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(Dodatno gradivo k majski analizi) 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

Gospodarske zbornice Slovenije na področju 

ekonomskih odnosov s tujino in predlogi za 

ureditev posebnih določb plačilnega prometa s 

tujino (ESA-272) 

INFORMACIJA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih 

aibaniih na področju ekonomskih odnosov s tujino 

(ESA-272) 

Uvodno pojasnilo 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na 2. 
seji 9. 6. 1987 obravnaval Ugotovitve in stališča na 
področju ekonomskih odnosov s tujino in predloge za 
ureditev posebnih določb plačilnega prometa s tujino in 
jih je soglasno sprejel. Sprejel je tudi sklep, da se ugotovi- 
tve in konkretni predlogi za spremembe in dopolnitve 
Zakona o deviznem poslovanju in podzakonskih predpi- 
sov dostavijo v obravnavo Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije s predlogom, da se predlagane spremembe 
čimprej uveljavijo. _ 

Izvršni svet je predložil informacijo o tekočih gibanjih na 
področju ekonomskih odnosov s tujino za obravnavo v 
delovnih telesih ob Poročilu Izvršnega sveta o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
majske analize, v kateri daje konkretne predloge za spre- 
membo zakonodaje oz. izvršilnih predpisov. 

Ker gre za izredno aktualna vprašanja, na katera so 
delegati opozarjali že ob sprejemanju letošnje resolucije 
in posebej ob sprotnih informacijah Izvršnega sveta o 

aktualnih gospodarskih vprašanjih na sejah zborov, pa 
tudi zbori so v svojih sklepih aprila in maja podprli usmeril 
tve za nekatere nujne spremembe v devizni zakonodaji, 
obe gradivi objavljamo z namenom, da se v pripravah za 
sejo zborov Skupščine SR Slovenije 20. 7. 1987 ob obrav- 
navi poročila Izvršnega sveta in majske analize upošteva 
tudi vsebinsko enotne usmeritve iz obeh gradiv. 

Obe gradivi so obravnavala delovna telesa, ki so predlo- 
žila pisna poročila in jih tudi objavljamo. Iz poročil je 
razvidno, da so osnovne usmeritve predlaganih sprememb 
delegati podprli s številnimi opozorili na vzroke, ki vplivajo 
na zmanjšanje izvoza in povzročajo zastoje v reprodukciji 
ter da je zato treba pripraviti poenotene usmeritve za 
spremembe v devizni zakonodaji. Delovna telesa bodo o 
predlaganih rešitvah ponovno razpravljala pred sejami 
zborov. 

Zbor združenega dela bo na podlagi vseh predloženih 
gradiv in razprave delegatov sprejel opredelitve do predlo- 
ženih rešitev in odločil o nadaljnjih aktivnostih oz. postop- 
kih v zvezi s spremembami devizne zakonodaje. 

POROČILO „ 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije k »Ugotovitvam o stanju na področju ekonomskih odnosov s tujino in 
predlogi za ureditev posebnih določb plačilnega prometa s tujino« 

Odbor Zbor združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj je na 
seji dne 2. 7. 1987 obravnaval gradivo. 

Poleg gradiva Gospodarske zbornice 
Slovenije »Ugotovitve o stanju na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino in 
predlogi za ureditev posebnih določb 
plačilnega prometa s tujino« so čalni od- 
bora prejeli tudi Informacijo o tekočik 
gibanjih na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, ki jo je poslal v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik izvršnega sveta je uvodo- 
ma ocenil trenutno stanje na področju 
ekonomskih odnosov s tujino ter pouda- 
ril težave, ki nastopajo zaradi obstoječe- 
ga deviznega sistema, ki ne motivira or- 

ganizacij združenega dela za večji izvoz 
in ne zagotavlja uvoznih pravic oz. plači- 
la tistemu, ki devizni priliv realizira. Velik 
problem predstavljajo tudi težave pri pla- 
čevanju v tujino (zadržani nalogi). 

Ukrepi, ki bi izboljšali stanje na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino in' 
odpravili pomanjkljivosti obstoječe de- 
vizne zakonodaje bi morali biti naravnani 
predvem v večjo dohodkovno motivira- 
nost organizacij združenega dela za iz- 
voz na konvertibilno področje, omogoča- 
ti bi morali večjo ekonomsko samostoj- 
nost organizacij združenega dela in poo- 
blaščenih bank pri razpolaganju z deviz- 
nim prilivom, z ustreznim informacijskim 
sistemom ekonomskih odnosov s tujino 

pa bi morala biti dana podlaga za realno 
oceno vseh obveznosti SFRJ do tujine ter 
planiranih deviznih prilivov. 

Člani odbora so menili, da tako ugoto- 
vitve in predlogi Gospodarske zbornice 
Slovenije kot tudi informacija Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije v zadostni 
meri prikazujeta resnost položaja. Oceni- 
li so, da prikazano stanje jasno kaže na 
zlom ekonomske politike na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, saj kritič- 
na devizna likvidnost in s tem zmanjšane 
možnosti uvoza že močno ogrožajo tako 
proizvodnjo za izvoz kot tudi tekočo 
oskrbo. Zato je potrebno nemudoma 
oceniti, katere rešitve v veljavnem siste- 
mu ekonomskih odnosov s tujino zavira- 
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jo dohodkovno motiviranost za izvoz ter 
začeti z aktivnostmi za ustrezne spre- 
membe ali dopolnitve zunanjetrgovin- 
skega in deviznega sistema predvsem v 
korist aktivnih izvoznikov na konvertibil- 
na tržišča, posebej pa oceniti, kateri 
ukrepi tekoče ekonomske politike v okvi- 
ru sistema ne dajejo pričakovanih rezul- 
tatov in bi jih bilo potrebno spremeniti. 
Zavzeli so se za okrepljeno delovanje Go- 
spodarske zbornice Slovenije, Izvršnega 
sveta in Skupščine SR Slovenije, ne sa- 
mo v smeri sprememb podzakonskih 
predpisov, ampak da se začne uveljavljati 
poenotene predloge sprememb zakona o 
deviznem poslovanju, ki sta jih pripravila 

Gospodarska zbornica Slovenije in Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije. 

Člani odbora so bili v okviru te točke 
dnevnega reda seznanjeni tudi z zahtevo 
za spremembo odloka o načinu izračuna- 
vanja, povečanja, zmanjšanja in uporab- 
ljanja DPRP, ki sta jo posredovala Zbora 
združenega dela Skupščine občine Ljub- 
ljana Šiška in Skupščine občine Celje; s 
pobudo'skupine delegatov za gospodar- 
sko področje Skupščine občine Tržič in s 
pobudo skupine delegatov za gospodar- 
sko področje Skupščine občine Ljublja- 
na Center za graditev deviznega sistema 
in odpravo nekaterih slabosti oz. nedore- 
čenosti obstoječega zakona o deviznem 

poslovanju (izvozne stimulacije, konsig- 
nacijsko poslovanje). 

