraževanje, osnovno zdravstveno varstvo, del 
socialnega varstva (socialno skrbstvo', otroško varstvo, nado- 
mestila za čas nezaposlenosti) ter del pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Sredstva za vse druge družbene dejav- 
nosti naj bi se zagotavljala iz dohodka. Pri tem pa vsebuje 
dogovor pomembno novost glede osnove za obračunavanje 
navedenih prispevkov iz dohodka. Po osnutku dogovora naj 
bi se namreč vsi ti sprispevki obračunavali in plačevali od 
osnove, ki bo z republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni (v 
skladu s posebnima medrepubliškima dogovoroma o usklaje- 
vanju davčnega sistema ozirorrfe o temeljih davčne politike) 
določena za plačevanje davka iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti. Po novi ureditvi bo 
torej davčna osnova hkrati tudi osnova za prispevke iz do- 
hodka. 

Takšna usmeritev bo zahtevala pomembne spremembe v 
obstoječi ureditvi zagotavljanja sredstev za družbene dejav- 
nosti, saj se prispevki iz dohodka za te dejavnosti po veljav- 
nem zakonu obračunavajo od treh različnih osnov, in sicer: 
od dohodka (za usmerjeno izobraževanje in raziskovalno 
dejavnost), od bruto osebnih dohodkov delavcev (za zdrav- 
stvo, zaposlovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 
ter od poslovnega sklada (za del pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja). 

4. 
Obstoječi zakon o obračunavanju prispevkov je torej treba 

uskladiti z navedenimi novostmi v zakonu o celotnem pri- 
hodku in dohodku, dalje z rešitvami, ki bodo sprejete v medre- 
publiškem dogovoru o skupnih osnovah za financiranje 
splošnih družbenih in skupnih potreb ter z novostmi v zakonu 
o službi družbenega knjigovodstva glede določanja vrstnega 
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reda plačil pri poravnavanju obveznosti uporabnikov družbe- 
nih sredstev. 

V skladu z razpravami v Skupščini SR Slovenije o predlože- 
nem predlogu za izdajo zakona z osnutkom bo predlagatelj 
pripravil predlog zakona. Ta predlog bo predložen Skupščini 
SR Slovenije, kakor hitro bo dokončno oblikovan osnutek 
oziroma predlog medrepubliškega dogovora o skupnih osno- 
vah za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb. 
Predvidevamo, da bo to že v septembru letos. Tako bo po 
sprejetju tega zakona s pospešeno in učinkovito družbeno 
aktivnostjo še mogoče pravočasno izvesti vse potrebne spre- 
membe v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavno- 
sti ter v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega 
dela o delitvi sredstev za osebne dohodke. S tem bi bili 
izpolnjeni vsi potrebni predpogoji za uveljavitev novega obra- 
čunskega sistema na področju zagotavljanja sredstev za 
skupne družbene potrebe s 1. 1. 1988. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
A) Za prispevke, ki jih plačujejo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih 
1) Viri za prispevke 

Po veljavni-ureditvi se plačujejo prispevki za družbene 
dejavnosti iz dveh virov, in sicer iz dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela oziroma delovne skupnosti ter iz oseb- 
nih dohodkov delavcev. 

Iz dohodka se plačujejo prispevki samoupravnim interes- 
nim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejav- 
nosti: 
- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izo- 
braževanja v skladu s posebnim zakonom, 
- raziskovalne dejavnosti, 
- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka v 
času nezmožnosti za delo, 
- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer nesreče 
pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s poveča- 
njem. 

Iz osebnega dohodka se plačujejo prispevki samoupravnim 
interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih 
dejavnosti. 
- osnovno izobraževanje, 
- kultura, 
- telesna kultura, 
- otroško varstvo, 
- socialno skrbstvo, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- zdravstvo - za nadomestilo osebnega dohodka v času 

nezmožnosti za delo. 
V navedeni ureditvi virov sredstev za prispevke družbenim 

dejavnostim je treba glede na nove rešitve v zakonu o celot- 
nem prihodku in dohodku ter v osnutku medrepubliškega 
dogovora o skupnih osnovah za financiranje splošnih družbe- 
nih in skupnih potreb uveljaviti več sprememb. 

Po navedenih zveznih aktih se bodo iz bruto osebnega 
dohodka po novi ureditvi lahko plačevali prispevki le za 
osnovno izobraževanje, osnovno zdravstveno varstvo, soci- 
alno varstvo ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato je 
treba prispevka za kulturo in telesno kulturo prenesti iz dose- 
danjega vira - osebni dohodek na nov vir — dohodek. 

Glede določitve virov za zdravstvo sta možni dve rešitvi. Kot 
osnovni predlog predlagamo rešitev, da naj se celotna sred- 
stva za zdravstvo zagotavljajo le iz bruto osebnega dohodka. 
Takšna rešitev pomeni bistveno spremembo v primerjavi z 
dosedanjo ureditvijo, saj se po veljavnem zakonu iz bruto 
osebnega dohodka zagotavljajo le sredstva za nadomestilo 
osebnega dohodka v času nezmožnosti za delo (okoli 5% 
vseh sredstev za zdravstvo), medtem ko se vsa druga sredstva 
za zdravstvo zagotavljajo iz dohodka. Pripominjamo, da je 
bila navedena rešitev predlagana v posebni informaciji o 
učinkih noVih zveznih zakonov, ki so jo delovna telesa Skupš- 
čine SR Slovenije obravnavala v začetku tega leta. 

Kot variantni predlog pa predlagamo rešitev, po kateri naj bi 
se za zdravstvo še naprej zadržala oba vira. Po tem predlogu 
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naj bi se iz bruto osebnega dohodka plačevali prispevki za 
osnovno zdravstveno dejavnost, socialno varnost v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, preskrbo z zdravili, nujno medicinsko 
pomoč in reševalne prevoze, iz dohodka pa prispevki za 
preostali del zdravstvenega varstva. Ureditev virov sredstev 
po predlagani variantni rešitvi je predvidena tudi v sedanjem 
osnutku medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za 
financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb. 

Tudi za določitev virov sredstev za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje sta v tem predlogu predvideni dve rešitvi. Kot 
osnovni predlog se predlaga rešitev, da naj se vsa sredstva za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotavljajo iz bruto 
osebnega dohodka. Po variantnem predlogu pa naj bi se 
glede teh prispevkov še naprej zadržala dosedanja ureditev, ki 
je v tem, da se iz dohodka plačujejo prispevki za primer 
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem, iz bruto osebnega dohodka pa za vse druge 
potrebe tega zavarovanja. Tudi navedena rešitev je predvi- 
dena v sedanjem osnutku medrepubliškega dogovora o skup- 
nih osnovah za financiranje splošnih družbenih in skupnih 
potreb, čeprav je sicer način njene izvedbe nekoliko drugačen 
(namesto določenih nalog za posamezne vire je predvidena 
procentualna udeležba posameznih virov pri financiranju 
celotne dejavnosti). 

Nadaljnjo spremembo predlagamo tudi pri prispevku za 
zaposlovanje, ki se po veljavni ureditvi plačuje le iz dohodka. 
Predlagamo rešitev (kot je predvidena že v predloženem pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in kot 
izhaja tudi iz sedanjega osnutka medrepubliškega dogovora o 
skupnih osnovah za financiranje splošnih družbenih in skup- 
nih potreb), po kateri naj bi se sredstva za zaposlovanje 
zagotavljala iz dveh virov, in sicer: 

- iz bruto osebnega dohodka - za uresničevanje pravic iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti, 

- iz dohodka - za opravljanje strokovnih opravil na 
področju zaposlovanja na podlagi programov dejavnosti 
skupnosti za zaposlovanje. 

2) Osnove za prispevke 
Prispevki iz dohodka se po veljavni ureditvi plačujejo od 

različnih osnov, in sicer: 
- prispevek za usmerjeno izobraževanje in skupne naloge 

vzgoje in izobraževanja ter prispevek za raziskovalno dejav- 
nost - od dohodka zavezanca za prispevek, 

- prispevek za zdravstvo - razen za nadomestilo oseb- 
nega dohodka v času nezmožnosti za delo, prispevek za 
zaposlovanje ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje - za primer nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za 
zavarovalno dobo s povečanjem - od bruto osebnih do- 
hodkov, 

- poseben prispevek za pokojninsko in invaNdsko zavaro- 
vanje, ki ga plačujejo temeljne Organizacije združenega dela s 
področja gospodarstva, - od sredstev poslovnega sklada. 

V osnutku medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah 
za financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb je pred- 
videno, da se vsi prispevki iz dohodka za družbene dejavnosti 
plačujejo od enotne osnove, in sicer od osnove za plačevanje 
davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti. Ta osnova se v skladu z medrepubliškim 
dogovorom o usklajevanju davčnega sistema določa z repu- 
bliškim oziroma pokrajinskim zakonom. 

Po predlogu medrepubliškega dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o usklajevanju davčnega sistema (ki bo 
predvidoma sklenjen v tretjem trimesečju letos), je davčna 
osnova za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti opredeljena kot doseženi doho- 
dek, zmanjšan za: 

- del dohodka, ki je dosežen na podlagi razvojne premije 
ali drugega z zakonom predpisanega namena, 

- del dohodka za obveznosti iz dohodka, ki niso odvisne 
od velikosti doseženega dohodka, razen denarnih kazni za 
gospodarske prestopke in prekrške, 

- bruto osebni dohodek delavcev na podlagi živega dela, 
vendar največ do višine povprečnega osebnega dohodka v 
gospodarstvu republike oz. avtonomne pokrajine v predhod- 
nem letu. 

V skladu s oredvideno rešitvijo v medrepubliškem dogovoru 

o skupnih osnovah za financiranje splošnih družbenih in 
skupnih potreb glede opredelitve davčne osnove predlagamo 
spremembo določb veljavnega zakona o obračunavanju pri- 
spevkov v tem smislu, da se kot enotna osnova za vse pri- 
spevke določi osnova, od katere se plačuje davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Predlagane spremembe glede virov in osnov bodo 
pomembno vplivale na obseg družbenih obveznosti pri posa- 
meznih zavezancih in bodo pomenile določeno prerazporedi- 
tev obveznosti med posameznimi dejavnostmi oziroma 
področji. Ocenjujemo, da bo prišlo predvsem do Večjega 
prenosa obveznosti z delovno intenzivnih panog na kapitalno 
intenzivne panoge. To bo posledica spremenjenih osnov; v 
sedanjem sistemu se namreč večji del obveznosti ugotavlja na 
podlagi osnove, ki je enaka znesk,u sredstev za osebne 
dohodke, medtem ko se bodo po novi ureditvi te obveznosti 
ugotavljale na podlagi davčne osnove. 

Pri osnovi za prispevke iz osebnega dohodka ne predla- 
gamo sprememb. Ti prispevki se bodo še naprej plačevali od 
osebnega dohodka, namenjenega za zadovoljevanje delavče- 
vih osebnih potreb ter za zadovoljevanje skupnih potreb in 
splošnih družbenih potreb (oziroma od bruto osebnega 
dohodka, kot ta pojem opredeljuje zakon o celotnem pri- 
hodku in dohodku). 

3) Način obračunavanja in plačevanja prispevkov 
Določbe veljavnega zakona o načinu obračunavanja in pla- 

čevanja prispevkov iz dohodka je treba uskladiti z navedenimi 
spremembami glede virov in osnov. Glede na spremembo 
prispevne osnove se bodo vsi prispevki iz dohodka obračuna- 
vali in plačevali tako, kot se po veljavni ureditvi plačujejo 
prispevki iz dohodka na podlagi dohodka prispevnega zave- 
zanca. 

Ker se osnova pri prispevkih iz osebnega dohodka ne spre- 
minja, se ne spreminja niti način obračunavanja in plačevanja 
teh prispevkov. Zaradi uskladitve zakona s spremembami 
zakona o službi družbenega knjigovodstva pa predlagamo 
črtanje drugega odstavka 15. člena veljavnega zakona, ki 
ureja plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka v primeru, 
če izplačevalec osebnih dohodkov na dan plačila nima dovolj 
sredstev na žiro računu. Ta vprašanja zdaj v celoti ureja zakon 
o službi družbenega knjigovodstva, zato jih je treba iz zakona 
o plačevanju prispevkov izpustiti. 

/ 4. Nekateri učinki predlaganih sprememb 
Navedena uskladitev obstoječe ureditve z zakonom o celot- 

nem prihodku in dohodku bo povzročila spremembe v vzpo- 
stavljenih družbeno-ekonomskih odnosih na področju zago- 
tavljanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti. Spremembe v teh odnosih se 
bodo odražale zlasti v naslednjem: 

1. prišlo bo do prerazporeditve dosedanjih obveznosti med 
organizacijami združenega dela. Ker je z zveznim zakonom 
določeno, da se obveznosti iz dohodka, ki so odvisne od 
velikosti ustvarjenega dohodka, prilagajajo znesku preo- 
stanka dohodka, ki ga posamezna temeljna organizacija sme 
uporabiti za poravnanje teh obveznosti, bo potrebno ob plani- 
ranju stopenj za obračun navedenih obveznosti upoštevati 
tudi načrtovano zmanjšanje ali pa sploh prenehanje obvezno- 
sti pri tistih temeljnih organizacijah, ki ne bodo ustvarile 
zadostnega preostanka dohodka za poravnanje obračunanih 
obveznosti iz dohodka; 

2. pri izvajanju sprejetih programov s področja družbenih 
dejavnosti, za katere se zagotavljajo sredstva s prispevki iz 
dohodka, bo potrebno upoštevati, da se bo obseg zbranih 
sredstev gibal v odvisnosti od ustvarjenega in razpoložljivega 
preostanka dohodka za njihovo poravnavanje. Zato bo 
potrebno pri določanju vsebine teh programov tudi predvi- 
deti, katere naloge je mogoče odložiti ali zanje predvideti 
drugačno dinamiko izvajanja v tistih obračunskih obdobjih, 
kadar se planska predvidevanja o razmerjih v razporejanju 
dohodka ne bodo uresničevala; 

3. učinki prilagajanja zneskov obveznosti iz dohodka, ki so 
odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka, zneskom preo- 
stanka dohodka, ki se po zakonu sme uporabiti za njihovo 
poravnavanje, bodo izraziti zlasti v samoupravnih interesnih 
skupnostih, organiziranih za območja občine ali regije. 
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Neugodni poslovni rezultati večjih organizacij združenega 
dela utegnejo v posameznih obračunskih obdobjih povzročiti 
izpad načrtovanih sredstev za zagotavljanje skupnih potreb v 
obsegu, ki bi ogrozil izvajanje dogovorjenih programov. Da bi 
se zagotovilo izvajanje programov in dejavnosti v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, ki se financirajo s prispevki iz 
dohodka, bi bilo treba zagotoviti določeno solidarnostno 
združevanje sredstev občinskih skupnosti v republiški skup- 
nosti. S temi sredstvi bi se omogočilo uresničevanje nalog, 
dogovorjenih s samoupravnim sporazumom o temeljih planov 
ustrezne občinske samoupravne interesne skupnosti v pri- 
meru, če bi v tej skupnosti prišlo do zmanjšanja obsega 
zbranih sredstev. 