Pojasnjeno je bilo, da je predlog za 
spremembo odloka o načinu izračunava- 
nja, povečanja, zmanjšanja in uporablja- 
nja DPRP v postopku sprejemanja. Glede 
problematike konsignacijskega poslova- 
nja pa je bilo rečeno, da bi bila rešitev v 
tem, da se plačevanje konsignacij izloči 
iz dnevne pozicije poslovnih bank. V po- 
budah in predlogih, ki jih je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije tekom leta po- 
sredoval Zveznemu izvršnemu svetu pa 
so zajeti tudi predlogi za korekcijo izvoz- 
nih stimulacij in zahteve po tekočem in 
rednem izplačevanju stimulacij. 

DEL POROČILA 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin k poročilu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, ki se nanaša na ureditev ekonomskih odnosov s tujino 

Del poročila Odbora Zbora občin za 
družbenoekonomske odnose in razvoj k 
poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za: obdobje 1986-1990, ki 
se nanaša na ureditev ekonomskih odno- 
sov s tujino: 

Odbor je ob obravnavi poročila Izvrš- 
nega sveta posebno pozornost namenil 
ekonomskim odnosom s tujino. Člani od- 

,bora so poudarili, da bi nadaljevanje 
trenda, ki je ugotovljen za prvo polovico 
letošnjega leta pomenilo popolno raz- 
vrednotenje vseh prizadevanj, ki so od 
leta 1982 veljali pospeševanju konverti- 
bilnega izvoza in rezultirali v visoko za- 
stavljenih ciljih na tem področju tudi v 
letu 1987. Člani odbora so poudarili, da 
realizacija teh ciljev pomeni temeljni po- 
goj za prestrukturiranje gospodarstva. 
Člani odbora so zahtevali, da se na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino, ki 

je naša eksistencialna nuja, dosežejo bi- 
stveni premiki, zato so v razpravi v celoti 
podprli gradivo Gospodarske zbornice 
Slovenije in informacijo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o tekočih giba- 
njih na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

Člani odbora so poudarili, da je situaci- 
ja na področju devizne likvidnosti še 
kompleksnejša kot je prikazana v gradi- 
vih, kar so podkrepili s podatki o poslo- 
vanju bank, otežkočenem poslovanju or- 
ganizacij združenega dela, ki v bankah 
nimajo devizne evidenčne pozicije, opo- 
zorili na problematiko konsignacij in pla- 
čevanju investicijskih del v tujini, na ne- 
sprejemljiv sistem plačilnih in potrdilnih 
kvot pri Narodni banki, na izredno veliko 
vrednost zadržanih nalogov za plačilo v 
tujino iz leta 1986 in na neporavnavanje 
tekočih obveznosti v tujino, na prepočas- 
no izplačevanje stimulacij za izvoz (za 

ostale obveznosti se ne obrestujejo, zato 
je vrednost stimulacij še dodatno raz- 
vrednotena) itd.. 

Dohodkovno povsem nezanimiv kon- 
vertibilni izvoz, ki pa v strukturi sloven- 
skega gospodarstva predstavlja precej- 
šen del je po mnenju članov odbora po- 
treben takojšnje revizije in stimulativnih 
ukrepov. 

Člani odbora so poudarili tudi nujnost 
vzpostavitve informacijskega sistema na 
področju ekonomskih odnosov s tujino 
in nujnost vzpostavitve takšne metodolo- 
gije izkazovanja rezultatov ekonomskih 
odnosov s tujino, ki bo zagotavljala re- 
alen prikaz stanja na tem področju. 

Člani odbora so zahtevali, da se čim- 
prej začne postopek za spremembo za- 
kona o deviznem poslovanju s tujino s 
podzakonskimi predpisi ter usklajeno 
pristopi k spremembam, ki naj pripomo- 
rejo k dohodkovno stimulativnejšem iz- 
vozu na konvertibilna tržišča. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

Gospodarske zbornice Slovenije na področju ekonomskih 

odnosov s tujino in predlogi za ureditev posebnih določb 

plačilnega prometa s tujino (ESA-272) 

V prilogi pošiljamo »Ugotovitve in stališča na področju 
ekonomskih odnosov s tujino in predloge za ureditev poseb- 
nih določb plačilnega prometa s tujino«. 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je ugotovi- 
tve in predloge obravnaval na svoji 2. seji, dne 9. 6. 1987 in jih 
soglasno sprejel. Sprejel je tudi sklep, da se ugotovitve in 
konkretni predlogi za spremembe in dopolnitve Zakona o 
deviznem poslovanju in podzakonskih predpisov dostavijo v 

obravnavo Skupščini Socialistične republike Slovenije s pred- 
logom, da se predlagane spremembe čimprej uveljavijo. 

Izvršilni odbor ocenjuje, da so razmere na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino tako kritične, da jih ni mogoče več 
odlašati in da brez določenih sistemskih sprememb na tem 
področju ne bo mogoče doseči postavljenih gospodarskih 
ciljev. 

Ker v Gospodarski zbornici Slovenije ugotavljamo, da 
močno pada ugled organizacij združenega dela v tujini, kar je 
predvsem posledica nepravilne ekonomske politike in delova- 
nja posebnih določb plačilnega prometa s tujino, opredelje- 
nega v Zakonu o deviznem poslovanju, smo ugotovili razloge 
za tako stanje in pripravili konkretne predloge, ki bi vplivali na 
izboljšanje stanja ter vrnili poslovnost organizacijam združe- 
nega dela in pooblaščenim bankam. 

Čeprav menimo, da bi morale biti spremembe Zakona o 
deviznem poslovanju zelo radikalne, tudi take, ki bi pomenile 
spremembo ustave SFRJ v tem smislu, da bi bilo omogočeno 
razpolaganje z devizami tistim organizacijam združenega 
dela in drugim družbeno pravnim osebam, ki devize ustvar- 
jajo, smo konkretne predloge ob upoštevanju sedanje situ- 
acije pripravili tako, da se v celoti vključujejo v sedanji sistem 
ekonomskih odnosov s tujino in v ničemer niso v nasprotju z 
odločbo Ustavnega sodišča SFRJ.. 
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1. PREDPOSTAVKE, NA OSNOVI KATERIH JE BIL 
SPREJET SEDAJ VELJAVEN ZAKON O 
DEVIZNEM POSLOVANJU 

1) Z odločbo Ustavnega sodišča SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 5/87) 
je bilo ugotovljeno, da 4. odstavek 5. člena, drugi in četrti 
odstavek 8. člena, drugi odstavek 67. člena, 68. člen, osmi 
odstavek 69. d člena in drugi odstavek 88. člena Zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosov s tujino niso v 
skladu z ustavo SFRJ. 