Zaradi spremenjenih virov financiranja določenih družbe- 
nih dejavnosti in drugih, obveznosti, ki se plačujejo iz oseb- 
nega dohodka, se bo struktura bruto osebnih dohodkov spre- 
menila, ker se določeni prispevki iz njega izključujejo, pri 
tistih, ki ostanejo, pa se utegnejo stopnje spremeniti. Do 
spremembe strukture bruto osebnega dohodka bo prišlo torej 
zaradi spremembe načina financiranja, ne pa zaradi vred- 
nostno spremenjenega obsega programov, ki se financirajo s 
temi prispevki. Učinek teh sprememb se zato ne sme odražati 
na velikosti čistega osebnega dohodka (načelo bruto oseb- 
nega dohodka). Zato bo treba ugotoviti novo strukturo bruto 
osebnega dohodka na podlagi zneska čistega osebnega 
dohodka, ter skupne stopnje prispevkov, ki se bodo po novi 
ureditvi plačevali iz bruto osebnega dohodka. Osnove za 
določitev velikosti bruto osebnega dohodka zaradi spreme- 
njene strukture bruto osebnega dohodka bo treba urediti s 
spremembami samoupravnih splošnih aktov organizacij zdru- 
ženega dela o.osnovah in merilih za delitev osebnih do- 
hodkov. 

Z zveznim kolizijskim zakonom je v skladu z ustavo dolo- 
čena pripadnost prispevkov iz osebnega dohodka, in sicer po 
naslednjih načelih: 

Prispevki iz osebnega dohodka za osnovno izobraževanje, 
kulturo, telesno kulturo, neposredno otroško varstvo in soci- 
alno varstvo se plačujejo v korist samoupravne interesne 
skupnosti, ki je na območju družbenopolitične skupnosti, kjer 
ima delavec oziroma njegova družina stalno prebivališče 
(domicilni princip). 

Prispevki iz osebnega dohodka za zdravstveno varstvo, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, otroški dodatek in 
zaposlovanje se plačujejo v korist samoupravne interesne 
skupnosti, ki je na območju družbenopolitične skupnosti, kjer 
ima sedež temeljna organizaccija združenega dela ali 
poslovna enota (sedežni princip). 

Prav tako se po sedežnem principu plačujejo vsi prispevki iz 
dohodka za financiranje družbenih dejavnosti. 

Prerazporeditev virov iz osebnega dohodka na dohodek bo 
pri dejavnostih, ki so se dosedaj financirale iz osebnih dohod- 
kov po domicilnem načelu (kultura, telesna kultura), povzro- 
čila spremembe v razporeditvi plačanih prispevkov za občin- 
ske samoupravne interesne skupnosti. Vplačani prispevki po 
občinah, ki bodo odvisni od višine preostalega dohodka, ne 
bodo več v skladu s programi, ki so bili sprejeti v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. To dejstvo ter relativna nestabil- 
nost predlagane prispevne osnove narekuje uvedbo oziroma 
dopolnitev sistema solidarnosti in vzajerpnosti v teh dejavno-' 
stih. Glede na navedeno bodo morale samoupravne interesne 
skupnosti s svojimi samoupravnimi sporazumi o usklajevanju 
planov urediti vprašanja solidarnosti pri zagotavljanju sred- 
stev za uresničevanije sprejetih programov in s tem odpraviti 
oziroma ublažiti omenjene posledice o spremembah zagotav- 
ljanja sredstev za družbene dejavnosti po novem obračun- 
skem sistemu. Da bi se aktivnost pri sprejemanju teh samou- 
pravnih sporazumov pospešila, bo z zakonom določena 
obveznost teh samoupravnih interesnih skupnosti, da ome- 
njene samoupravne sporazume sprejmejo naipozneie do 31 
12. 1987. 

B) Prispevki, ki jih plačujejo delovni ljudje in 
drugi zasebni delodajalci ter pri njih zaposleni 
delavci 

Spremembe, ki se s tem predlogom za izdajo zakona pred- 
lagajo glede obračunavanja in plačevanja prispevkov za druž- 

bene dejavnosti v organizacijah združenega dela, je treba 
ustrezno upoštevati tudi pri ureditvi teh obveznosti za delovne 
ljudi in druge zasebne delodajalce. Poleg tega se s tem 
predlogom predlaga sprememba določb glede rokov za pla- 
čevanje prispevkov iz dohodka, s čimer se plačevanje teh 
prispevkov poenoti s plačevanjem prispevkov iz osebnega 
dohodka. 

Po predlagani ureditvi naj bi delovni ljudje, ki se jim ugotav- 
lja dohodek, plačevali enake prispevke iz dohodka kot delavci 
v združenem delu. Pri tem pa se predlaga pomembna spre- 
memba glede osnove za obračunavanje .in plačevanje teh 
prispevkov. Ta osnova v prihodnje ne bo več doseženi doho- 
dek, temveč (podobno kot pri organizacijah združenega dela) 
doseženi dohodek, zmanjšan za zakonske ter pogodbene 
obveznosti, opredeljene z zakonom o davkih občanov, razen 
obveznosti do,samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti, za osebne dohodke in nadomestila 
osebnih dohodkov ter za sredstva skupne porabe delavcev in 
za regres za letni dopust delovnih ljudi pod pogoji in po 
merilih iz kolektivne pogodbe za 70% letnega poprečnega 
čistega osebnega dohodka delavcev v SR Sloveniji v odmer- 
nem letu, za obračunane prispevke in davke iz osebnega 
dohodka delovnih ljudi ter za nadomestila osebnega dohodka 
delovnih ljudi po merilih kot to določa kolektivna pogodba za 
delavce (v nadaljnjem besedilu: osnova za prispevke iz 
dohodka). Po tem predlogu se torej dohodek delovnih ljudi 
zmanjšuje za enake odbitne postavke kot pri določitvi davčne 
osnove pri davku iz dejavnosti. 

Za prispevke iz osebnega dohodka se združi veljavna uredi- 
tev, po kateri se ti prispevki plačujejo od osnov, ki jih določi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Slovegiji za plačevanje prispevkov za pokojninsko In invalid- 
sko zavarovanje. Kot kriterij za razvrščanje zavezancev v 
navedene zavarovalne razrede se še naprej uporablja dose- 
ženi dohodek, zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila 
osebnih dohodkov delavcev pod pogoji in po merilih iz kolek- 
tivne pogodbe, za preteklo leto. Dokler višina te osnove ni 
ugotovljena, se kot osnova za obračunavanje in plačevanje 
akontacij uporablja nazadnje ugotovljena osnova. 

V skladu s pripombami zavezancev k obstoječi ureditvi 
glede plačevanja prispevkov pa predlagamo variantno rešitev, 
ki je v tem, da bi zavezanci plačevali prispevke glede na 
dohodek za odmerno leto. V času do končne ugotovitve te 
osnove pa bi zavezanci plačevali prispevke glede na predvi- 
deni dohodek, zmanjšan za predvidene osebne dohodke in 
nadomestila osebnih dohodkov delavcev v odmernem.letu. 

Določene spremembe predlagamo tudi glede rokov za pla- 
čevanje akontacije. 

Delovni ljudje naj bi akontacije prispevkov iz dohodka obra- 
čunavali ifi vplačevali mesečno do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Tudi akontacije prispevkov iz osebnih dohod- 
kov, ki jih delovni ljudje, če ne zaposlujejo delavcev, obraču- 
navajo za sebe mesečno, naj bi vplačevali do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. 

Pri prispevkih iz osebnega dohodka, ki jih plačujejo delavci, 
zaposleni pri delovnih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, 
se še naprej zadržuje sedanja ureditev. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane rešitve ne bodo povzročile dodatnih obveznosti 
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne 
pomembnejših novih strokovnih oziroma administrativnih 
opravil pri upravnih organih. Vendar pa bodo povzročile dolo- 
čena dodatna strokovna oziroma administrativna opravila pri 
zavezancih za prispevke, zlasti pri zavezancih s področja 
družbenih dejavnosti, ki po veljavni ureditvi ne plačujejo 
davka iz dohodka in tudi ne izpolnjujejo davčnega obrazca. 

Podrobnejšega-prikaza finančnih učinkov delovanja predla- 
ganih sprememb zaenkrat še ni mogoče podati, saj nimamo 
na razpolago ustreznih finančnih pokazateljev. Zato so v 
obrazložitvi osnutka zakona navedene le nekatere splošne 
ocene glede predvidenih finančnih učinkov, podrobnejše 
ocene pa bomo predložili ob predlogu zakona na podlagi 
podatkov iz periodičnih obračunov za prvih šest mesecev 
letos. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembeh in dopolnitvah zakona o obračunavanju in 

plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 

področju družbenih dejavnosti 

1. člen 
Tretja alinea 6. člena zakona o obračunavanju in plačevanju 

prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/83 in 43/ 
85) se črta (varianta: se spremeni tako, da se glasi: »-zdrav- 
stvo - razen za osnovno zdravstveno varstvo, določeno s tem 
zakonom«). 

Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»- zaposlovanje - za opravljanje strokovnih opravil na 

področju zaposlovanja na podlagi programov skupnosti za 
zaposlovanje«. 

Peta alinea se črta (varianta: ostane nespremenjena). 
Za tretjo (varianta: za peto) alineo se dodasta dve novi 

alinei, ki se glasita: 
»- kultura 
- telesna kultura.« 

2. člen 
Druga in tretja alinea 7. člena se črtata. 
(Varianta za sedanjo šesto alineo, ki postane nova četrta 

alinea: 
»- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - razen za pri- 

mer nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno 
dobo s povečanjem«) 

Sedanja sedma alinea, ki postane nova peta alinea, se 
spremeni tako, da se glasi: »- zdravstvo« 

(Varianta: se spremeni tako, da se glasi: 
»- zdravstvo - za osnovno zdravstveno varstvo, ki obsega 

osnovno zdravstveno dejavnost, socialno varnost v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, preskrbo z zdravili, nujno medicinsko 
pomoč in reševalne prevoze.«). 

Za peto elineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi: 
»— zaposlovanje — za uresničevanje pravic iz zavarovanja 

za primer brezposelnosti.« 

3.člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 

dohodka je osnova, od katere se po posebnem zakonu obra- 
čunava in plačuje davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti.« 

4. člen 
9. in 10. člen se črtata. 

5. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se črta besedilo »- za nado- 

mestilo osebnega dohodka v času nezmožnosti za delo.« 

6. člen 
V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo »kjer je osnova 

dohodek temeljne organizacije združenega dela oziroma 
delovne skupnosti (8. člen).« 

7. člen 
13. in 14. člen se črtata. 

8. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevke iz osebnega dohodka obračunavajo izplačevalci 

osebnega dohodka ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov. Ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov 
predložijo izplačevalci osebnih dohodkov službi družbenega 
knjigovodstva naloge za vplačilo obračunanih prispevkov. 

Prispevke iz osebnega dohodka, izplačanega v obdobju od 

18. dne v prejšnjem mesecu do 17. dne v tekočem mesecu, 
vnovči služba družbenega knjigovodstva mesečno med 18. in 
23. dnem v mesecu. 

9. člen 
V 16. členu se za besedilom »tega zakona« postavi pika, 

nadaljnje besedilo pa se črta (varianta: besedilo ostane ne- 
spremenjeno). 

10. člen 
V prvem odstavku 17. člena se besedilo »iz četrte, šeste in 

sedme alinee« nadomesti z besedilom »iz druge, četrte in 
pete alinee«. 

11. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja 

dohodek, se obračunavajo in plačujejo od doseženega 
dohodka, zmanjšanega: 

- za zakonske in pogodbene obveznosti, določene z zako- 
nom o davkih občanov, razen obveznosti do samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti, 
- za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov 

ter za sredstva skupne porabe delavcev pod pogoji in po 
merilih iz kolektivne pogodbe in za regres za letni dopust 
delovnih ljudi v višini, kot to določa kolektivna pogodba za 
delavce, 

- za 70% letnega poprečnega čistega osebnega dohodka 
delavcev v SR Sloveniji v odmernem letu, 

- za obračunane prispevke in davek iz osebnega dohodka 
delovnih ljudi, 

- za nadomestila osebnega dohodka v višini, ugotovljeni 
po merilih, kot to določa kolektivna pogodba za delavce, 
uporabljenih na poprečni mesečni osebni dohodek delovnih 
ljudi za preteklo leto (v nadaljnjem besedilu: osnova za pri- 
spevke iz dohodka).« 

12. člen 
Prvi odstavek 19. člena se nadomesti z dvema novima 

odstavkoma, ki se glasita: 
»Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi se obraču- 

navajo in plačujejo od osnov, ki jih določi Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za plačeva- 
nje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v 
osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek, 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za preteklo leto. Dokler višina te osnove ni ugotovljena, se kot 
osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov uporablja 
nazadnje ugotovljena osnova. 
(Varianta za drugi odstavek: 

»Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v 
osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek, 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za odmerno leto. Dokler višina te osnove ni ugotovljena, se za 
obračunavanje in vplačevanje prispevkov uporablja osnova, 
ugotovljena glede na predvideni dohodek za odmerno leto, 
ugotovljen na način iz prejšnjega stavka. Po ugotovitvi 
osnove iz prejšnjega odstavka se opravi dokončen obračun 
prispevkov«). 

Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek. 

13. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek iz dohodka obračunavajo in plačujejo delovni 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za III. trimesečje 1987 

Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR 
Slovenije za III. trimesečje 1987 je pripravljen na 
podlagi programa dela zborov za 1987. leto, predlo- 
gov delovnih teles, ki so obravnavala naloge iz II. in 
III. dela programa in sklepov zborov. V periodični 
delovni načrt so vključeni akti iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so bili pred- 
loženi, medtem ko bodo ostali akti uvrščeni v posa- 
mezne dnevne rede. 

Obrazložitve k posameznim aktom so razvidne iz 
programa dela za letošnje leto. Pri tem je zlasti 
potrebno upoštevati obrazložitev k poročilu o izva- 
janju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1986-1990 v letu 1987, iz katere je razvidno, katere 
spremljajoče akte bo potrebno obravnavati ob poro- 
čilu. 

Na podlagi sklepa, ki so ga zbori sprejeli na ■sejah 
24. junija 1987 ob obravnavi poročila o stanju na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja 
okolja, bo za seje 20. julija 1987 predložen še pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom zakona, s katerim 
bo do leta 2000 odložena gradnja jedrskih elektrarn 
(moratorij) v SR Sloveniji in predlog odloka o pri- 
pravi sprememb in dopolnitev planskih aktov in 
program aktivnosti za izvedbo odloka. 

SEJE ZBOROV 20. JULIJ 1987 

(ponedeljek) 
* ' : ——————— 

1. POROČILO 0 IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA 0B0DBJE 1986-1990 V LETU 
1987 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja planskih aktov, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in druga delovna 
telesa glede na njihovo delovno področje 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, občin- 
ske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

2. PREDLOG UGOTOVITEV IN SKLEPOV K 
POROČILU 0 STANJU NA PODROČJU 
RAZREŠEVANJA PROBLEMATIKE 
ONESNAŽEVANJA OKOLJA 
Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za varstvo človekovega okolja 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR.Slovenije 

3. ANALIZA PROBLEMATIKE IN VPRAŠANJ S 
PODROČJA DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 

, Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbenopoli- 
tični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

4. ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O 
ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor Združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbori 
za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija, Skupina delega- 
tov za družbene dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, Zveza skupnosti za Zapo- 
slovanje Slovenije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SRS 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN 
ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI Z 
OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije * 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija, Skupina dele- 
gatov za družbene dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Ustrezna telesa RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje Slove- 
nije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU Z OSNUTKOM 
ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija, Skupina dele- 
gatov za družbene dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Ustrezna telesa RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

7. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMB I ZAKONA O 
PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 1987 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za 
finance, Zakonodajno-pravna komisija 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

8. OSNUTEK ZAKONA 0 USTANAVLJANJU 
DELOVNIH ORGANIZACIJ, KI JIH 
USTANAVLJAJO DELOVNI LJUDJE IN CIVILNE 
PRAVNE OSEBE 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, odbori 
za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
Ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Janez Šinkovec, predsednik Komisije za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu 

9. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAČUNAVANJU 
IN PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA 
ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI Z 
OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZO za finance, Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno 
politiko, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
Ustrezna telesa RK SZDL in RS Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

10. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REDNIH SODIŠČIH 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

11. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH 
TOŽILSTVIH Z OSNUTKOM ZAKONA 

12. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH 
ZDRUŽENEGA DELA Z OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za pravosodje, odbori za družbenopolitični sistem, Za- 
konodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
Ustrezna telesa RK SZDL 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

13. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU 
OD PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA 
STORITVE TER O NAČINU, PO KATEREM 
OBČANI IN ZASEBNE PRAVNE OSEBE 
OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD 
PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV Z 
OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO ' 
za finance, Zakonodajnopravna komisija 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

14. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZLASTITVI IN O 
PRISILNEM PRENOSU NEPREMIČNIN V 
DRUŽBENI LASTNINI S PREDLOGOM ZAKONA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komi- 
sija 
Koordinator: 
Anton Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije 

15. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJIH, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za informiranje, Odbora za družbenopolitični sistem, 
Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slovenije, .Gospodarska 
zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije 
Koordinator: 
Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

16. OSNUTEK ZAKONA 0 ODLOŽITVI VRAČANJA 
KREDITOV, KI JIH IZ PRIMARNE EMISIJE ČRPA 
GOSPODARSKA BANKA ZAGREB 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko, Zakonodajno- 
pravna komisija 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

17. PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 0 
ENOTNEM UREJANJU POGOJEV IN NAČINOV 
ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI S SAMOSTOJNIM OSEBNIM 
DELOM S SREDSTVI V LASTI OBČANOV 
POGODBENIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA IN ZDRUŽEVANJE V ZADRUGE 
Predlagatelj: 
Zvezni komite za energetiko in industrijo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za družbenopolitični sistem, odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik ZO Skupščine SR Slovenije 

18. OSNUTEK DOGOVORA O ENOTNIH PODLAGAH 
ZA UREDITEV TEMELJNIH VPRAŠANJ 
UGOTAVLJANJA IZVORA PREMOŽENJA 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO 
za finance, odbora za družbenopolitični sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RK SZDL 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

19. OSNUTEK DOGOVORA O SOLIDARNI 
ZAGOTOVITVI ELEKTRIČNE ENERGIJE SR ČRNI 
GORI, KER SE ZARADI VARSTVA KANJONA 
TARE V NJEM NE BODO GRADILE 
HIDROELEKTRARNE 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela v 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno- 
pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Elektrogospodarska skupnost 
Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SF! Slovenije 

20. POBUDA ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
NAKUP LETAL ZA GAŠENJE GOZDNIH IN 
DRUGIH POŽAROV TER MOTORNIH JADRALNIH 
LETAL ZA IZVIDNIŠTVO Z OSNUTKOM 
DOGOVORA 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO 
za finance, Zakonodajno-pravna komisija 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

21. OSNUTEK ODLOKA O IZDAJI BANKOVCEV ZA 
10.000, 20.000 in 50.000 DINARJEV 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO 
za finance, Zakonodajno-pravna komisija 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

22. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE 
MED SFR JUGOSLAVIJO IN SR ROMUNIJO O 
IZOGIBANJU DVOJNEMU OBDAVČEVANJU 
DOHODKA IN PREMOŽENJA 
Predlagatelj: 
Skupščina SFRJ Jugoslavije 
Pristojna:: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO 
za finance, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za mednarod- 
ne odnose 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

23. PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
MEDNARODNEGA SPORAZUMA O OLIVNEM 
OLJU IN NAMIZNIH OLIVAH 
Predlagatelj: 
Skupščina SFRJ Jugoslavije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisi- 
ja, Komisija za mednarodne odnose 
Koodrinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

24. PREDLOG ZA SOGLASJE K STATUTU 
ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 
Predlagatelj: 
Odvetniška zbornica Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Za- 
konodajno-pravna komisija 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 
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SEJE ZBOROV 30. SEPTEMBRA 

1987 (sreda) 

1. POROČILO O MEDNARODNEM SODELOVANJU 
SR SLOVENIJE 
Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za narodnosti, odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
zainteresirane občinske skupščine in skupščine posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti 
Koordinator: 
Andrej Škerlavaj, predsednik Komisije za mednarodne odnose 

2. PREDLOG ZAKONA 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 
Predlagatelj: 
Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE 
UPRAVE IN O IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANIH 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: 
Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine SR Slovenije 

4. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN 
PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA 
ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za 
finance, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL in RS Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

5. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija, Skupina dele- 
gatov za družbene dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

6. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN 
ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komisija, Skupina dele- 
gatov za družbene dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RK SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje Slove- 
nije 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednika Skupščine SR Slovenije, 

7. PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU 
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA 
SREBRA IDRIJA 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno- 
pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
Skupščina občine Idrija, ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

8. PREDLOGI UKREPOV ZA RAZREŠITEV 
PROBLEMATIKE RUDNIKA SVINCA V MEŽICI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
,Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
Skupščina občine Ravne na Koroškem, ustrezna telesa RS Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 
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9. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, od- 
bora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za družbe- 
nopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa RK SZDL, Republiška skupnost za ceste, zaintere- 
sirane občinske skupščine in skupščine posebenih družbenopoli- 
tičnih skupnosti 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

10- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ENERGETSKEM 
GOSPODARSTVU 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbe- 
nopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost energetike Slovenije 

< Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

11. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKEM 
GOSPODARSTVU 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za druž- 
benopolitični sistem, Odbor ZO za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, zainteresirane občinske 
skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

12. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKIH 
RAZMERJIH 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za druž- 
benopolitični sistem, Odbor ZO za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, zainteresirane občinske 
skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 

13. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, od- 
bora za družbenopolitični sistem, Odbor ZO za urejanje prostora 
ter stanovanjska in komunaln^ vprašanja, Zakonodajno-pravna 
komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, zainteresirane občinske skupš- 
čine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: 
Mariia Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

14. OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU PRED 
NEVARNIMI SNOVMI 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenopolitični sistem, Komisija za varstvo človeko- 
vega okolja, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Republiška skupnost za ceste 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

15 PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
PROIZVODNJE HRANE IN ZAGOTAVLJANJU 
OSNOVNE PRESKRBE 

16. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI 
OBVEZNOSTI PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA 
USPOSABLJANJE ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO 
ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor ZZD za kmetijstvo, Odbora za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj, Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politi- 
ko, Odbor ZO za finance, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL, Zadružna zveza Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

17. OSNUTEK ODLOKA O STRATEGIJI RAZVOJA 
TURIZMA V SFRJ S STRATEGIJO 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno- 
pravna komisija, Skupina delegatov vseh zborov za proučevanje 
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 
V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije, 
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ustrezna telesa pri RK SZDL, Splošno združenje gostinstva in 
turizma Slovenije 
Koordinator: 
Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije 

18. POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA O 
TEMELJIH VARSTVA NARAVNIH IN KULTURNIH 
DOBRIN JUGOSLAVIJE Z OSNUTKOM 
DOGOVORA 
Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet * 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za varstvo človekovega okolja, Skupina delegatov vseh 
zborov za družbene dejavnosti, Zakonodajno-pravna komisiia 
ustrezna telesa pri RK SZDL ' 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

19. PREDLOG ZA SKLENITEV DOGOVORA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O PRIPRAVI IN FINANCIRANJU 
DRUGE IZDAJE ENCIKLOPEDIJE JUGOSLAVIJE 
Z OSNUTKOM 
Predlagatelj: 
Jugoslovanski leksikografski zavod »Miroslav Krleža« 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov vseh zborov za družbene dejavnosti, Odbor 
ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za 
finance, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: 
Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

20. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA IV. TRIMESEČJE 
1987 
Predlagatelj: 
Skupina delegatov za pripravo programa dela 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
obravnavajo vsa delovna telesa 
Koordinator: 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
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ljudje med letom v mesečnih akontacijah do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec. 

Višina akontacij se ugotovi na podlagi nazadnje ugotov- 
ljene osnove za prispevke iz dohodka, dokončni obračun pa 
se opravi na podlagi ugotovljene osnove za te prispevke za 
odmerno leto.« 

(Varianta za drugi odstavek: 
»Višina akontacij se ugotovi na podlagi predvidenega 

dohodka za odmerno leto, dokončni obračun pa se opravi na 
podlagi osnove za prispevke iz dohodka, ugotovljene za 
odmerno leto.«) 

14. člen 
21. člen se črta. 

(Varianta: 21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevki iz dohodka za samoupravne interesne skupnosti 

iz tretje in pete alinee 6. člena tega zakona, se za delovne 
ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek, obračunavajo in plaču- 
jejo od osnov, ki jih določi Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji za plačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za druge zasebne 
delodajalce pa od osebnega dohodka pri njih zaposlenih 
delavcev«). 

15. člen 
V 22. členu se besedilo »3. v mesecu« nadomesti z besedi- 

lom »15. dne v mesecu.« 

16. člen 
Na koncu prvega odstavka 28. člena se črta pika in doda 

besedilo: »in sicer od osnove, ki jo sestavljajo prihodki te 
samoupravne organizacije oziroma skupnosti, zmanjšani za 
materialne stroške.« 
Drugi odstavek se črta. 

17. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Akontacije prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti se v prvih štirih mese- 
cih leta 1988 obračunavajo in plačujejo od osnove za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti po obračunu davka za obdobje januar - september 
1987.« 

18. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Akontacije prispevkov iz dohodka, ki jih plačujejo delovni 

ljudje, se v letu 1988 obračunavajo in plačujejo od nazadnje 
ugotovljene osnove. 

Po ugotovitvi osnove za prispevke iz dohodka za leto 1988 
se opravi dokončni obračun prispevkov.« 

19. člen 
Samoupravne interesne skupnosti uredijo vprašanja soli- 

darnosti pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje sprejetih 
programov s samoupravnimi spoorazumi o usklajevanju pla- 
nov v skladu z določbami tega zakona in zakona o celotnem 
prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86 in /87) do 31. 
12. 1987.« 

20. člen 
Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo zakona o obračunavanju in plače- 
vanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti. 

21. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988. 

Obrazložitev 

i. 
S predloženim osnutkom zakona se obstoječi zakon o obra- 

čunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skup- 
nih potreb na področju družbenih dejavnosti (v nadaljnem 
besedilu: zakon o obračunavanju prispevkov) usklajuje z 
novostmi v zakonu o celotnem prihodku in dohodku, zakonu 
o službi družbenega knjigovodstva ter v osnutku dogovora 
republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem besedilu: 
medrepubliški dogovor) o skupnih osnovah za financiranje 
splošnih družbenih in skupnih potreb. 

Z navedenimi zveznimi akti so uvedene pomembne spre- 
membe glede zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti. 
Te spremembe se nanašajo predvsem na vire sredstev za 
prispevke, na osnovo za obračunavanje obveznosti ter na 
način obračunavanja in plačevanja prispevkov. 

Po zakonu o celotnem prihodku in dohodku se lahko iz 
bruto osebnega dohodka plačujejo prispevki le za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na področju osnovnega izobraževanja, 
osnovnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva ter 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sredstva za zado- 
voljevanje skupnih potreb na drugih področjih družbenih 
dejavnosti se lahko po novem zakonu zagotavljajo le iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela oziroma 
delovnih skupnosti. Takšna rešitev terja, da še za dejavnost 
kulture in telesne kulture, ki se po sedanji ureditvi financirata 
iz prispevka iz dohodka, zagotovijo drugi viri. 

Druga pomembna novost zakona o celotnem prihodku in 
dohodku se nanaša na način poravnavanja prispevkov. Pri- 
spevki iz dohodka se po navedenem zakonu štejejo za obvez- 
nosti iz dohodka, ki so odvisne od velikosti dohodka. Te 
prispevke bodo torej plačevale samo tiste temeljne organiza- 
cije, ki bodo dosegle ustrezen preostanek dohodka. 

Tretja pomembnejša novost, ki jo bo treba urediti s predlo- 
ženim osnutkom zakona, se nanaša na osnove za obračuna- 
vanje in plačevanje prispevkov iz dohodka. Po delovnem 
osnutku medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah za 

financiranje splošnih družbenih in skupnih potreb se namreč 
vsi prispevki iz dohodka za te dejavnosti obračunavajo od 
osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka temeljnih 
organizacij (medtem ko so po obstoječi republiški ureditvi 
uvedene tri osnove za obbračunavanje prispevkov: dohodek, 
osebni dohodki in poslovni sklad). 

II. 
V skladu z navedenimi spremembami v zveznih aktih se s 

tem osnutkom predlagajo naslednje spremembe glede obra- 
čunavanja in plačevanja prispevkov, ki jih plačujejo temeljne 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti oziroma 
delavci v združenem delu: 

1. Prispevka za kulturo in telesno kulturo se po obstoječi 
ureditvi plačujeta iz osebnega dohodka. Glede na navedene 
novosti v zakonu o celotnem prihodku in dohodku s tem 
osnutkom predlagamo, da se ta prispevka v prihodnje obraču- 
navata iq plačujeta iz dohodka temeljne organizacije in 
delovne skupnosti. 

2. Glede prispevka za zdravstvo sta z osnutkom zakona 
predlagani dve rešitvi: po osnovni rešitvi naj bi se celotna 
sredstva za zdravstvo zagotavljala iz bruto osebnega 
dohodka, po variantni rešitvi pa naj bi se za financiranje 
zdravstva zadržala oba dosedanja vira. Tako naj bi se po 
variantnem predlogu iz bruto osebnega dohodka plačevali 
prispevki za osnovno zdravstveno varstvo (ki obsega osnovno 
zdravstveno dejavnost, socialno varnost v zvezi z zdravstve- 
nim varstvom, preskrbo z zdravili, nujno medicinsko pomoč in 
reševalne prevoze), iz dohodka pa za preostali del zdravstve- 
nega varstva (ambulantno specialistična, bolnišnično-zdrav- 
stvena, zdraviliško-zdravstvena in univerzitetno-zdravstvena 
dejavnost). 

3. Za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
sta v osnutku prav tako predlagani dve možni rešitvi. Po 
osnovnem predlogu naj bi se vsa sredstva za pokojninsko in 
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invalidsko zavarovanje zagotavljala iz bruto osebnega 
dohodka, po variantnem predlogu pa naj bi se sredstva za 
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem zagotavljala iz dohodka, sredstva za druge 
potrebe pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa iz 
osebnega dohodka. 

4. Namesto dosedanjega enotnega prispevka za zaposlova- 
nje (iz dohodka) se z osnutkom zakona predlaga rešitev, po 
kateri se sredstva za potrebe zaposlovanja zagotavljajo iz 
dveh virov, in sicer: sredstva za uresničevanje pravic iz zava- 
rovanja za primer brezposelnosti - iz bruto osebnega 
dohodka, sredstva za opravljanje strokovnih opravil na 
področju zaposlovanja na podlagi programov dejavnosti 
skupnosti za zaposlovanje pa iz dohodka. Takšna rešitev je 
predvidena tudi v predloženem predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti. 

5. V skladu z osnutkom medrepubliškega dogovora o skup- 
nih osnovah za financiranje splošnih družbenih in skupnih 
potreb predlagamo, da se namesto dosedanjih treh osnov za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz dohodka uvede 
enotna osnova za vse prispevke, in sicer osnova, od katere se 
po posebnem zakonu plačuje davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. 