- V četrtem odstavku 5. člena je bilo določeno, da organi- 
zacije združenega dela, ki so ustvarile devize ali so bile 
udeležene pri njihovem ustvarjanju, svobodno in samostojno 
odločajo, ali bodo imele devize, s katerimi razpolagajo v 
skladu s tem zakonom, na deviznem računu ali pa jih bodo 
spremenile v dinarje. 

- V drugem in četrtem odstavku 8. člena zakona je bilo 
določeno, da smejo organizacije združenega dela ustvarjene 
devize uporabljati za plačila v tujini, jih vlagati v lastna ali 
mešana podjetja v tujini ali prodati pooblaščeni banki ter da 
jih smejo združevati na podlagi samoupravnega sporazuma o 
združevanju dela in sredstev oziroma na podlagi pogodb o 
dolgoročni proizvodni kooperaciji, o skupnih vlaganjih v 
državi in v tujini ali v poslovno-tehničnem sodelovanju. 

- V drugem odstavku 67. člena zakona je bilo določeno, da 
devize, ki so bile ustvarjene z združevanjem dela in sredstev, 
pripadajo temeljnim organizacijam združenega dela, ki so bile 
udeležene pri njihovem ustvarjanju z vzajemnim proizvodnim, 
finančnim ali drugačnim gospodarskim sodelovanjem. 

- V 68. členu zakona je bilo določeno, da smejo organiza- 
cije združenega dela ustvarjene ali pridobljene devize združe- 
vati na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju 
dela in sredstev oziroma na podlagi pogodb o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, o skupnih vlaganjih v državi in v tujini 
ali o poslovnotehničnem sodelovanju zaradi skupne proiz- 
vodnje blaga in opravljanja storitev za izvoz. 

- V osmem odstavku 69. d člena je bilo določeno, da se z 
enotnimi merili za delitev deviz zagotavlja, da lahko organiza- 
cije združenega dela v okviru oblik združevanja in povezova- 
nja z drugimi organizacijami v skladu z aktom o skupni 
devizni politiki delno ali v celoti zadržijo za svoje reprodukcij- 
ske potrebe in medsebojno razdelijo del deviz, ki jih ustvarijo 
z izvozom na konvertibilno območje, ki presega povprečen 
porast izvoza, predvidenega v tem aktu. 

- V drugem odstavku 88. člena je bilo določeno, da lahko 
občani in civilno pravne osebe uporabljajo devize, ki jih imajo 
na deviznem računu ali kot devizno hranilno vlogo, v skladu s 
predpisom, ki ga izda Zvezni izvršni svet. 

2. Obrazložitev Zveznega izvršnega sveta, ki je bil predlaga-" 
telj sedaj veljavnega Zakona o deviznem poslovanju: 

2.1. Ocena stanja na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, zaradi katere je bilo potrebno izdati novi Zakon o 
deviznem poslovanju: 

- Uporaba Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, ki je bil sprejet leta 1977 in se je uporabljal 
od 1. januarja 1978 je po obrazložitvi Zveznega izvršnega 
sveta v praksi povrzočila naslednje. 
• regionalno zapiranje ustvarjenih deviz in njihovo slabo 

mobilnost, 
• potiskanje dinarja iz notranjega plačilnega prometa ter 

zmanjšanje njegove notranje in zunanje vrednosti, 
• čedalje slabšo intenzivnost dela ter delitev deviznega 

trga, 
• čedalje večji promet deviz v državi po tečajih, ki so bili 

precej višji od uradnih, 
• izvoz za vsako ceno, da bi se zagotovile nujno potrebne 

devize za plačevanje lastnega uvoza, 
• poslabšanje strukture izvoza, ker smo začeli čedalje bolj 

izvažati surovine in polizdelke na škodo izvoza proizvodov 
visoke in višje stopnje predelave. 

- Po mnenju Zveznega izvršnega sveta se je v praksi poka- 
zalo, da so bile rešitve v prejšnjem zakonu nehomogene, kar 
je v resnici pomenilo neenake pogoje za gospodarjenje na 
enotnem jugoslovanskem trgu, kar je postavljalo oz. povzro- 
čalo motnje v delovanju enotnega jugoslovanskega trga. 

- Zvezni izvršni svet je po opravljeni analizi delovanja 
deviznega zakona ugotovil, da ni bilo zagotovljeno delovanje 
enotnega deviznega trga, temveč je pripomogel h krepitvi 
avtarktičnih tendenc v gospodarstvu države. 

2.2. Obrazložitev Zveznega izvršnega sveta glavnih načel, 
na katerih temeljijo predlogi opredelitev plačilnega prometa s 
tujino. 

Plačilni promet s tujino ureja Zakon o deviznem poslovanju. 
- Celoten sistem začne veljati kot trajna rešitev takoj, 

vendar dokler ne dosežemo konvertibilnosti dinarja in dolgo- 
ročno stabilno ravnovesje plačilne bilance, veljajo posebne 
določbe o plačilnem prometu s tujino, ki v prvi vrsti omejuje 
povpraševanje po kupovanju deviz na deviznem trgu. Aloka- 
cija deviz se bo po teh rešitvah v začetku precej opirala na 
dosedanji sistem alokacije deviz, ki se bo sčasoma spremenil 
v sistem, v katerem bo alokacijo deviz v celoti opravljal devizni 
trg. 

- Osnovna načela, na katerih temeljijo te rešitve, izhajajo iz 
tega, da omogočajo široko vključevanje v mednarodno delitev 
dela, odprtost našega gospodarstva in ekspanzijo izvoza, 
začrtanega med temeljnjmi strateškimi opredelitvami celot- 
nega programa ekonomske stabilizacije. To izhaja iz konverti- 
bilnosti dinarja, iz načela, da sta izvoz in uvoz prosta ter iz 
dejstva, da je izvoz rezultat dela in učinkovitosti celotnega 
gospodarstva, zaradi česar se uvoz in izvoz usklajujeta iz- 
ključno na ravni jugoslovanskega gospodarstva, oz. s plačilno 
bilanco države. V teh rešitvah načelo prostega izvoza in uvoza 
ne velja samo za: 
• uvozne kontingente kot instrument zaščite določene 
domače proizvodnje; 
• dovoljenja za izvoz in uvoz, s katerimi se realizirajo naše 
mednarodne obveznosti (nadzor prometa orožja, zlata, mamil 
ipd.). 