6. Prerazporeditev virov iz osebnega dohodka na dohodek 
ter plačevanje prispevkov iz dohodka v odvisnosti od preo- 
stanka dohodka bo povzročila spremembe v razporeditvi pla- 
čanih prispevkov po občinah samoupravnih interesnih skup- 
nostih. Da bi se zagotovilo izvajanje programov in dejavnosti v 
samoupravnih interesnih skupnostih, ki se financirajo s pri- 
spevki iz dohodka, bno treba zagotoviti določeno solidar- 
nostno združevanje sredstev občinskih skupnosti v republiški 
skupnosoti. To združevanje bo zagotovljeno s spremembami 
samoupravnih sporazumov o uskaljevanju planov oziroma s 
sprejetjem novih sporazumov v republiških samoupravnih 
interesnih skupnostih. Ti sporazumi bi morali biti sprejeti 
najpozneje do 31. 12. 1987, da bi lahko nov sistem začel veljati 
1. 1. 1988. Zato je z osnutkom zakona predvidena obveznost 
samoupravnih interesnih skupnosti, da te sporazume uskla- 
dijo oziroma sprejmejo najpozneje do 31. 12. 1987. 

7. Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevkov iz 
dohodka v predloženem osnutku ni sprememb. 

Akontacije prispevkov iz dohodka se bodo za prve štiri 
mesece leta 1987 (do ugotovitve davčne osnove po periodič- 
nem obračunu za prvo trimesečje) obračunavale od davčne 
osnove po obračunu davka za obdobje januar-september 
1987. 

III. 
Spremembe virov in osnov za financiranje družbenih dejav- 

nosti se bodo odrazile na relativnem obsegu posamičnih 
obveznosti organizacij združenega dela in delavcev. Celovita 
ocena učinkov spremenjenega sistema financiranja glede na 
negotovosti v oceni dohodka in od velikosti dohodka odvisnih 
obveznosti pri njegovem razporejanju še ni možna. 

Analiza učinkov predlaganih rešitev bo predložena s pred- 
logom zakona na podlagi polletnih podatkov o poslovnem 
rezultatu organizacij združenega dela, ki bodo dali zaneslji- 
vejše podlage za oceno delovanja novega zakona o celotnem 
prihodku in dohodku. 

V osnutku zakona je kot osnovna rešitev predlagano, da se 
sredstva za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb na 
področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, social- 
nega skrbstva, zdravstva, pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja ter delno zaposlovnanja v celoti zagotavljajo iz oseb- 
nih dohodkov delavcev. 

To pomeni, da bi se okoli 85% sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju vseh družbenih dejavnosti zago- 
tavljalo iz osebnega dohodka delavcev, le približno 15% sred- 
stev bi bilo potrebno zagotavljati iz dohodka. Po obstoječem 
sistemu se približno polovica sredstev zagotavlja iz osebnih 
dohodkov (55% sredstev), preostali del pa iz dohodka. Uvelja- 
vitev navedene rešitve bi vplivala na oblikovanje višine bruto 
osebnega dohodka, saj bi se sedanja vsota stopenj, ki znaša 
za skupno porabo 27,16% (v celoti pa 31%), povečala na okoli 
40—42% (v celoti pa do okoli 46%). Do razlike pride predvsem 
zaradi prenosa obveznosti za zagotavljanje sredstev za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje in zdraystveno varstvo v 

celoti na osebni dohodek. Po sedanji ureditvi se iz osebnega 
dohodka zagotavlja okoli 60% sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in le okoli 4-5% sredstev za zdrav- 
stveno varstvo (nadomestila osebnega dohodka v času nez- 
možnosti za delo zaradi bolezni). 

Ocenujemo, da zaradi prenosa dela obveznosti iz dohodka 
na osebne dohodke pri zavezancih ne bo prišlo do prerazpo- 
reditve obveznosti v tistih primerih, ko se sredstva po sedanji 
ureditvi obračunavajo od osnove osebni dohodki. Razlike pa 
bodo pri tistih obveznostih, ki se sedaj ne obračunavajo od 
osnove osebni dohodki in jih ne zagotavljajo vsi zavezanci, in 
sicer pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer se del 
sredstev obračunava tudi od osnove poslovni sklad (okoli 
10% sredstev) in pri prispevkih za beneficirano pokojninsko 
dobo. 

S predlagano rešitvijo bi sredstva za te namene solidar- 
nostno zagotavljali vsi delavci s prispevkom iz osebnega 
dohodka. 

Skladno z zakonom o celotnem prihodku in dohodku bi se 
okoli 15% potrebnih sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb zagotavljalo s prispevki iz dohodka na podlagi osnove 
za obračun davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti in sicer: za usmerjeno izobra- 
ževanje, kulturo, telesno kulturo, funkcionalni del dejavnosti 
zaposlovanja in raziskovalno dejavnost. Pri teh obveznostih 
pa bo zaradi spremenjene osnove prišlo do prerazporeditve 
obveznosti med področji in panogami dejavnosti. V sedanji 
ureditvi se del navedenih prispevkov obračunava od osnove 
dohodek, del pa od osnove osebni dohodki. Obračunavanje 
prispevkov od davčne osnove pomeni, da je višina obveznosti 
odvisna od ekonomske moči zavezanca. Po usklajenem pred- 
logu medrepubliškega dogovora o usklajevanju davčnega 
sistema je davčna osnova opredeljena kot doseženi dohodek, 
zmanjšan za: 

- del dohodka, ki je dosežen na podlagi razvojne premije 
ali po drugem z zakonom predpisanem namenu; 

- del dohodka za obveznosti iz dohodka, ki niso odvisne 
od velikosti doseženega dohodka, razen denarnih kazni za 
gospodarske prestopke in prekrške; 

- bruto osebni dohodek delavcev na podlagi živega dela, 
toda največ do višine povprečnega osebnega dohodka v 
gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine za pre- 
teklo leto. 

Obračunavanje prispevkov od navedene osnove pomeni, da 
bodo po predlagani ureditvi delovno intenzivne panoge pri- 
spevale relativno manj sredstev za financiranje kulture, 
telesne kulture in dela zaposlovanja kot doslej, ko so se 
obveznosti obračunavale od osnove osebni dohodki oziroma 
poslovni sklad. 

Obveznosti za financiranje družbenih dejavnosti v skladu z 
zakonom o celotnem prihodku in dohodku sodijo med obvez- 
nosti, ki so odvisne od velikosti dohodka. To pomeni, da bo 
dokončni znesek obveznosti, obračunan na podlagi osnove in 
stopnje, odvisen od preostanka dohodka, ki bo zavezancu 
ostal po pokritju vseh obveznosti, ki se v breme dohodka 
pokrivajo pred obveznostmi, ki so odvisne od velikosti 
dohodka. V tej zakonski določbi je bistvena razlika, ki je 
nastala v primerjavi s sedanjim zagotavljanjem sredstev za 
družbene dejavnosti. V samoupravnih interesnih skupnostih 
bo zato potrebno oblikovati mehanizme prelivanja sredstev, ki 
bodo zmanjševali vpliv izpada dohodka na financiranje druž- 
benih dejavnosti. 

V variantnih rešitvah v osnutku zakona je predlagano finan- 
ciranje družbenih dejavnosti na način, kot je to predvideno z 
osnutkom medrepubliškega dogovora o skupnih osnovah 
financiranja skupnih in splošnih družbenih potreb. Razlika v 
primerjavi z osnovnim predlogom je v tem da se sredstva za 
pokojninsko in.invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno var- 
stvo ne bi .v celoti zagotavljala iz osebnih dohodkov, temveč v 
delu tudi iz dohodka. Ocena učinkov variantnega predloga 
temelji na naslednjih predpostavkah: 

- osebni dohodek in dohodek kot vir za zagotavljanje 
sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ostaneta v 
približno enakem razmerju kot v sedanji ureditvi (okoli 60% 
prihodkov za te namene se zagotavlja iz osebnega dohodka 
delavcev), kar je usklajeno tudi z določbami osnutka medre- 
publiškega dogovora, po katerem se od 40-60% sredstev za 
te namene zagotavlja iz osebnega dohodka delavcev; 
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- sredstva za zdravstvo naj bi se zagotavljala iz osebnega 
dohodka za osnovno zdravstveno dejavnost, socialno varnost 
v zvezi z zdravstvenim varstvom, preskrbo z zdravili ter nujno 
medicinsko pomoč in reševalne prevoze; preostali del zdrav- 
stvenega varstva (ambulantno-specialistična, bolnišnična, 
univerzitetna in zdraviliška zdravstvena dejavnost) pa naj bi se 
zagotavljal iz dohodka. Razporeditev dejavnosti med oba vira 
pomeni, da se bo okoli 40% sredstev za zdravstveno varstvo 
zagotavljajo iz osebnih dohodkov, preostalih 60% pa iz 
dohodka. Opredelitev dejavnosti tako ustreza razmerju, pred- 
videnemu za financiranje zdravstvenega varstva v osnutku 
medrepubliškega dogovora, po katerem naj bi se 30-40% 
sredstev za zdravstveno varstvo zagotavljajo iz osebnega do- 
hodka. 

Izhajajoč iz navedenih predpostavk se bi po varianti iz 
osebnega dohodka zagotavljalo okoli 56% sredstev za druž- 
bene dejavnosti in iz dohodka okoli 44% sredstev. To pomeni, 
da se ne bi bistveno povečal delež sredstev, ki se zagotavljajo 
iz osebnega dohodka glede na sedanjo ureditev (po obstoječi 
ureditvi okoli 55%). 

Upoštevajoč dejstvo, da bi pri predlagani varianti prišlo le 
do manjšega povečanja zagotavljanja sredstev iz osebnih 
dohodkov, bi bil vpliv spremenjene osnove za prispevke iz 
dohodka večji, ker bi se trikrat več sredstev zagotavljalo iz 
dohodka kot je predlagano z osnovno rešitvijo. To pomeni, da 
bi bila prerazporeditev obveznosti z delovno intenzivnih na 
kapitalno intenzivnejše panoge v tem primeru močnejša, kot 
bi bila ob osnovnem predlogu. 

Ob navedenih odnosih, ki bodo nastali zaradi spremenjenih 
virov in osnov, se bodo določene prerazporeditve tako pri 
zavezancih kot pri samoupravnih interesnih skupnostih poja- 
vile tudi zaradi delovanja zakona o uporabi predpisov in o 
reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi 
zakoni na področju davkov, prispevkov in taks. S tem zako- 
nom je določena pripadnost prispevkov, ki jih obračunavajo 
in plačujejo zavezanci za prispevke. Prispevki iz dohodka se 
plačujejo v korist samoupravnih interesnih skupnosti, kjer je 
sedež temeljne organizacije združenega dela ali poslovne 
enote; glede na to, da se prispevka za kulturo in telesno 
kulturo plačujeta iz dohodka, se bo pripadnost teh dveh 
prispevkov spremenila. Samoupravnim interesnim skupno- 
stim s področja kulture in telesne kulture ne pripadajo več 
prispevki po domicilnem načelu, temveč po sedežnem 
načelu. Spremenjenemu navedenemu načelu bo potrebno 
prilagoditi tudi finančno planiranje v teh samoupravnih inte- 
resnih skupnostih. 

IV. 
Glede na spremenjene vire in osnove za obračunavanje in 

plačevanje prispevkov za družbene dejavnosti v organizacija 
združenega dela so potrebne ustrezne spremembe za obraču- 
navanje in plačevanje teh obveznosti tudi za delovne ljudi in 
druge zasebne delodajalce. Upoštevale naj bi se tudi predvi- 
dene novosti iz osnutka medrepubliškega dogovora o skup- 
nih osnovah za financiranje splošnih družbenih in skupnih 
potreb. 

Po predlaganih spremembah naj bi delovni ljudje, ki se jim 
ugotavlja dohodek po zakonu o davkih občanov, enako kot 
doslej plačevali prispevke iz dohodka in iz osebnega do- 
hodka. 

Na novo je opredeljena osnova za obračunavanje prispev- 
kov iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohddek. 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka naj bi bil 
dohodek, zmanjšan za zakonske in pogodbene obveznosti, 
opredeljene z zakonom o davkih občanov, razen obveznosti 
do samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti, za osebne dohodke in nadomestila osebnih 
dohodkov ter sredstva skupne porabe delavcev in za regres za 
letni dopust delovnih ljudi pod pogoji in po merilih iz kolek- 
tivne pogodbe, za 70% letnega poprečnega čistega osebnega 
dohodka delavcev v SR Sloveniji v odmernem letu, za obraču- 
nane prispevke in davek iz osebnega dohodka delovnih ljudi 
ter za nadomestila osebnega dohodka delovnih ljudi po meri- 
lih, kot to določa kolektivna pogodba za delavce (v nadalj- 
njem besedilu: osnova za prispevke iz dohodka). Po tem 
predlog se torej dohodek delovnih ljudi zmanjšuje za enake 
odbitne postavke kot pri določitvi davčne osnove pri davku iz 
dejavnosti. Ocenjuje se da je na predlagani način opredeljena 

osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
dohodka najbolj približana rešitvam, ki naj bi veljale za orga- 
nizacije združenega dela. 

Po osnovni rešitvi iz osnutka naj bi se od te osnovne 
obračunavali prispevek za usmerjeno izobraževanje, za razi- 
skovalno dejavnost, za zaposlovanje - za opravljanje strokov- 
nih opravil na področju zaposlovanja na podlagi programov 
skupnosti za zaposlovanje, za kulturo in za telesno kulturo. 
Po variantnem predlogu pa bi se poleg navedenih prispevkov 
od te osnove obračunaval tudi prispevek za zdravstvo - razen 
za osnovno zdravstveno varstvo, določeno z zakonom, in 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer 
nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem. 

Za obračunavanje prispevkov iz osebnega dohodka tako za 
delovne ljudi, ki se jim ugotavlja dohodek, kot tudi za delovne 
ljudi, ki se jim ne ugotavlja dohodek, se združuje sedanja 
ureditev, po kateri se ti prispevki plačujejo od osnov, ki jih 
določi Skupnost pokojninskega in ivalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za plačevanje prispevkov za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje (zavarovalne osnove). Po osnovni rešitvi 
naj bi delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, obračuna- 
vali in plačevali prispevek od zavarovalne osnove za osnovno 
izobraževanje, zdravstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zaposlovanje - za 
uresničevale pravic iz zavarovanja za primer bezposelnosti. 
Po variantni rešitvi pa naj bi se iz osebnega dohodka plačeval 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, razen za 
primer nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno 
dobo s povečanjem, prispevek za zdravstvo pa le za osnovno 
zdravstveno varstvo, določeno z zakonom. Delovni ljudje, ki 
se jim ne ugotavlja dohodek, naj bi plačevali enake prispevke 
kot doslej, in sicer prispevek za otroško varstvo, za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno varstvo. 
Prispevki naj bi se obračunavali in plačevali od zavarovalne 
osnove tako v primeru osnovne kot tudi v primeru variantne 
rešitve. 

V osnutku zakona se po osnovni rešitvi združuje sedanji 
kriterij za opredelitev ekonomske moči zavezancev, ki se 
uporablja~za razvrščanje v ustrezne zavarovalne osnove (to je 
doseženi dohodek, zmanjšan za osebne dohodke in nadome- 
stila osebnih dohodkov delavcev po kolektivni pogodbi za 
preteklo leto). 

V nekaterih pobudah za spremembo veljavne ureditve dani 
predlogi, da bi se od dohodka kot merila za razvrščanje v 
zavarovalne osnove odštele tudi zakonske in pogodbene 
obveznosti, v osnutku zakona niso upoštevani. Predlagatelj 
ocenjuje, da predstavlja dohodek zavezanca, prav tako kot 
dohodek v organizacijah združenega dela, tisto kategorijo, s 
katero se najustrezneje izraža ekonomska moč zavezanca. 
Le-ta se posredno odraža tudi preko zakonskih in pogodbe- 
nih obveznosti, zato je nujno, da so vključene v merilih za 
razvrščanje v ustrezne zavarovalne osnove. Zato bi upošteva- 
nje v pobudah danih predlogov pomenilo, da bi lahko bili 
delovni ljudje s sicer različno ekonomsko močjo glede pravic 
in obveznosti v enakem položaju. 

Do ugotovitve ustrezne zavarovalne osnove plačujejo 
delovni ljudje prispevke v obliki akontacij od nazadnje ugo- 
tovljene osnove, po ugotovitvi zavarovalne osnove pa se 
opravi dokončni obračun prispevkov. 

V dosedanjih pobudah za spremembo veljavne ureditve je 
bil podan predlog, da naj bi zakon dopuščal možnost razvrš- 
čanja v nižje zavarovalne osnove v primeru, ko bi se v teko- 
čem letu obseg poslovanja bistveno zmanjšal. V skladu z 
navedeno pobudo je v osnutku zakona predlagana variantna 
rešitev. Po tej rešitvi naj bi delovni ljudje med letom obračuna- 
vali in plačevali prispevke v obliki akontacij od zavarovalne 
osnove, ugotovljene glede na predvideni dohodek tekočega 
leta, zmanjšan za predvidene osebne dohodke in nadomestila 
osebnih dohodkov delavcev za tekoče leto. Po preteku leta pa 
bi se izvedla dokončna razvrstitev v zavarovalno osnovo in 
dokončen poračun prispevkov glede na dejansko ugotovljeni 
dohodek in dejansko izplačane osebne dohodke in nadome- 
stila osebnih dohodkov delavcev za odmerno leto. 

Določene spremembe so predlagane tudi glede rokov za 
plačevanje akontacij. Glede, na spremenjene osnove za plače- 
vanje prispevkov iz dohodka je potrebno na novo opredeliti 
rok za obračunavanje in plačevanje teh prispevkov. Po predla- 
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gani rešitvi naj bi delovni ljudje obračunavali in plačevali 
akontacije prispevkov iz dohodka mesečno do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. 

Po osnovnem predlogu naj bi delovni ljudje plačevali akon- 
tacije prispevkov od nazadnje ugotovljene osnove, po variant- 
nem predlogu pa glede na predvideni obseg poslovanja v 
odmernem letu. V obeh primerih naj bi se opravil, dokončni 
poračun prispevkov na podlagi osnove, ugotovljene za 
odmerno leto. Tudi akontacije prispevkov iz osebnega 
dohodka, ki jih delovni ljudje obračunavajo za sebe mesečno 

(če ne zaposlujejo delavcev), naj bi se plačevale do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec. 

Za prispevke iz osebnega dohodka, ki jih plačujejo delavci, 
zaposleni pri delovnih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, 
se še naprej zadržuje veljavna ureditev. 

Akontacije prispevkov iz dohodka se bodo v letu 1988 (kot 
začetnem letu pri prehodu na spremenjen sistem) obračuna- 
vale in plačevale od nazadnje ugotovljene osnove, s tem da se 
po ugotovitvi osnove za leto 1988 opravi dokončni obračun 
teh prispevkov. 

Priloga 
ZAKON 

O OBRAČUNAVANJU IN 

PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA 

ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH 

POTREB NA PODROČJU 

DRUŽBENIH DEJAVNOSTI* 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 

nih skupnostih (v nadaljnjem besedilu: delavci), delovni lju- 
dje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi/ki so lastnina občanov, in delovni ljudje, ki 
z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: delovni ljudje), ter delavci, ki so v delov- 
nem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi zasebnimi 
delodajalci, določajo svoje obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih interes- 
nih skupnosti v skladu z zakonom o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela (Uradni list SRS, št. 17/79). in v skladu s 
posebnimi zakoni za posamezna področja družbenih dejav- 
nosti. 

2. člen 
Svoje obveznosti za zadovoljevanje skupnih potreb na 

področju družbenih dejavnosti, ki se zagotavljajo s svobodno 
menjavo dela v samoupravnih interesnih skupnostih oziroma 
po njih, in za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
socialne varnosti v delu, ki se nanaša na izvajanje dogovorje- 
nega ali z zakonom določenega zagotovljenega programa, 
poravnajo delavci in delovni ljudje s prispevki po določbah 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prispevki). 

3. člen 
Prispevki se v skladu s tem zakonom plačujejo iz dohodka 

temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
oziroma iz dohodka delovnih ljudi (prispevki iz dohodka) ali iz 
osebnega dohodka delavcev in delovnih ljudi (prispevki iz 
osebnega dohodka). 

4. člen 
Prispevke iz dohodka plačujejo po tem zakonu tudi delavci 

v temeljnih organizacijah združenega dela, ki imajo sedež na 
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa 
trajno opravljajo dejavnost oziroma imajo poslovne enote tudi 
na območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dohodka, 

• 
* Zaradi lažjega pregleda nad obsežnimi spremembami veljavnega zakona se 
namesto običajnega pregleda določb, ki se spreminjajo, prilaga celotno neuradno 
prečiščeno besedilo veljavnega zakona. 

ki ga dosežejo z opravljanjem dejavnosti oziroma v poslovni 
enoti v SR Sloveniji. 

Prispevki iz dohodka po prejšnjem odstavku se obračuna- 
vajo na način, ki je določen z zakonom o uporabi predpisov in 
o reševanju kolizij med republiškimi in pokrajinskimi zakoni s 
področja davkov, prispevkov in taks (v nadaljnjem besedilu: 
kolizijski zakon). 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki imajo 
sedež na območju SR Slovenije, pa trajno opravljajo dejav- 
nost oziroma imajo poslovno enoto tudi na območju druge 
republike oziroma avtonomne pokrajine, ne plačujejo pri- 
spevkov po tem zakonu od tistega dela dohodka, ki ga dose- 
žejo z opravljanjem dejavnosti oziroma v poslovni enoti na 
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine in od 
katere plačujejo ustrezen prispevek v taki republiki oziroma 
avtonomni pokrajini. 

5. člen 
Prispevki iz dohodka se plačujejo samoupravni interesni 

skupnosti, na katere območju je sedež temeljne organizacije 
združenega dela oziroma delovne skupnosti ali kjer delovni 
človek trajno opravlja svojo dejavnost. 

Če ima temeljna organizacija združenega dela poslovno 
enoto na območju druge samoupravne interesne skupnosti, 
plačuje prispevke iz dohodka, določene s kolizijskim zako- 
nom, za to poslovno enoto tisti samoupravni interesni skup- 
nosti, na katere območju je sedež poslovne enote. 

Prispevki iz osebnega dohodka se plačujejo samoupravni 
interesni skupnosti, določeni s kolizijskim zakonom. 

II. PRISPEVKI, KI JIH PLAČUJEJO DELAVCI V 
TEMELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA 

DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTIH 

1. Viri 

6. člen 
Delavci plačujejo prispevke iz dohodka samoupravnim inte- 

resnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejav- 
nosti: 
- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izo- 
braževanja v skladu s posebnim zakonom, 
- raziskovalna dejavnost, 
- zdravstvo - razen za nadomestilo osenega dohodka v 
času nezmožnosti za delo, 
- zaposlovanje 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer nesreče 
pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s poveča- 
njem. 

7. člen 
Delavci plačujejo prispevke iz osebnega dohodka samou- 

pravnim interesnim skupnostim na naslednjih področjih druž- 
benih dejavnosti: 
- osnovno izobraževanje, 
- kultura^ 
- telesna kultura, 
- otroško varstvo, 
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- socialno skrbstvo, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
- zdravstvo — za nadomestilo osebnega dohodka v času 

nezmožnosti za delo. 

2. Osnove 

8. člen 
Osnova za obračunavanje plačevanje prispevkov iz 

dohodka je dohpdek temeljne organizacije združenega dela 
oziroma delovne skupnosti za prispevke samoupravnim inte- 
resnim skupnostim na naslednjih področjih družbenih dejav- 
nosti: 

- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in 
izobraževanja v skladu s posebnim zakonom, 

- raziskovalna dejavnost. 

9. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 

dohodka je osebni dohodek vključno z vsemi obveznostmi, ki 
se plačujejo iz osebnega dohodka za prispevke samouprav- 
nim interesnim skupnostim na naslednjih področjih družbe- 
nih dejavnosti: 

- zdravstvo - razen za nadomestilo osebnega dohodka v 
času nezmožnosti za delo, 

- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje - za primer 

nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo s 
povečanjem. 

10. člen 
Osnovo za obračunavanje in plačevanje posebnega pri- 

spevka iz dohodka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ki ga plačujejo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela s področja gospodarstva, predstavljajo sredstva poslov- 
nega sklada (brez tujih sredstev) po stanju, ki je izkazano v 
zaključnem računu za preteklo leto v bilanci stanja, zmanj-. 
šana za sredstva, vplačana kot obvezno posojilo za pospeše- 
vanje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin, in za sredstva, prenesšna na 
temeljne organizacije združenega dela po zakonu o prenosu 
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v 
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega 
dela (Uradni list SRS, št. 13/74 in 20/76). 

11. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 

nega dohodka je osebni dohodek, namenjen za zadovoljeva- 
nje delavčevih osebnih potreb ter za zadovoljevanje skupnih 
potreb in splošnih družbenih potreb. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za delavce, ki so v delovnem razmerju pri 
domačem izplačevalcu osebnega dohodka in so razporejeni 
na delo v tujino, je poprečni osebni dohodek delavcev v SR 
Sloveniji v preteklem letu, če s samoupravnim splošnim 
aktom posamezne samoupravne interesne skupnosti ni dru- 
gače določeno. 

V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz 
osebnega dohodka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in za zdravstvo - za nadomestilo osebnega dohodka v času 
nezmožnosti za delo se ne všteje tisti del osebnega dohodka, 
od katerega se plačuje republiški davek iz osebnega dohodka 
po posebni stopnji. 

3. Način obračunavanja in plačevanja prispevkov 

12. člen 
Prispevki iz dohodka, kjer je osnova dohodek temeljne 

organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti (8. 
člen), se med letom plačujejo v obliki akontacij med 18. in 23. 
v mesecu za tekoči mesec. 

Mesečna akontacija za čas od 1. januarja do 28. februarja 
tekočega leta se določi na podlagi prispevne osnove za prvih 
devet mesecev preteklega leta, mesečna akontacija za čas od 
1. marca do 30. aprila pa na podlagi prispevne osnove iz 
zaključnega računa za preteklo leto. 

S periodičnimi obračuni se ugotavlja obveznost za preteklo 

obdobje in določa akontacija za tekoče obračunske obdobje. 
Dokončni obračun prispevka se opravi z zaključnim računom. 

Delavci v temeljni organizaciji združenega dela oziroma 
delovni skupnosti lahko ob periodičnem obračunu zahtevajo 
vračilo preveč plačanih obveznosti za preteklo obdobje. 

13. člen 
Prispevki iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek (9. 

člen), se obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov. Ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov 
predložijo izplačevalci osebnih dohodkov službi družbenega 
knjigovodstva naloge za vplačilo obračunanih prispevkov. 

Prispevke, obračunane na osnovi osebnega dohodka, izpla- 
čanega v obdobju od 18. v prejšnjem mesecu do 17. dne v 
tekočem mesecu, vnovči služba družbenega knjigovodstva 
mesečno med 28. in 23. dnem v mesecu. 

14. člen 
Prispevek iz dohodka, kjer so osnova sredstva poslovnega 

sklada (10. člen) se plačuje mesečno v višini dela letnega 
zneska prispevka, ki ga določi skupščina Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in objavi v 
Uradnem listu SRS najpozneje pet dni pred začetkom 
meseca, za katerega se plačuje prispevek, in sicer do 18. v 
mesecu za tekoči mesec. 

Če del letnega zneska prispevka ni objavljen v roku iz 
prejšnjega odstavka, se prispevek plačuje mesečno v višini 
ene dvanajstine letnega zneska prispevka, in sicer do 18. v 
mesecu za tekoči mesec. 

Do predložitve zaključnega računa za preteklo leto se pla- 
čujejo akontacije prispevka na podlagi osnove, po kateri se je 
prispevek plačeval v decembru preteklega leta. Te akontacije 
se poračunajo ob prvem plačilu prispevka po predložitvi zak- 
ljučnega računa za preteklo leto. 

15. člen 
Prispevke iz osebnega dohodka (11. člen) obračunavajo in 

plačujejo, izplačevalci osebnega dohodka na način, kot je 
do[očeno v 13. členu tega zakona. 

Če prispevki iz osebnega dohodka niso bili plačani v rokih 
iz 13. člena tega zakona, ker izplačevalec osebnega dohodka 
ni imel sredstev na žiro računu, mora izplačevalec osebnih 
dohodkov plačati .te prispevke pred dvigom sredstev za 
naslednje izplačilo osebnih dohodkov. 

15. a člen 
Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo' prispev- 

kov in obresti ter pravice do vračila nepravilno ali preveč 
plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18-1097/80, 23-1006/ 
83 in 40-1636/83), ki se nanašajo na zastaranje davčne obvez- 
nosti. 

III. PRISPEVKI, KI JIH PLAČUJEJO DELOVNI 
LJUDJE IN PRI NJIH ZAPOSLENI DELAVCI 

16. člen 
Delovni ljudje, ki se jim po predpisih o davkih občanov 

ugotavlja dohodek od samostojnega opravljanja gospodarske 
ali poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: delovni ljudje, 
ki se jim ugotavlja dohodek), plačujejo prispevke iz dohodka 
vsem samoupravnim interesnim skupnostim iz 6. člena tega 
zakona, delovni ljudje, ki se jim ne ugotavlja dohodek, in 
zasebni delodajalci pa plačujejo le prispevke samoupravnim 
interesnim skupnostim iz tretje in pete alinee 6. člena tega 
zakona. 

17. člen 
Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, plačujejo pri- 

spevke iz osebnega dohodka vsem samoupravnim interesnim 
skupnostim iz 7. člena tega zakona, delovni ljudje, ki se jim ne 
ugotavlja dohodek, pa plačujejo le prispevek samoupravnim 
interesnim skupnostim iz četrte, šeste in sedme alinee 7 
člena tega zakona. 

priloga poročevalca 13 



Delavci, zaposleni pri delovnih ljudeh in drugih zasebnih 
delodajalcih, plačujejo prispevke iz osebnega dohodka vsem 
samoupravnim interesnim skupnostim iz 7. člena teqa za- 
kona. 

18. člen 
Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja 

dohodek, za samoupravne interesne skupnosti iz 8. člena 
tega zakona se obračunavajo in plačujejo od dohodka, dose- 
ženega s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Prispevki iz dohodka za delovne ljudi za samoupravne inte- 
resne skupnosti iz 9. člena tega zakona se obračunavajo in 
plačujejo od osnov, ki jih določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za plačevanje pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter od 
osebnega dohodka pri njih zaposlenih delavcev. 

Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, se razvrščajo v 
osnove iz prejšnjega odstavka glede na doseženi dohodek, 
zmanjšan za osebne dohodke in nadomestila osebnih dohod- 
kov delavcev, pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe, 
za preteklo leto. Dokler višina te osnove ni ugotovljena, se kot 
osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov uporablja 
nazadnje ugotovljena osnova. Po ugotovitvi osnove iz prejš- 
njega odstavka se.opravi dokončen obračun prispevkov. 