- V trajni rešitvi sicer ni predpisana nikakršna obveznost 
gospodarskih organizacij, da zamenjajo svoj devizni priliv v 
dinarje, zato je enotni devizni trg definiran slojevito, vštevši 
tudi odnos med OZD in banko. Prodaja deviz na deviznem 
trgu mora biti stvar ekonomske zainteresiranosti gospodar- 
skih subjektov, kot je tudi sicer predvideno v stabilizacijskem 
programu. 

- Če upoštevamo, da jugoslovansko gospodarstvo po svoji 
strukturi in produktivnosti ni sposobno, da se takoj učinkovito 
vključi v mednarodno delitev dela in da v državi še vedno 
nimamo vseh potrebnih sistemskih možnosti za ureditev 
denarnih tokov, je bilo po mnenju Zveznega izvršnega sveta 
zaradi plačilno-bilančnega stanja in stanja zunanje likvidnosti 
države nujno, da v predhodnem obdobju veljajo posebne 
določbe, ki pomenijo v bistvu omejitvene ukrepe v plačilnem 
prometu s tujino. S temi določbami ni prizadeto načelo, da je 
dinar od začetka edino plačilno sredstvo v državi in da se 
devize uporabljajo izključno za plačevanje do tujine., odprav- 
ljajo pa možnost, da bi organizacije združenega dela imele 
svoje devizne račune. Te določbe naj bi zagotovile izvrševanje 
plačilne bilance z omejitvijo povpraševanja na deviznem trgu. 
Njihovo izvrševanje pa mora biti povezano s spodbujanjem 
izvoza in kontinuirano obveznostjo, da se iz leta v leto pove- 
čuje delež popolnoma prostega uvoza v celotnem uvozu. 

- Ukrepi, ki so zapisani v programu ukrepov in delovanja za 
ustvarjanje možnosti, v katerih lahko deluje devizni trg, v 
katerem je minimum ukrepov za pospeševanje ekonomskih 
odnosov s tujino, urejanje denarnih tokov v državi in prestruk- 
turiranje notranjega povpraševanja za zmanjšanje pritiskov 
na uvoz in domače blago z velikimi uvoznimi sestavinami. 
Prva skupina teh ukrepov je namenjena predvsem za poveča- 
nje izvoza in z njo je poleg drugega natančneje tudi določena 
aktivna politika tečaja dinarja. Druga skupina ukrepov so 
ukrepi, s katerimi bomo zagotovili politiko zdravega doma- 
čega denarja in njegovo vedno bolj enakopravno zastopanost 
skupaj z drugimi valutami na enotnem deviznem trgu. Gre za 
ukrepe, ki naj zagotovijo redno izpolnjevanje vseh denarnih 
obveznosti v državi, zagotovijo popolni nadzor. Narodni banki 
Jugoslavije nad primarno emisijo ter da monetarno politiko in 
vse njene instrumente obdržijo v okviru makroekonomske 
politike države. Ti ukrepi zato izključujejo vsako nenadzoro- 
vano ustvarjanje denarnega povpraševanja na ravni organiza- 
cije združenega dela in bank, ne preprečujejo pa medseboj- 
nih odnosov gospodarskih subjektov v okviru denarnih tokov, 
nasprotno, z njimi se izboljšujejo in uvajajo pravila obnašanja 
v teh odnosih, da bi bilo onemogočeno tako denarno povpra- 
ševanje, ki ne temelji na ustvarjenem dohodku, niti ga pokri- 
vajo blagovni skladi. Brez teh ukrepov je nepopolno delovanje 
tudi sicer nujnih ukrepov kot je politika realnih obrestnih mer 
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in tečaja dinarja, zato je ta skupina ukrepov nujen pogoj, da 
bi ves sistem ekonomskih odnosov s tujino deloval tako, kot 
je zasnovan. Tretja skupina ukrepov se nanaša na bistvene 
spremembe za skladnejše blagovno denarne odnose in za 
bistvene spremembe strukture povpraševanja pre'bivalstva, s' 
katerimi naj bi zmanjšali povpraševanje na deviznem trgu. Vsi 
predlagani ukrepi so pomembni ne samo z vidika zmanjšanja 
neposrednega pritiska dinarskega povpraševanja na devizni 
trg, ampak so hkrati pomembni tudi z vidika manjše inflacije 
v državi, s čimer bodo tudi posredno dodatno delovali za 
krepitev izvozne sposobnosti države. Če teh ukrepov ne bo, 
bo grozila nevarnost, da se predlagani sistem ekonomskih 
odnosov s tujino ne glede na prednost, ki jo devizni zakon 
daje tečaju in drugim ukrepom za spodbujanje izvoza, pred 
ukrepi za omejitev uvoza, uresniči ob padajoči špirali izvoza- 
uvoz-proizvodnja, kar pomeni, da bi se ves sistem gibal k 
zapiranju našega gospodarstva k distribucijski ekonomiji. 

Nekateri ukrepi iz programa ukrepov za delovanje deviz- 
nega trga pomenijo take spremembe pogojev za gospodarje- 
nje, ki bodo nujno povzročile ugašanje mnogih proizvodnih 
programov in usmeritev - vse do zapiranja vrste delovnih 
organizacij, ki se ne morejo vključiti v neizogibne strukturne 
spremembe, ki so v skladu z odpiranjem našega gospodarstva 
ter v ostre zahteve zunanjega in domačega trga v novih 
razmerah. Toda to je edini način, da vse naše gospodarstvo 
postane izvozno usmerjeno in sposobno gospodarstvo, ne pa 
tako, v katerem bomo izvoz zagotavljali nasilno, kar bi napo- 
sled neizprosno vodilo k nesmotrnemu nadomeščanju uvoza, 
zapiranje takega gospodarstva in njegovi ločitvi od svetovnih 
ekonomskih tokov. 

II. TEMELJNE UGOTOVITVE GOSPODARSKE 
ZBORNICE SLOVENIJE O STANJU NA PODROČJU 
EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

1) Ugotovitve o nekaterih relativnih določilih 
devizne zakonodaje. 

Po novem deviznem zakonu je devizno poslovanje iz gospo- 
darstva prenešeno na poslovno bančništvo in narodno banko. 
Uvedeno je posredno upravljanje z devizami, nosilca deviznih 
sredstev nimamo, odpravljeni so notranji devizni računi 7100 
o prilivu in odlivu. Devizni trg je medbančna institucija, ker za 
likvidnost odgovarjajo poslovne banke in Narodna banka 
Jugoslavije. Organizacije združenega dela so postale odvisne 
od splošne likvidnosti države. Na agregatno stanje splošne 
likvidnosti učinkuje le skupno ravnanje veh subjektov. Posa- 
mezen objekt ni odvisen od svoje, ampak narodnogospodar- 
ske likvidnosti. 

Plačilna bilanca obsega vse transakcije in usmerja ravnanje 
posameznega subjekta. Krmiljenje sistema je narodnogospo- 
darsko. Na ravnanje organizacij združenega dela v mednarod- 
nih odnosih je mogoče vplivati preko tečaja in ingredientov, 
ter monetarne politike. Sredstvo upravljanja bančne likvidno- 
sti je skupna devizna pozicija poslovnih bank. 

Če povpraševanje ni pokrito, se uvede prednostni vrstni red 
plačil. To velja nepretrgano od 1. januarja 1986. Višji pred- 
nostni red izključuje nižjega. V okviru »pravične in enako- 
pravne« razdelitve uvoznih pravic se tudi ta rešitev ni mogla 
odreči potrebi razmestitve redkih proizvodnih tvorcev na naj- 
vitalnejše točke gospodarjenja, čeprav je to storila z nepo- 
sredno administrativno metodo. Združena sta devizni režim, 
ki služi mednarodni likvidnosti in realni tokovi, ki sledijo 
razvojno-zaščitno politiko. Pravica na uvoz in zadolževanje 
nadomešča devizno poslovanje. Kombinacija deviznih in bla- 
govnih režimov je v ožjih segmentih še možna, čeprav nezaže- 
Ijena. Popolna združitev obeh regulativ pa je strokovno zgre- 
šena, ker ne onemogoča konzistentnega vodenja dveh politik: 
razvojno-zaščitne in finančno-likvidnostne. 

2. Ugotovitve o motivacijah in ravnanju 
organizacij združenega dela ter pooblaščenih 
bank 

Primerjave v obnašanju organizacij združenega dela in 
bančništva v preteklih sistemih in danes nam povedo vse o 
odnosih in impulzih oblikovanega sistema. Današnje obnaša- 
nje organizacij združenega dela obeležuje: 

- apatično čakanje na realizacijo uvoznih možnosti, 
- iskanje možnosti za prednost v vrstnem redu plačil, 
- odklanjanje blagovnih kreditov in drugih oblik financi- 

ranja, 
-organiziranje v formalno-pravne oblike skupnih proizvod- 

nih in izvoznih programov zaradi pridobitve davčnih in kredit- 
nih olajšav ter drugih prednosti za svoj izvoz. 

Položaj poslovnega bančništva ni boljši. Manevrski prostor 
je ozek in ker je stanje splošne likvidnosti slabo, so izgubile 
mednarodno zaupanje še zadnje poslovne banke. O plačilih, 
često marginalnih, odločajo teleksirana sporočila Narodne 
banke Jugoslavije, ki jih nato formalno parafirajo kontrolorji 
Narodne banke Jugoslavije. Nimajo ne lastnih deviznih skla- 
dov, ne zapisov svojih komintentov. Bančne garancije sp 
brezpredmetne, celo sredstva tujcev na računih domačih rezi- 
dentov se plenijo za preporazdelitev. 

Poslovne banke niso pripravljene najemati kratkoročnih 
kreditov na račun svojih komitentov. One ostajajo zavezane 
do tujine brez čvrstih možnosti, da obveze pravočasno izpol- 
nijo. 

Zelo izjemno uporabljajo poslovne banke devizna sredstva 
v okviru limitov devizne pozicije po lastni poslovni presoji. 
Primanjkljaje za pokritje legitimnega povpraševanja svojih 
članic iščejo na deviznem trgu. Na njem je ponudba trajno 
nezadostna: vsi kupujejo, nihče ne prodaja. 

Centralizirana odgovornost za likvidnost je vnesla pasiv- 
nost in izgubo poslovne sposobnosti za stopanje v medna- 
rodne ekonomske odnose. Od volje subjekta ni več odvisno 
poslovanje. To godi upnikom, ki čakajo na anuite, a je nespre- 
jemljivo za vstopanje v nove mednarodno-ekonomske od- 
nose. 
3. Temeljne ugotovitve o stanju na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 

3. 1. Ugotavljamo, da stanje v blagovnih gibanjih na 
področju ekonomskih odnosov s tujino ni ugodno, in da je 
drugačno, kot se ga prikazuje v uradnih statističnih podatkih/ 

3. 2. Izvoz je še vedno v upadanju in celotna sedanja 
gospodarska situacija je vedno bolj zapletena in težka. Njo 
potencira dejstvo, da smo pozno začeli s pripravljanjem dol- 
goročnega programa stabilizacije, da smo ga začeli pozno in 
ne dovolj kompleksno izvajati, da sprejeti ukrepi niso bili 
znanstveno utemeljeni in ekonomsko upravičeni in da nastaja 
situacija »učenja na napakah in popravljanju napak z napač- 
nimi ukrepi«. V taki situaciji morajo organizacije združenega 
dela storiti maksimalni napor, da ohranijo obseg proizvodnje, 
kakovost proizvodnje in poslovno fleksibilnost, da se ne bi 
umikali s svetovnih tržišč ali zmanjševali svoj že tako majhen 
delež na njih. 

3.3 Posebej poudarjamo, da je prisotna nesposobnost ser- 
visiranja dolgov, da so neplačane obveze tako velike, da lahko 
rečemo, da prihajamo pred bankrot. Zaradi nefunkcioniranja 
sistema plačevanja močno pada dobro ime našega gospodar- 
stva v tujini. Se naprej se zmanjšuje samostojnost organizacij 
združenega dela in temeljnih bank ter je njihova poslovnost 
na tem področju močno ogrožena, zaradi tega pa tudi zmanj- 
šana njihova odgovornost. 

3.4 Člani gospodarske zbornice še posebej opozarjajo, da 
izvoz na konvertibilno področje ni primerno dohodkovno 
zanimiv. Ugotovljeno je bilo, da pri določanju tečaja dinarja 
niso korektno upoštevane razlike med domačimi in izvoznimi 
cenami in da se ne upošteva tržnega kriterja ponudbe in 
povpraševanja po devizah in krirerija doseganja zastavljenega 
cilja v plačilni bilanci Jugoslavije. 