19. člen 
Prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi se obraču- 

navajo in plačujejo od osnove, določene po drugem in tretjem 
odstavku prejšnjega člena. 

Prispevki iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri 
delovnih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, se obračuna- 
vajo in plačujejo od njihovega osebnega dohodki po prvem 
odstavku 11. člena tega zakona. 

20. člen 
Prispevke iz dohodka, kjer je osnova dohodek iz samostoj- 

nega opravljanja dejavnosti, plačujejo delovni ljudje med 
letom v trimesečnih akontacijah, ki zapadejo v plačilo prvega 
v trimesečju, plačane pa morajo biti v petinštiridesetih dneh 
od dne zapadlosti. 

Višina akontacij se ugotovi na podlagi dohodka iz prete- 
klega leta, dokončen obračun pa se opravi na podlagi doseže- 
nega dohodka v odmernem letu. 

21. člen 
Prispevke iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek delov- 

nih ljudi in osebni dohodek zaposlenih delavcev, plačujejo 
delovni ljudje in drugi zasebni delodajalci v treh dneh po 
izplačilu osebnih dohodkov, če ne zaposlujejo delavcev, pa 
do 3. v mesecu za pretekli mesec. 

22. člen 
Prispevke iz osebnega dohodka obračunavajo in nepo- 

sredno vplačujejo delovni ljudje in drugi zasebni delodajalci 
— za sebe in za zaposlene delavce — v treh dneh po izplačilu 
osebnih dohodkov, če ne zaposlujejo delavcev, pa do 3. v 
mesecu za pretekli mesec. 

23. člen 
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter 4 

vračanje prispevkov, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizter- 
ljivosti, poroštva, zastaranja in kaznovanja se v zvezi s pri- 
spevki, ki jih plačujejo delovni ljudje oziroma drugi zasebni 
delodajalci, uporabljajo določbe zakona o davkih občanov, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

IV. SKUPNE DOLOČBE 

24. člen 
Način obračunavanja in plačevanja prispevkov za občane in 

tuje državljane, ki so po posebnih predpisih dolžni plačevati 
prispevke za določene samoupravne interesne skupnosti, pa 

ne plačujejo prispevkov po določbah 6. do 23. člena tega 
zakona, se določi s samoupravnimi splošnimi akti ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

25. člen 
Stopnje prispevkov, določene v samoupravnih sporazumih 

o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti za posa- 
mezna področja družbenih dejavnosti, morajo biti objavljene 
v Uradnem listu SRS in se pričnejo uporabljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu SRS. 

Pregled stopenj prispevkov iz prejšnjega odstavka objavi v 
Uradnem listu SRS Republiška uprava za družbene prihodke. 

26. člen 
Ce prispevki po tem zakonu niso plačani v predvidenem 

roku, mora zavezanec za plačilo prispevkov plačati za zamu- 
jeno dobo obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v skladu s politiko obrestnih mer. 

V. PREHODNE DOLOČBE 

27. člen 
Za čas, dokler velja ta zakon, se ne uporabljajo določbe 

posebnih zakonov za posamezna področja družbenih dejav- 
nosti, ki določajo drugačne vire za plačevanje prispevkov iz 
dohodka oziroma iz osebnega dohodka, kot so določeni s tem 
zakonom. 

28. člen 
Delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki še 

niso organizirani v delovni skupnosti, plačujejo prispevke iz 
dohodka po tem zakonu iz prihodkov samoupravne organiza- 
cije oziroma skupnosti. 

Prispevki iz dohodka po prejšnjem odstavku se obračuna- 
vajo in plačujejo od naslednjih osnov: 

- prispevki iz 8. člena tega zakona - od prihodkov samou- 
pravne organizacije oziroma skupnosti, zmanjšanih za materi- 
alne stroške, 

- prispevki iz 9. člena - od osebnega dohodka vključno z 
vsemi obveznostmi, ki se plačujejo iz osebnega dohodka. 

29. člen 
Izplačevalci osebnih dohodkov morajo v svojih samouprav- 

nih splošnih aktih, ki določajo osnove in merila za delitev 
sredstev za osebne dohodke, pri vrednotenju rezultatov dela v 
smislu 126. člena zakona o združenem delu upoštevati 
določbe 6. in 7. člena tega zakona. 

30. člen 
Delavci v temeljnihorganižacijah združenega dela in delov- 

nih skupnostih obračunavajo in plačujejo akontacije za pri- 
spevek iz dohodka, kjer je osnova dohodek, v smislu 8. člena 
tega zakona v prvem polletju 1981 od naslednjih osnov: 

- za čas Od 1. 1. do 28. 2.1981 — od dohodka po periodič- 
nem obračunu za prvih devet mesecev leta 1980, 

- za čas od 1. 3. do 30. 6. 1981 - od dohodka po zaključ- 
nem računu za leto 1980. 

31. člen 
Akontacije prispevkov iz dohodka, ki jih plačujejo delovni 

ljudje in kjer je osnova dohodek od samostojnega opravljanja 
dejavnosti, se v letu 1981 obračunavajo in plačujejo od 
osnove, od katere je bil za zadnje leto odmerjen davek od 
samostojnega opravljanja dejavnosti. 

Prispevki iz dohodka, ki jih plačujejo delovni ljudje, ki se jim 
ugotavlja dohodek in kjer je osnova dohodek (8. člen), se v 
letu 1981 obračunavajo in plačujejo od osnove, od katere se 
odmerja davek iz dejavnosti. 

32. člen 
Dokler uprave za družbene prihodke v skladu s posebnim 

zakonom ne bodo v celoti prevzele nalog pobiranja vseh 
prispevkov delovnih ljudi po tem zakonu, se glede obračuna- 
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vanja in plačevanja prispevkov, ki jih bodo v tem času pobi- 
rale posamezne samoupravne interesne skupnosti, še naprej 
uporabljajo ustrezne določbe dosedanjih predpisov. 

32. a člen 
Prispevki iz dohodka, kjer je osnova osebni dohodek, in 

prispevki iz osebnega dohodka za delovne ljudi, ki se jim 
ugotavlja dohodek, se za leto 1985 obračunajo in plačajo od 

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 

POVZETEK OCENE 

uresničevanja programa Raziskovalne skupnosti Slovenije s 

programom raziskav za preseganje znanstvenega in 

tehnološkega zaostajanja v letu 1986 (ESA-272) 

ski skok pri prehodu v novo srednjeročno obdobje in bistveno 
spremembo dosedanje raziskovalne politike, ki je pripeljala 
do tega, da je tehnološko in znanstveno zaostajanje za sve- 
tom postalo eden glavnih omejevalnih faktorjev gospodar- 
skega in družbenega razvoja. Povečanje sredstev za razisko- 
valno dejavnost v okviru RSS s približno 6 milijard din v letu 
1985 na približno 23 milijard din v letu 1§86 (kar pomeni 
realno dvakratno povečanje sredstev) je omogočilo financira- 
nje 865 ekvivalentov polno zaposlenega raziskovalca. (V regi- 
ster raziskovalcev SR Slovenije je vpisanih več kot 4000 razi- 
skovalcev, pri izvajanju programov RSS je sodelovalo 2400 
usposobljenih raziskovalcev, v procesu usposabljanja pa je 
553 novih raziskovalcev.). Uvoz nove raziskovalne opreme 
vrednosti 4,4 mio $ (čeprav manjši od predvidenega uvoza v 
višini 7,3 mio $), je prav tako ustvaril začetne pogoje za 
enakopravnejše vključevanje v mednarodne tokove znanosti 
in sodobno raziskovalno delo. 

2. Podrobna analiza opravljenega dela v letu 1986 je ugoto- 
vila, da se je okrepitev raziskovalne baze kljub kratkemu 
časovnemu razdobju enega leta pozitivno odrazila tako na 
znanstveni in tehnološki produktivnosti kot tudi na odpiranju 
novih sodobnih raziskovalnih področij, kjer doslej zaradi 
pomanjkanja sredstev nismo bili prisotni, a so osnova za 
hitrejši tehnološki razvoj (npr. kvantna optika, novi materiali 
itd.). Kot primer navedimo, da je bilo v letu 1986 samo v 
naravoslovno-matematičnih vedah objavljenih 330 člankov v 
mednarodnih znanstvenih revijah, da je bilo 36 prenosov 
raziskovalnih dosežkov v družbeno prakso in 9 registriranih 
patentov. Pomembno je tudi, da npr. na tako propulzivnem in 
hitro razvijajočem se področju, kot je odkritje novih visoko- 
temperaturnih superprevodnikov, ki obetajo revolucionarno 
spremembo elektronike in elektrotehnike in ki je po pomenu 
enako odkritju laserja in tranzistorja, ne zaostajamo za več 
kot nekaj mesecev za razvojem v svetu: V Ljubljani smo 
izdelali keramiko, ki ima prehod v superprevodno stanje pri 90 
K le mesec dni za tem, ko je bilo to odkritje objavljeno v 
dnevnem časopisju v ZDA, zdaj pa poleg raziskav, ki so 
usmerjene v preučevanje osnovnih fizikalnih procesov v teh 
superprevodnikih, pripravljamo že superprevodna merilna 
vezja za uporbo v merilni tehniki in kibernetiki. 

3. Analiza poslovanja nekaterih največjih naravoslovnih in 
tehnoloških institutov je pokazala, da se je poleg osnovnih 
raziskav okrepilo tudi aplikativno delo za neposredne potrebe 
gospodarstva in da je šel ta premik na račun neraziskovalnih 
storitev in maloserijske proizvodnje, ki pravzaprav ne spadajo 
v raziskovalne organizacije in so bile le izhod v sili zaradi 
pomanjkanja sredstev in so kot take predstavljale neraci- 
onalno uporabo raziskovalnega potenciala. 

4. Pomembno je tudi, da se je v letu 1986 začelo ustanavlja- 
nje inovacijskih centrov, kjer delajo mešane ekipe raziskoval- 
cev tako z institutov in univerz kot tudi iz gospodarstva in 
skupaj skrbe za prenos Raziskovalnih dosežkov v prasko (npr. 
sporazum o ustanovitvi Naravoslovno-tehnološkega centra 
med IJS, Iskro Kibernetiko, Iskro Avtomatiko, Iskro Centrom 
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osnov, ki jih za navedeno leto določi Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

VI. KONČNA DOLOČBA 

33. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1981. 

Raziskovalna skupnost Slovenije je na podlagi 
obveznosti iz programa dela zborov Skupščine SR 
Slovenije za leto 1987 kot spremljajoče gradivo k 
Poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in Majski analizi predložila pov- 
zetek ocene uresničevanja programa Raziskovalne 
skupnosti Slovenije s programom za preseganje 
znanstvenega in tehnološkega zaostajanja v letu 
1986. 

Skupščina SR Slovenije je dne 26. marca 1986 ugotovila, da 
program Raziskovalne skupnosti Slovenije s programom razi- 
skav za preseganje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja 
daje osnove za uresničevanje osrednjih ciljev tehnološkega 
razvoja, modernizacije proizvodnje in prestrukturiranje 
gospodarstva. Strateško težišče programa je pospešeno 
usposabljanje novih raziskovalcev na težiščnih raziskovalno- 
razvojnih področjih in njih usmerjanje k inovativnemu razvoju 
gospodarstva in družbe. 

S srednjeročnim planom raziskovalne dejavnosti za 
obdobje 1986-1990 je opredeljeno, da se bodo v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije hitreje pospeševale vse tiste temeljne 
raziskave v naravoslovno-matematičnih, tehniških, beiotehni- 
ških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih vedah, ki 
so nosilne za znanstveni in tehnološki napredek in so osnova 
za dosego naslednjih ciljev oz. za naslednja področja: 

1. Razvoj samoupravnega družbenega in ekonomskega 
sistema ter obrambne in samozaščitne sposobnosti družbe 

2. Varčevanje z energijo in njeno racionalnejšo preobliko- 
vanje 

3. Proizvodna kibernetika z robotizacijo 
4. Teleinformatika in optoelektronika 
5. Mikroelektronika 
6. Biotehnologija 
7. Nove materiale 
8. Procesna tehnika 

'9. Konstrukcijska tehnika 
10. Intenziviranje kmetijske proizvodnje ob ekološkem rav- 

notežju 
11. Izboljšanje in varstvo zdravja 
12. Varstvo in humanizacija človekovega okolja in gospo- 

darjenje v prostoru in s prostorom 
13. Narodno identiteto. 
Uresničevanje programa v letu 1986 in ugotavljanje njego- 

vega družbeno-razvojnega prispevka so ocenili odbori Skupš- 
čine RSS (Poročilo uresničevanja programa je sprejela 
Skupščina RSS 11.2. 1987) znanstveni sveti RSS in predsed- 
stvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

Povzetek teh poročil je naslednji: 
1. Program za preseganje znanstvenega in tehnološkega 

zaostajanja, ki se je začel izvajat; v letu 1986, pomeni vsebin- 



sporazumu, po katerem naj bi v skladu s sprejetimi plani 
delovne organizacije del dohodka namenjale za financiranje 
konkretnih krajevnih skupnosti. V razpravi je bila namreč 
podprta ideja o pripravi družbenega dogovora za financiranje 
nekaterih dogovorjenih programov KS na regijski ravni, ki bi 
na eni strani upošteval specifično problematiko svoje regije, 
na drugi pa bi lahko bili pri njegovem sprejemanju na določen 
način prisotni tudi samoupravljalci, za kar bi morale veliko 
storiti prav organizacije socialistične zveze. Njena vloga v KS 
je bila še posebej poudarjena, saj od delovanja krajevnih 
konferenc SZDL zavisi celotno politično delovanje. Odgovor- 
nost za uresničevanje družbenega dogovora oz. sporazumov 
bi moral poleg SZDL sprejeti tudi sindikat kot povezovalec 
interesov združenega dela in KS, saj bi se brez njegovega 
sodelovanja ta vir financiranja ne mogel uresničiti. 
- Glede na to, da se dosedanje razprave v nekaterih regijah 

in tudi na seji Predsedstva RK SZDL niso usmerjale le na 
vprašanja, ki zadevajo urejanje materialne podlage za delo 
KS, temveč tudi na vsebinska vprašanja urejanja samouprav- 
nih odnosov v KS je Predsedstvo predlagalo, da naj se obrav- 
navano gradivo ustrezno dopolni s poudarki iz dosedanjih in 
tudi bodočih razprav, kakor tudi s stališči in predlogi frontnih 
organizacij. Tako dopolnjeno gradivo bo osnova za ponovno 
obravnavo te problematike na eni izmed prihodnjih sej Pred- 
sedstva RK SZDL in za oblikovanje ter sprejem konkretnih 
stališč in usmeritev glede nadaljnjega urejanja vprašanj zag,o- 
tavljanja materialne podlage za delo KS. 

Mnenje odbora za družbenopolitični sistem 
zbora občin Skupščine SR Slovenije k 
problematiki zagotavljanja materialne osnove za 
zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti 

Odbor je na seji dne 4/6-1987 obravnaval problematiko 
zagotavljanja materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti. 

Odbor je bil seznanjen tudi z delegatsko pobudo Janeza 
Magliča, člana skupine delegatov za Zbor občin iz občine 
Žalec, za izdajo zakona o financiranju programa KS v SR 
Sloveniji, nadalje s stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k tej pobudi, ugotovitvami in stališči o samouprav- 
nem razvoju KS, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije dne 
16/3-1983, ter z nekaterimi odprtimi vprašanji zagotavljanja 
materialne osnove razvoja in dela KS in s predlogi za rešitve, 
ki so bili pripravljeni v okviru Odbora za komunalni sistem in 
krajevno samoupravo pri Svetu za družbenopolitični sistem 
Predsedstva RK SZDL Slovenije ter tudi z mnenji in stališči 
Predsedstva RK SZDL Slovenije. 