Takoj je treba preiti v uresničevanje ekonomske politike, da 
se zagotovi dohodkovna motiviranost za povečanje izvoza. 
Zaradi tega mora tečaj dinarja zagotoviti izvoznikom ustrezen 
dohodek, biti mora uravnovešen glede na objektivno delova- 
nje zakona ponudbe in povpraševanja. Pri tem mora zagoto- 
viti našim organizacijam združenega dela konkurenčno moč, 
ki se lahko sreča s konkurenčno močjo tujih konkurentov. 
Toda naša situacija je izjemna, ker smo se znašli v okolišči- 
nah, ko moramo za servisiranje tujih dolgov uporabiti že 
skoraj dvakrat več kot je »normalno« (25%). Razen tega servi- 
siramo velik del tujih dolgov, ki jih nismo investicijsko učinko- 
vito porabili (dinarsko in devizno). To pomeni, da moramo 
voditi agresivno politiko tečaja dinarja (nekoliko poenov 
iznad »ravnovesnega tečaja«), ker moramo omogočiti izvoz 
proizvodov in storitev, ki sicer ne bi bil konkurenten. Torej ne 
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izvoz »za vsako ceno«, pač pa izvoz, da bomo lahko zagotovili 
neogiben uvoz in servisirali tuje dolgove. To moramo zagoto- 
viti in opustimo kreganje o primernosti te ali drgge metode 
ugotavljanja tečaja dinarja. 

3.5. Razmere na svetovnih tržiščih se zaostrujejo ne le 
zaradi ekonomskih in socialnih težav, temveč zaradi velikih 
sprememb, ki jih povzroča nova tehnika in tehnologija, orga- 
nizacijske in poslovne inovacije ipd. Posledice teh dolgoroč- 
nih trendov bodo bolj občutila tista nerodna gospodarstva, ki 
ne bodo pravočasno izboljšala svoje tehnične in tehnološke 
opremljenosti, ki ne bodo pravočasno inovirala svoje organi- 
zacije in svojega poslovanja. • 

3.6 Zaskrbljujoče je, ker situacija na področju ekonomskih 
odnosov s tujino začenja resno ogrožati proizvodnjo. Ključno 
je, da storimo vse, kar moramo, da se proizvodnja poveča, ne 
pa da upada, zlasti še, ker zadeva izvozno proizvodnjo, zaradi 
tega je potrebno: 

- da se gre odločneje v akcije za povečanje kakovosti 
proizvodnje, odločanje in poslovanja in zato, da bi ohranjali 
zaupanje dobrih partnerjev in dobro ime na tujih trgih; 

- da storimo vse, da ostanemo na konvertibilnih trgih tudi 
ob težkih pogojih, ker smo prepričani, da se bodo pogoji 
gospodarjenja hitreje spreminjali v korist izvoznikov; 

- da se intenzivneje gre v modernizacijo, ker to zahtevajo 
razmere na svetovnih tržiščih, kjer se hitro razvija nova teh- 
nika in tehnologija ter organizacijske in poslovne inovacije. 
Zaradi tega je potrebno omogočiti uvoz opreme vsaj tistim 
organizacijam združenega dela, ki so resnično sposobne 
ustvariti devizni priliv za odplačilo anuitet in to tudi na ta 
način, da se v večji meri upošteva kriterij izvoza. 

3.7 Splošna ugotovitev je, da ekonomska politikae in 
sistem ekonomskih odnosov nista primerna, da se prepogo- 
sto spreminjata in dopolnjujeta, kar onemogoča dobro 
gospodarjenje zlasti na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. Razlog za tako stanje je v tem, ker nosilci odgovornosti 
ne izberejo s strani strokovnih in upravnih služb prezentiranih 
variantnih možnosti ukrepov tistega, ki jim politično in soci- 
alno najbolj ustreza, da se strokovne in upravne službe 
nekomformno, nevulunteristično in znalsko poglabljajo v 
rezultate ekonomske analize s področja znanosti in da znan- 
stveniki in znanstvene institucije prav tako znanstveno uteme- 
ljeno analizirajo gospodarsko situacijo in znanstveno uteme- 
ljeno analizirajo gospodarsko situacijo in znanstveno uteme- 
ljeno prognozirajo razvoj gospodarske situacije, če se ali se 
ne spremeni ekonomski sistem in ekonomska politika. Na ta 
način bi učinkovito izločili neučinkovite, komformiste, neuke 
in oportuniste in prispevali k učinkovitejši ekonomski politiki 
in učinkovitejšemu gospodarjenju. 

3.8. Vse ukrepe ekonomske politike in vse spremembe eko- 
nomskega sistema je potrebno čimprej tempirati na to, da 
uresničimo čimprej začetek učinkovitega delovanja dobro 
organiziranega in usmerjenega delovanja tržnega meha- 
nizma, ki ima tri segmente: trg proizvodov in storitev, trg 
denarja in trg dela. Tak kompleksen »pregled« je nujen kriterij 
za presojo poedinih ukrepov nosilcev ekonomske politike. Pri 
tej presoji bomo v bodoče stalneje in sprotneje izražali naše 
pozitivno ali negativno mnenje in predloge. 

3.9. Pri plačilnem prometu s tujino je potrebno v prvi vrsti 
zagotoviti plačilo uvoza repromateriala in opreme tistim orga- 
nizacijam združenega dela, ki ustvarjajo konvertibilne devizne 
prilive ter na tak način v praksi preiti na vezavo oz. povezova- 
nje izvoza z uvozom. 

V jugoslovanskem merilu je treba zagotoviti plačevanje 
obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in konvencij v okviru 
skupne devizne pozicije, ne glede na stanje deviznih računov 
v tujini posameznih bank, nato pa je treba omogočiti pooblaš- 
čenim bankam samostojnost plačevanja v okviru svojih prili- 
vov ter najetih blagovnih kreditov in kratkoročnih kreditnih 
linij na osnovi doseženega deviznega priliva posamezne čla- 
nice. 

Prenehati je potrebno s sedanjo prakso določanja kvot od 
strani Narodne banke Jugoslavije posameznim poslovnim 
bankam. 