Uvodoma je bilo poudarjeno, da je Skupščina SR Slovenije 
v preteklem obdobju že večkrat razpravljala o problematiki 
samoupravnega položaja in razvoja KS ter sprejela ustrezna 
stališča, sklepe in priporočila. Razprave na to temo so se 
pogosteje pojavljale v Zboru občin in njegovih delovnih tele- 
sih, kjer so delegati dajali predloge in pobude za učinkovi- 
tejšo ureditev tega vprašanja v praksi. Čeprav so bili od 
sprejetja ustave v letu 1974 določeni pozitivni premiki na 
področju razvoja KS, ostajajo vendarle aktualni - skorajda v 
celoti - ugotovitve in stališča o samoupravnem razvoju KS, ki 
jih je skupščina sprejela nazadnje v letu 1983. Ker so še vedno 
prisotne velike razlike v pogojih in konkretnih rešitvah, ki so 
razvite v posameznih KS za reševanje najnujnejših vprašanj in 
ker prihajajo dokaj pogosto pobude iz delegatske baze za 
boljšo in enotnejšo ureditev oziroma rešitev problema zago- 
tavljanja finančnih sredstev za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb v KS, se bo potrebno tudi na republiški ravni 
zavzeti za konkretnejše usmerjevalne aktivnosti, ki bodo 
spodbudile odgovorne in ustrezne dejavnike v občinah ozi- 
roma KS za izboljšanje sedanjega stanja. Ob tem je bilo 
rečeno, da je tudi razprava o tem vprašanju v okviru Predsed- 
stva RK SZDL Slovenije pokazala, da je o zadevi nujno spre- 
govoriti na vseh ravneh ter izoblikovati določene sklepe In 
usmeritve za naprej. Razprava je tudi opozorila in potrdila 
aktualnost problema, tako da je bilo sklenjeno, da kljub resni 
gospodarski situaciji ni moč izključiti iz teh procesov proble- 

matike KS, temveč je potrebno o tem organizirati širšo raz- 
pravo po regijah, pa tudi po posameznih KS, hkrati pa animi- 
rati še druge dejavnike, kot so razne organizacije ter sindikat, 
da bi na ta način do jeseni oziroma zaključili celotno razpravo 
in na podlagi mnenj, pripomb ter predlogov vseh sodelujočih 
pripravili ustrezne politične usmeritve in zaključke. 

Problem financiranja KS je težko ločiti od celotnega funkci- 
oniranja krajevne samouprave v KS, zato je obravnavana 
problematika, gledano s širšega vidika, problematika razvoja 
krajevne samouprave v celoti. S to pa se srčujemo le občasno, 
namesto da bi le-ta postala vsakodnevna redna aktivnost 
družbenopolitičnih organizacij, predvsem Socialistične 
zveze, pa tudi drugih, med katerimi so pomembne skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti. V dosedanjih analizah je manjkala in bila premalo 
upoštevana ustavna funkcija občine kot samoupravne in 
temeljne celice naše družbene skupnosti ter s tem povezan 
razvoj krajevne samouprave in vloga KS, kjer so bila prizade- 
vanja usmerjena bolj v razvijanje bistvenih funkcij te samou- 
pravne asociacije, kar se je odražalo predvsem v prenosu 
upravnih funkcij z občinskega nivoja na nivo KS. Razlogov za 
slabšanje materialne osnove KS je več, predvsem pa je treba 
poudariti, da smo krajevnim skupnostim preveč dopustili, da 
urejajo te zadeve po svoje, zato so tudi oblike in načini 
financiranja v posameznih KS dokaj raznoliki, saj so jih KS 
prilagajale in razvijale v skladu z razpoložljivimi možnostmi, 
večkrat tudi mimi osnovnega koncepta. Po drugi str-ani pase, 
objetivno gledano, materialne zadeve zaostrujejo in se bodo 
tudi v prihodnje. Iz tega se vidi, da skoraj ni pričakovati 
bistveno boljše situacije na področju splošne porabe, prav 
tako pa tudi na področju skupne porabe, kjer se združujejo 
sredstva na podlagi svobodne menjave dela. Na področju 
mobilizacije sredstev združenega dela se sicer prizadeva za 
oblikovanje družbenega dogovora na regionalni ravni in 
čeprav, sistemsko gledano, zadeva še ni povsem razčiščena, 
pomeni morda v danem trenutku le korak naprej. Seveda pa 
bo treba to vprašanje na regijskih posvetih še temeljito pro- 
učiti in doreči vse nejasnosti. 

Nasploh bi kazalo v prihodnjih razpravah vse finančne vire, 
ki so predvideni za delovanje KS, ponovno proučiti in oceniti, 
kaj je v danem trenutku najbolj ustrezno in možno dejansko 
izpeljati v praksi. 

Odbor je bil seznanjen, da se Predsedstvo Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije ni opredelilo na zakonsko rešitev 
vprašanja financiranja KS, prav tako je vprašljiv tudi dogovor 
na ravni republike. Razprave o tem še tečejo, zato bo možno o 
vseh predlaganih rešitvah konkretneje sklepati ob sočasni 
opredelitvi do celotnega razvoja krajevne samouprave in 
materialnega položaja KS. V skladu s temi aktivnostmi bi tudi 
Zbor občin v doglednem času lahko ponovno razpravlal o tej 
temi, vendar ne na^podlagi sklepnega dokumenta skupščine 
iz leta 1983, temveč v smislu operacionalizacije te problema- 
tike. Morda bi v zvezi s tem kazalo razmisliti o zakonskem 
urejanju celotne krajevne samouprave in znotraj te razčleniti 
vse bistvene elemente, ki so pogoj za njeno nemoteno delova- 
nje. V zvezi s tem bo članom odbora posredovana tudi celotna 
analiza o problematiki zadovoljevanja skupnih in splošnih 
potreb v KS z dopolnjenimi mnenji in stališči iz regijskih 
posvetov, ki naj bi bili predvidoma končani do jeseni. Odbor 
naj bi ob tej priliki tudi presodil oziroma ocenil, ali je gradivo 
takšne narave, da se ga lahko obravnava na eni od sej zbora 
občin v začetku prihodnjega leta. 

Odbor se je strinjal, da je problematika zadovljevanja / 
potreb v KS problem, ki velja za celotno Slovenijo in ki 
zahteva, glede na prisotne težave, določeno poenotenje ozi- 
roma enotno opredelitev kriterijev. Razlike med KS v posa- 
meznih občinah so namreč zelo velike, čemur sledijo tudi 
različni pogoji in možnosti delovanja KS. Zato je potrebno v 
celoti podpreti organiziranje široke javne razprave v vseh 
okoljih ter v posameznih KS, da bi dejansko lahko skupno 
razčlenili vso paleto problemov ter poiskali ustrezne poti za 
najučinkovitejše rešitve. Vse to bi povzeli v celoviti analizi, ki 
bi morala biti posredovana vsem zainteresiranim dejavnikom 
in na podlagi katere bi se lahko dokončno poenoteno oprede- 
lili do reševanja problema krajevne samouprave ter s tem 
povezanega vprašanja financiranja KS v slovenskem pro- 
storu. 

Odbor se je tudi v celoti strinjal, da se v republiški skupščini 
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sprejme pobuda za pripravo predlogov, da se v regijskem in 
medregijskem prostoru uveljavi ustrezen način prelivanja 
sredstev za potrebe in normalno delovanje KS. V nadaljevanju 
je bilo rečeno, da bo celovita analiza o tej akutni problematiki 
zelo dobrodošla tudi zaradi ugotovitev, da je v nekaterih 
krajevnih skupnostih opaziti preveč profesionalizma in pre- 
malo racionalnosti, kar vodi v drugo skrajnost. Posledice za 
raznolikost stanja v posameznih KS imajo svoj izvor tudi v 
tem, da še nismo vsega povedali o vlogi pristojnosti KS in tega 
ustrezno opredelili. Problemov pa se največkrat lotevamo 
posledično, zato so enotnejše rešitev nujne in potrebne, 
čeprav bo treba v prihodnje ob določenih poenotenjih upošte- 
vati tudi še nakatere posebnosti med posameznimi KS. Veli- 
kokrat tiči razlog za nezadovoljivo stanje tudi v različni orga- 
niziranosti dela v KS. Tako obstajajo ponekod krajevni uradi 
oziroma tajniki teh uradov, ki so locirani v okviru skupščin 
občin in imajo kot podaljšana roka upravnih organov tudi 
urejen sistem financiranja, za razliko od tajnikov krajevnih 
skupnosti; na ta način so prisotna že na samem začetku 
različna izhodišča za najnujnejše opravljanje del in nalog KS. 
Zato bi kazalo vsaj najnujnejše zadeve za tekoče opravljanje 
in izvajanje nalog v KS do neke mere poenotiti oziroma 
izoblikovati enotne startne pozicije. 

Ustava SR Slovenije, prav tako pa tudi statuti občin in KS 
omogočajo krajevnim skupnostim pridobivanje prihodkov iz 
različnih virov, kar je odvisno od programov in zadovoljevanja 
določenih skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov. Občjne in pa krajevne skupnosti so pomembne možne 
vire različno uveljavile, odvisno od razvitosti in gospodarske 
moči združenega dela. V letu 1982 je republika priporočila, da 
se zmanjša delež sredstev iz občinskih proračunov oziroma 
da se le-ta namenjajo v pretežni meri le za izvajanje delegat- 
skega sistema, prav tako je tudi delež samoupravnih interes- 
nih skupnosti za potrebe KS manjši. Na republiški ravni je 
potrebno poenotenje tudi glede deleža iz naslova SIS, tako da 
bi bile na nek način te zadeve ustrezno urejene. Gotovo pa bo 
treba priti v prihodnje do določenega poenotenja za pridobi- 
vanje sredstev s strani občinskih proračunov oziroma do 
poenotenega sistema splošne porabe, kajti proračunski pri- 
hodki so v posameznih občinah v okvirih dogovorjene porabe 
zelo različni, in sicer znašajo približno od 18% do 75%. Ob 
tem bi kazalo ponovno proučiti tudi vprašanje odstopanja 
dela davkov in taks ter drugih davščin, zbranih na območju 
KS, ki jih občina odstopi krajevni skupnosti za uresničevanje 
njenih nalog v skladu s plani in programi razvoja KS in občine. 
Ob tem velja še poudariti, da predstavlja še vedno pomemben 
vir pri zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb občanov v KS samoprispevek, ki je specifična oblika 
zbiranja sredstev v denarju, materialu in delu. Vendar pa je 
treba vztrajati na stališču, da ne sme postati samoprispevek 
stalen vir za občino ali več občin, temveč mora biti predvsem 
krajevni samoprispevek in naj se le izjemoma uporablja širše, 
če je za to izražen splošni družbeni interes. 

Po občinah je uveljavljeno tudi različno združevanje ozi- 
roma prelivanje sredstev - dela dohodka organizacij združe- 
nega dela in delognih skupnosti za potrebe KS. Prispevek je 
večinoma uveden na podlagi samoupravnih sporazmov iz 
čistega dohodka, kjer nastaja največ težav oziroma so zabele- 
ženi največji izpadi. To je tudi razumljivo, saj tisti, ki poslujejo 
z izgubo ali na meji rentabilnosti, ne formirajo skladov in tako 
ničesar ne prispevajo za potrebe KS. Problem je še posebej 
pereč v tistih KS in občinah, katerih občani združujejo delo v 
organizacijah združenega dela v drugih občinah. 

Odbor je ob koncu razprave zavzel stališče, da je potrebno 
vse ustavne institute za financiranje potreb v KS pozorno 
preučiti ter izoblikovati po samoupravni poti konkretne pred- 
loge za rešitev materialnega stanja KS. Članom odbora bodo 
k obravnavani temi posredovana tudi stališča Predsedstva 
Republiške konference SZDL Slovenije, v razpravah, ki bodo 
potekale po regijah in občinah ter v KS pa naj po možnosti 
aktivno in tvorno sodelujejo tudi člani odbora, da bodo kas- 
neje, ko bo problematika s kompletno oceno stanja oziroma 
analizo ponovno dana v razpravo na sejo odbora, lažje izobli- 
kovali ter precizirali stališča in usmeritve ter zaključke za 
dokončno rešitev in izboljšanje gmotnega položaja KS. 

DELEGATSKA POBUDA 
skupine delegatov v zvezi z odprtimi vprašanji 
in odnosom do razporejanja in uporabe 
družbenih sredstev 

Joško Lojen, Franc Grešak, Jolanda Kos, Leopold Pernuš in 
Marjan Lenarčič delegati v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije so dali naslednjo pobudo: 

Skupina delegatov ocenjuje, da so v zvezi z odgovorom na 
delegatsko vprašanje, ki ga je postavila dne 13. marca 1987 
odprta nekatera vprašanja in odnos do razporejanja in upo- 
rabe družbenih sredstev. Zato skupina predlaga razpravo v 
Družbenopolitičnem zboru o naslednjih vprašanjih: 

Kako bolj odgovorno uporabljati družbena sredstva za 
financiranje ali sofinanciranje publikacij in drugih javnih 
dejavnosti, ki v občasno ali ponavljajoče se manifestirajo 
svoje naskladnost z ustanoviteljskimi in programskimi akti ter 
s programskimi usmeritvami SZDL Slovenije, ko gre za javno 
razgrinjanje protiustavnih, protisocialističnih in protisamou- 
pravnih teženj, ki povzročajo v širši javnosti revolt, nezado- 
voljstvo in proteste delovnih ljudi in občanov. Ta skrb je še 
posebej utemeljena zaradi potrebe po racionalni rabi družbe- 
nih sredstev, ki je v današnjih časih nujna. Menimo, da bi 
morali doseči večjo odgovornost vseh, ki razpolagajo oziroma 
odločajo o družbenih sredstvih, pri njegovi delitvi in raci- 
onalni uporabi. 

Razprava v Družbenopolitičnem zboru bi morala zajeti 
predvsem naslednja vprašanja: 

- kako doseči večjo odgovornost ustanoviteljev, izdajatelj- 
skih svetov in programskih organov, ki skrbijo za skladnost 
njihovega delovanja z ustanoviteljskimi akti ter večjo odgo- 
vornost samoupravnih organov v dejavnostih; 

- kako zagotoviti, da bodo koristniki družbenih sredstev 
bolj odgovorni glede namenskega in racionalnega koriščenja 
sredstev. 

Ostajajo tudi vprašanja usmerjanja dela predstavnikov 
skupnosti v družbenih organih, kar pa bi bilo potrebno raz- 
pravljati predvsem v okviru SZDL. 

V zboru je bila o tej pobudi opravljena krajša razprava, v 
kateri so bila izražena mnenja, da glede na svojo vsebino ta 
pobuda sodi v okvir Socialistične zveze. Na podlagi tega je 
zbor sklenil, da pobudo posreduje Republiški konferenci 
SZDL Slovenije, s čimer so soglašali tudi pobudniki in jo 
prilagam. 

Zbor je menil, da bo o določenih vprašanjih v zvezi z njo 
razpravljal, v kolikor bo v obravnavah v Socialistični zvezi 
ocenjeno, da obstoje tudi vprašanja, ki bi jih bilo smotrno 
obravnavati v Skupščini SR Slovenije oziorma v Družbenopo- 
litičnem zboru. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 

pobudi skupine delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz Mesta Ljubljana za 
ureditev statusa Ekološkega laboratorija z 
mobilno enoto. 