3. 10. Odločno apeliramo na začetek odločnejše akcije 
»deregulacije« našega gospodarstva kot uvod v večjo samo- 
stojnost organizacij združenega dela. V tej zvezi je zlasti 
pomembno, da spremenimo naš monetarni in bančni sistem v 
smislu osamosvojitve bank, kot organizacije združenega dela, 

ki ima za predmet poslovanja »gospodarjenje z denarjem« in 
spremembo narodne banke v resničnega nosilca odgovorno- 
sti za čvrsto vrednost domače valute in za zunanjo likvidnost 
naše dežele. Večja samostojnost bank in ustrezna samostoj- 
nost Narodne banke, odvisna edino le od skupščine in ustav- 
nih določil, se bo lahko uresničevala v okoliščinah oblikova- 
nja pozitivne realne obrestne mere in realnega tečaja dinarja. 
Tako bodo namreč organizacije združenega dela motivirane 
ustvariti čisti dohodek in ga akumulirati, vsak kreditodajalec 
pa skrbeti, da ga bo uporabil tako, da bo z njim ustvaril 
dinarski in devizni učinek za kritje stroškov in za vračilo 
kredita. Take okoliščine so neogibne za ekonomsko samo- 
stojnejše delovanje organizacij združenega dela in bank. 

3. 11. Vsi se bomo bolj kot doslej angažirali pri pripravi in 
izdelavi predlogov za določene ukrepe in za spremembo 
ekonomskega, zlasti zunanjetrgovinskega in deviznega 
sistema. To naše prizadevanje bomo tudi poslej povezovali 
preko naše zbornice, ki jih bo posredovala pristojnim orga- 
nom in posameznikom. 

Zelo pomembno je, da se vsestransko oportuno in učinko- 
vito pripravi in izvaja ukrepe v okviru ekonomske politike, 
oslonjeno na mnenje in predloge učinkovitih organizacij 
združenega dela, kajti prosperiteta dobrih organizacij združe- 
nega dela pospešuje konjukturo in omogoča ekspanzijo šte- 
vilnim drugim. V naprotnem primeru pa se porajajo razmere, 
ki dušijo napredek in ožijo možnost gospodarjenja vsem. 

III. PREDLOGI ZA SPREMEMBĆ ZAKONA O 
DEVIZNEM POSLOVANJU IN PODZAKONSKIH 
PREDPISOV 

1) Splošne ugotovitve 

1.1. Splošna ugotovitev je, da ekonomska politika in sistem 
ekonomskih odnosov nista primerna, da se prepogosto spre- 
minjata in dopolnjujeta, kar onemogoča dobro gospodarje- 
nje, zlasti na področju ekonomskih odnosov s tujino, pa 
vendar je nujno potrebno, da se ponovno spremeni in dopolni 
Zakon o deviznem poslovanju v tem smislu, da se zagotovi: 

- večja samostojnost organizacij združenega dela in poo- 
blaščenih bank; 

- da se uspostavi na nivoju organizacij združenega dela 
direktna povezava med izvozom in uvozom; 

- da se omogoči poslovnim bankam razpolaganje z večjim 
delom deviznega priliva njenih članic; 

- povezovanje in združevanje; 
- ukinitev sedanje prakse odločanja kvot od strani 

Narodne banke Jugoslavije posameznim pooblaščenim 
bankam. 

1. 2. Z doslednim izvajanjem Zakona o deviznem poslovanju 
je treba doseči: 

- agresivno aktivno politiko tečaja dinarja, da se zagotovi 
dohodkovna motiviranost za povečanje izvoza; 

- izenačitev stimulacij za izvoz blaga in storitev, redno 
izplačevanje izvoznih stimulacij. 

2) Konkretni predlogi za spremembo in 
dopolnitev Zakona o deviznem poslovanju 

2.1.97. člen: 
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 
»Koriščenje pravice za uvoz in pravice do plačila posa- 

mezne organizacije združenega dela in druge družbeno- 
pravne osebe se realizira po določilih tega zakona in v skladu 
z izvršenim planom izvoza in doseženega deviznega priliva. 

Pravico do uvoza in prednostno pravico do plačila realizi- 
rajo organizacije združenega dela in druge družbenopravne 
osebe v skladu z evidenčno devizno pozicijo, ki se formira v 
enotnem ali diferenciranem odstotku doseženega deviznega 
priliva, določenega v Resoluciji o politiki uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije za tekoče leto. 

Dokler odstotek doseženega deviznega priliva po šestem 
odstavku tega člena ni določen, lahko organizacije združe- 
nega dela in druge družbenopravne osebe koristijo pravico 
do uvoza in imajo prednostno pravico do plačila v višini 50% 
ustvarjenega deviznega priliva.« 

6 
poročevalec 



2. 2. 98. člen: 

' .odstavkom se doda novi 8. odstavek, ki se glasi, »pooblaščena banka iz 108. člena tega zakona vodi evidenco 
v skladu z določili 6. in 7. odstavka 97. člena tega zakona«. 

Dosedanji 8. in 9. odstavek postaneta 9. in 10. odstavek. 

2.3.115. člen: 
Doda se novi 3. odstavek, ki se glasi: »Prednostno pravico 

do plačevanja uvoza opreme po drugem odstavku tega člena 
imajo organizacije združenega dela in druge družbeno pravne 
osebe v okviru evidenčne devizne pozicije.« 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti peti 
in šesti odstavek. 

Doda se nov 7. odstavek, ki se glasi: »Organizacije združe- 
nega dela lahko prenašajo oz. odstopajo pravico do uvoza in 
prednostno pravico do plačila opreme, določeno v 2 in 3 
odstavku tega člena«. 

2. 4.122. člen: 
Doda se nov 1. odstavek, ki se glasi: »Organizacije združe- 

nega dela in druge družbeno pravne osebe lahko prenašajo 
oz. odstopijo pravico do plačevanja v tujini v okviru 8. 
odstavka 98. člena tega zakona«. 

Obrazložitev: 

Ker smatramo, da je organizacijam združenega dela 
potrebno zagotoviti prednostno plačevanje v tujino in jim 
omogočiti, da lahko prednostno pravico za plačevanje v 
tujino prenašajo oz. odstopajo, je potrebno v Zakonu o deviz- 
nem poslovanju dopolniti 97., 98., 115. in 122. člen. 

Dopolnitve so potrebne zaradiu tega, da se določi: 
- prednostno pravico plačil v okviru evidenčne devizne 

pozicije; 
- da se omogoči prednostno pravico do plačevanja uvoza 

opreme v okviru evidenčne devizne pozicije; 
- da se omogoči, da bodo izvozniki lahko prenašali pred- 

nostno pravico do plačevanja v tujino v okviru evidenčne 
devizne pozicije; 

2.5.110. člen: 
črta naj se dosedanje besedilo in nadomesti s sledečim: 
»Dokler traja neusklajenost med celotno ponudbo deviz in 

povpraševanjem po devizah na enotnem deviznem trgu, ki se 
ne more izravnati z intervencijami Narodne banke Jugoslavije, 
se z nakupom in prodajo deviz na enotnem deviznem trgu v 
okviru skupne devizne pozicije zagotovijo devize za plačeva- 
nje v tujini za naslednje potrebe: 

- obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in konvenciij ter 
obveznosti, ki se plačujejo z deviznih računov, odobrenih po 
100. členu tega zakona. 