Delegati Skupščine mesta Ljubljane za zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije so 18. maja 1987 ob pripravi za 14. sejo 
zbora občin SR Slovenije, ki bo 20. maja obravnavala tudi 
predlog za izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi 
(ESA -231) in med drugim sprejeli naslednjo 
POBUDO 
za takojšnjo ureditev statusa Ekološkega laboratorija z 
mobilno enoto, s čemer bi zagotovili stalni vir financiranja za 
delovanje laboratorija tudi ob kemijskih in bioloških onesna- 
ženjih okolja. Sredstva za ukrepanje laboratorija ob radiolo- 
ških onesnaženjih so zagotovljena. 
Obrazložitev: 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto je funkcionalno 
sestavljen iz mobilne enote (intervencijske ekipe), ki lahko 
posreduje v vsakem trenutku in iz stacionarnih laboratorijev, 
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ki s svojim visokim strokovnim ozadjem ter najboljšo opremo, 
ki jo premore SR Slovenija omogočajo temeljito analizo 
»dogodka« - nesreče, s katero je ogroženo okolje. Ekološki 
laboratorij z mobilno enoto je bil dokončno formiran v letu 
1982 in je po zasnovi ter opremi namenjen: 
- hitremu odkrivanju in določanju nevarnih snovi (radioak- 
tivne, kemijske in biološke), 
- strokovnemu svetovanju pri odpravljanju posledic nezgod- 
nega onesnaževanja okolja ter 
- izobraževanju. t 

Ob vse pogostejših nesrečah, pri katerih pride do ogrožanja 
okolja še posebej voda in zraka smo v preteklih letih v mestu 
Ljubljana praviloma angažirali tudi Ekološki laboratorij z 
mobilno enoto. Tudi na podlagi ugotovitev Ekološkega labo- 
ratorija z mobilno enoto, ki je bil dežuren 24 ur na dan, so bili 
lahko ukrepi ob nesrečah hitri in učinkoviti. Z obžalovanjem 
smo v upravnih organih Skupščine mesta Ljubljane iz javnih 
občin izvedeli, da od 1. januarja 1987 Ekološki laboratorij z 
mobilno enoto (tisti del, ki pokriva kemijsko in biološko ones- 
naževanje okolja) ne izvaja več stalnega dežurstva, kar 
pomeni, da ga izven rednega delovnega časa ni moč angaži- 
rati. 

Predlagamo, da pristojni upravni organi v republiki sklenejo 
dogovor o nadaljnji usodi Ekološkega laboratorija z mobilno 
enoto ter tako zagotovijo sredstva za delovanje laboratorija. 
Dogovor bi moral po našem mnenju določati: 
- status Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, 
- pooblastila in odgovornost Ekološkega laboratorija, 
- organizacijsko shemo aktiviranja in povezovanja z ustrez- 
nimi ustanovami in organi, 
- način in vire financiranja. 

Predlagamo, da je financiranje Ekološkega laboratorija z 
mobilno enoto sestavljeno iz dveh delov. Prvi del naj bo 
namenjen le vzdrževanju in stalni strokovni in organizacijski 
pripravljenosti Ekološkega laboratorija z mobilno enoto in 
pokrivanju stroškov ukreoanj, ko ni znan vir onesnaženja in 
onesnaževalec, drugi del sredstev pa naj se zbere z zaračuna- 
vanjem intervencijskih posegov in laboratorijskih analiz 
tistemu, ki je nesrečo povzročil. 

S sprejemom zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi bo 
status Ekološkega laboratorija z mobilno enoto urejen, ven- 
dar stanje v okolju in možno biološko in kemijsko onesnaže- 
nje okolja ne dovoljuje, da tako dolgo čakamo na razrešitev 
tega problema. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zavzel do pobude 
naslednje stališče: 

V informacijo o uresničevanju enotnega sistema organiza- 
cije, obveznosti in odgovornosti v primeru naravnih in drugih 
nesreč, ki jo pripravlja Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo in bo v kratkem v obravnavi v Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, bodo v zaključkih tudi predlogi za učinko- 
vitejše delovanje tega sistema, med drugim tudi v zvezi s 
statusom ELME. V fazi razprave je namreč predlog, da se z 
ustreznim aktom Izvršnega sveta mobilni enoti ekološkega 
laboratorija da status specializirane enote civilne zaščite z 
enakimi nalogami kot doslej (hitro odkrivanje in določanje 
nevarnih snovi - radioaktivnih, kemijskih in bioloških, stro- 
kovno svetovanje pri odpravljanju posledic ter izobraževanje). 
V tem smislu je Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v 
letošnjem letu že začel razvijati v sodelovanju z ELME njeno 
opremo, v pripravi pa so še dodatne rešitve za usposobljenost 
enot za delo na kemijskem področju. 

Financiranje dejavnosti ELME je urejeno samo za radiološki 
del nadzora. Zaradi vse pogostejših nesreč pa je treba zagoto- 
viti možnosti stalnega delovanja tudi za kemijski in biološki 
del nadzora. Zakonsko bo način financiranja ekološkega 
laboratorija z mobilno enoto uredil zakon o ravnanju z nevar- 
nimi snovmi, ki je v postopku sprejemanja. Financiranje naj bi 
zagotavljali proračun in še določeni drugi subjekti, ki jih bo 
zavezal zakon. Poleg tega naj bi se uveljavilo načelo, da mora 
povzročitelj nesreče nositi tudi stroške za odpravo povzroče- 
nih posedic. 

Izvršni svet se strinja s predlagatelji pobude, da je treba 
zaradi aktualnih nalog na področju varstva okolja pred nenad- 
nimi onesnaženji čimprej ponovno omogočiti stalno delova- 
nje ekološkega laboratorija. Zato je Izvršni svet mnenja, da je 

treba vzporedno z aktivnostmi za reševanje statusnega vpra- 
šanja in sprejetje citiranega zakona vzpodbuditi tudi aktivno- 
sti za pripravo samoupravnega sporazuma za zagotavljanje 
sredstev za delovanje laboratorija, kot je to predvideno v 74. 
tezi za osnutek citiranega zakona. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ 
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA DOPOLNITEV 
ZAKONA 0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA 0 ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV IN 
IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Šmarje pri Jelšah je dala naslednjo delegatsko po- 
budo: 

Predlog za dopolnitev Zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obvez- 
nosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 10/ 
86). 

Predlagamo dopolnitev 136. člena - prva alineja, ki naj se 
glasi: 

- če vlaga v občini Lenart, Spominskem parku Trebče in 
manj razvitih obmejnih območjih, za 50% od zneska, vlože- 
nega v posameznem letu iz lastnih virov sredstev. Obveznost 
se zniža tudi za vlaganja v infrastrukturne objekte. 

Obrazložitev: 
Zakon o Spominskem parku Trebče, ki ga je sprejela skupš- 

čina SR Slovenije leta 1980 (Ur. list SRS, št. 1/81) je kot 
namene opredelil: 

- ohranitev zgodovinskih izročil, povezanih z življenjem in 
delom Josipa Broza Tita, NOB, kmečkimi upori ter ohranitev 
celotne naravne in kulturne dediščine: 

- zagotavljanje hitrejšega razvoja in izboljšanja material- 
nih in drugih pogojev za življenje in delo prebivalstva na 
območju Spominskega parka Trebče 

- delovnim ljudem in občanom omogočiti uživanje narav- 
nih in kulturnih vrednot v tem prostoru. 

Območje Spominskega parka Trebče sestavljajo deli 
občine Šmarje pri Jelšah, Brežice in Krško. Skupna značilnost 
celotnega prostora Spominskega parka Trebče je visoka stop- 
nja nerazvitosti, kar ižpri čuje več pokazateljev. 

Stalno izseljevanje oz. zmanjševanje števila prebivalcev (v 
obdobju 1971-1981 se je število prebivalstva zmanjšala za 
9%), nadpovprečno zmanjševanje deleža predšolskih otrok v 
celotnem prebivalstvu (v obodbju 1971-1981 se je zmanjšal 
za 21%), visok delež (okoli 40%) agrarnega prebivalstva, 
okrog 60% v neagrarnih dejavnostih aktivnega prebivalstva se 
dnevno vozi na delo v preko 20 km oddaljene zaposlitvene 
centre itd. 

Območju Spominskega parka Trebče smo z zakonom dolo- 
čili poseben družbeni pomen. Odgovornost za njegovo varo- 
vanje, posredovanje in razvoj je torej z aktom najvišje volje - 
zakon prevzema SR Slovenija kot celota in občine z območja 
Spominskega parka Trebče. 

1. V delegatski pobudi skupina delegatov iz občine Šmarje 
pri Jelšah za zbor občin Skupščine SR Slovenije predlaga, da 
bi v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotav- 
ljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 10/86) dopolnili prvo alineo 
13.b člena, ki naj se glasi: 

»*- če vlaga v občini Lenart, Spominskem parku Trebče in 
manj razvitih obmejnih območjih, za 50% od zneska, vlože- 
nega v posameznem letu iz lastnih virov sredstev. Obveznost 
se zniža tudi za vlaganja v infrastrukturne objekte.« 

2. Pri opredelitvi olajšav do Sklada federacije, ki se nana- 
šajo na investitorje na manj razvitih območjih in na območjih 
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za elektrooptiko, Iskro Elementi, ustanovitev nove delovne 
oranizacije TIPRO pri IEVT, ustanovitev Centra za trdne pre- 
vleke, ustnaovitev delovne organizacije INDE itd.). Omeniti 
velja tudi ustanovitev skupnih projektov posebnih raziskoval- 
nih skupnosti (PORS-ov), ki omogočajo bolj racionalno upo- 
rabo raziskovalnega potenciala. 

5. Vse to pa predstavlja šele začetek nekega procesa, ki naj 
bi privedel do tega, da bosta naša znanost in tehnologija 
približno primerljivi s tistima, ki ju imajo danes srednje razvite 
države v Evropi, s katerimi sodelujemo v mednarodni menjavi 
dela. Še vedno je prisotna vrsta slabosti pri realizaciji začrta- 
nega cilja, to je doseganje praga za prehod v inovacijsko 
družbo. Da bi do 90-ih let zmanjšali znanstveno in tehnološko 
zaostajanje do take ravni, da bi bili vsaj na nekaterih področ- 
jih v svetu konkurenčni, je takoj potrebno storiti naslednje: 

a) Potrebno je izboljšati pogoje za vključevanje novih razi- 
skovalcev v gospodarstvo, saj bodo tako najbolj neposredno 
prispevali k povečevanju družbenega proizvoda. S tem v zvezi 
bi bilo potrebno pospešiti ustanavljanje inovacijskih centrov, 
kjer bi — podobno kot delajo v svetu - mešane ekipe razisko- 
valcev in razvojnih .delavcev iz gospodarstva delale na proble- 
mih uvajanja inovacijskih proizvodov v proizvodnjo. Taki cen- 
tri bi bili tudi mesto za došolanje strokovnjakov in industrije in 
za osveževanje njihovega znanja; ocenjujemo, da bi vsaj 1000 
izmed 2000 novih raziskovalcev moralo priti iz kadrov, ki že 
danes delajo v industriji in gospodarstvu in ki so seznanjeni z 
razvojnimi potrebami v proizvodnji, a jim manjka nanovejšega 
tehnološkega znanja. 

Skupni projekti PORS-ov bi se morali okrepiti tako po 
obsegu kot kvaliteti ter s tem pospešiti prenos raziskovalnih 
dosežkov v proizvodnjo. 

b) Nove raziskovalce je potrebno v večji meri usmerjati na 
tista področja znanosti in tehnologije, ki so ključna za naš 
gospodarski razvoj. Izboljšati informiranost v OZD nepo- 
sredne proizvodnje o možnostih, ki jih ponuja nova oblika 
usposabljanja inovativnih kadrov, saj je bila ta v letu 1986 
nezadovoljiva. Kadre so pošiljale na usposabljanje predvsem 
tiste OZD (ISKRA, LEK, KRKA itd.), ki so že do sedaj uspešno 
sodelovale z RO in VTO. Povečati je treba tudi število študen- 
tov na področju ekzaktnih znanosti in matematike: medtem 
ko je v letu 1971 5% vseh študentov v SFRJ študiralo na teh 
področjih, je njih število v letu 1986 padlo na 2,5%, kar zlasti 
pomehi, da na nekaterih področjih ni na razpolago dovolj 
primernih kadrov za usposabljanje. Vzporedno je treba 
postopno zagotavljati tudi ustrezne bivalne in druge pogoje 

za učinkovito uresničevanje usposabljanja novih razisko- 
valcev. 

c) Nadaljevati je treba z modernizacijo raziskovalne 
opreme, in krepitvijo raziskovalnih potencialov, saj drugače 
novim raziskovalcem ne bomo mogli nuditi sodobnega zna- 
nja. Delež uvožene raziskovalne opreme v celotni uvoženi 
novi opremi v SFRJ v letu 1986, ki je znašala približno 1,2 
milijarde dolarjev, je znatno premajhen. Srednje razvite 
države Evrope, ki se uspešno vključujejo v svetovni tehnološki 
razvoj in v inovacijsko družbo in kjer novo znanje bistveno 
prispeva k povečevanju družbenega bruto produkta, vlagajo v 
raziskave in razvoj vsaj dvakrat večji delež družbenega pro- 
dukta kot mi. Za trajnejši uspeh na tem področju je potrebna 
kritična masa opreme, raziskovalcev in denarja ter tržno 
gospodarstvo, ki je odprto v svet in ki deluje v pogojih primer- 
ljivih s pogoji gospodarjenja v svetu. 

Zagotoviti je potrebno devizna sredstva za rezervne dele, 
servise velike raziskovalne opreme in najnujnejši potrošni 
material. 

d) Vzporedno z izvajanjem programa raziskav za presega- 
nje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja in moderniza- 
cijo raziskovalne opreme je potrebna še večja selekcija razi- 
skav po kvaliteti. Da je znanost koristna in da izvršuje svojo 
osnovno družbeno funkcijo, mora sodelovati z znanostjo v 
najrazvitejšem svetu in prispevati v svetovno zakladnico znan- 
stvenih odkritij, da bi lahko iz nje tudi enakopravno črpala in 
tako postala generator tehnološkega, gospodarskega in druž- 
benega razvoja. 

e) Ker na vrsti področji nimamo ustreznih mentorjev ali 
ustreznih eksperimentalnih naprav, a so ta področja za znan- 
stveni, tehnološki in družbeni razvoj nujno potrebna, moramo 
še v letu 1987 začeti z načrtnim pošiljanjem vsaj 40 do 50 
mladih raziskovalcev letno na šolanje na najboljše znanstvene 
ustanove v inozemstvo. 

f) Racionalizrati je treba organizacijo delovanja RSS in ob 
predvidenih spremembah Statuta RSS ter Zakona o razisko- 
valni organizaciji zagotoviti optimalen način delovanja ter 
odločanja, jasneje določiti pristojnosti znanstvenih in pro- 
gramskih svetov ter opredeliti mesto RSS, PORS in ORS. 

g) Program raziskav za leto 1988 je treba pripraviti že letos 
(po možnosti do oktobra), da bi delo s 1. 1. 1988 nemoteno 
steklo. 

h) Nadaljevati je treba z izgradnjo informacijskega sistema, 
ki mora še bolj kot doslej zagotavljati pregled nad potekanjem 
raziskovalne dejavnosti predvsem z vidika smotrne delitve 
dela in racionalne izrabe potencialov in sredstev ter z vidika 
njenega prispevka k družbenemu razvoju. 

16 priloga poročevalca 
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