- plačevanje uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, 
opreme ter neblagovnih plačil v okviru evidenčne devizne 
pozicije posamezne organizacije združenega dela in druge 
družbeno pravne osebe po 8. odstavku 98. člena tega zakona, 

- plačevanje uvoza energetskih surovin, uvoza reproduk- 
cijskega materiala in občutljivega blaga za potrebe prebival- 
stva in vsa druga plačila do tujine v okviru vseh drugih 
deviznih virov. 

Glede na določila prvega odstavka tega člena sme Zvezni 
izvršni svet po predhodnem soglasju Skupščine SFRJ dolo- 
čiti, da se zmanjša odstotek doseženega deviznega priliva po 
šestem in sedmem odstavku 97. člena tega zakona, da se 
zagotovi obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in plačilo 
uvoza energetskih surovin ter občutljivih proizvodnov za 
potrebe prebivalstva. 

Obrazložitev: 

Ker niso ustvarjeni pogoji za normalno delovanje deviznega 
trga, niti za delovanje 110. člena Zakona o deviznem poslova- 
nju in ker so v danih pogojih potekala redno le plačila za 
fiksne, garantirane in konvencijske obveznosti, je potrebno 
spremeniti 110. člen v tem smislu, da se na enotnem deviznem 
trgu zagotovi plačilo fiksnih, garantiranih ter konvencijskih 
obveznosti, nato pa plačevanje uvoza surovin, reprodukcij- 

skega materiala, opreme in ostala neblagovna plačila v okviru 
prednostne pravice do plačevanja v tujino v deležu ustvarje- 
nega konvertibilnega deviznega priliva, za preostali del plačil 
pa naj bi prevzele odgovornost banke v okviru razpoložljivih 
drugih deviznih virov (menjalniški posli, devize občanov itd.) 

3. Konkretni predlogi za spremembe in 
dopolnitve podzakonskih predpisov 

3.1. Uredba o organizaciji in delu eneotnega devizneaa trqa 
(Ur. I. SFRJ št. 73/85 19/96 in 9/87) 

V 11. členu Uredbe se v prvem odstavku za besedami 
»deviznih sredstev« dodajo besede »razen deviznih računov 
po 100. členu Zakona o deviznem poslovanju«. 

Na koncu drugega odstavka se dodajo besede »in razen 
deviz iz naslova kratkoročnih kreditnih linij«. 

Obrazložitev: 

Predlagane spremembe narekujejo potreba po boljšem 
delovanju deviznega trga in po prenosu določene odgovorno- 
sti za likvidnost na pooblaščene banke in organizacije združe- 
nega dela. Ravno tako bi s predlagano spremembo določili 
nosilce stroškov, ki so vezani na blagovne kredite in kratko- 
ročne kreditne linije. 

3.2. Odlok o določitvi vrstnega reda plačil v inozemstvu in 
nakupa deviz na medbančnem sestanku enotnega deviznega 
trga za zagotovitev teh plačil, se v celoti spremeni tako, da se 
glasi: 

»1. Plačila v inozemstvu in nakup deviz na medbančnem 
sestanku enotnega deviznega trga, zaradi plačil obveznosti iz 
naslova zunanjih kreditov in konvencij imajo prednost v 
okviru skupne devizne pozicije, formirane na osnovi omejitve- 
nega odstotka doseženega deviznega priliva, ne glede na 
stanje računov v tujini posameznih bank, vse dokler se ne 
izvršijo plačila iz naslova zunanjih kreditov in konvencij. 

2. Plačila v inozemstvo, s katerimi se plačuje uvoz surovin, 
reprodukcijskega materiala, opreme ter neblagovnih plačil v 
okviru evidenčne devizne pozicije posamezne organizacije 
združenega dela in druge družbeno pravne osebe po 8. 
odstavku 98. člena Zakona o deviznem poslovanju, izvršujejo 
pooblaščene banke takoj ko so izpolnile obveznosti po 1 
točki tega odloka. 

3. Plačevanje uvoza energetskih surovin, uvoza reproduk- 
cijskega materiala in občutljivih proizvodov za potrebe prebi- 
valstva, za pokrivanje potreb za družbene dejavnosti ter druž- 
bene politične skupnosti in vsa druga plačila do tujine, izvršu- 
jejo pooblaščene banke v okviru formirane skupne devizne 
pozicije za te namene in iz drugih deviznih bančnih virov. 

4. Zvezni izvršni svet s posebnim akotm določi v okviru 
omejitvenega odstoitka doseženega deviznega priliva, dolo- 
čenega v Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za tekoče leto, kolikšen delež doseženega konver- 
tibilnega priliva formira evidenčno devizno pozicijo za plače- 
vanje obveznosti po 1. in 3. točki tega odloka9. 

IV. SKLEP 

Predlagane konkretne spremembe in dopolnitve Zakona o 
deviznem poslovanju in podzakonskih predpisov niso v niče- 
mer v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča SFRJ, saj ne 
zahtevajo uvedbe deviznih računov in je tako dinar edino 
plačilno sredstevo. 

S konkretnimi spremembami in dopolnitvami se urejuje 
možnost uvoza na osnovi določenih blagovnih režimov v zvezi 
z realizacijo plana izvoza in doseženega deviznega priliva. 
Ravno tako je devizni priliv tisti, ki določa prednostno pravico 
do plačevanja v tujini. 

Mnenja smo, da bi s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami ter njihovimi uresničevanji dosegli večjo samostoj- 
nost organizacij združenega dela in pooblaščenih bank, 
uspostavili direktno povezavo med izvozom in uvozom na 
nivoju organizacije združenega dela ter ukinili sedanjo prakso 
določanja kvot od strani Narodne banke Jugoslavije. 

poročevalec — / 
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INFORMACIJA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gibanjih na 

področju ekonomskih odnosov s tujino (ESA-272) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 57. seji dne 18. 6. 
1987 obravnaval: 
- INFORMACIJO O TEKOČIH GIBANJIH NA PODROČJU 
EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO, ki vam jo pošiljamo 
na podlagi 222. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
za obravnavo na delovnih telesih zborov Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o izvajanju družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990 in Majske analize. 
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 Slove- 
nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Cvetka SELŠEK, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, 
- Janez KREVS, namestnik predsednice Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje, 
- Vojka RAVBAR, pomočnica predsednice Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

I. Gibanja na področju ekonomskih odnosov s 
tujino* 

Ocena stanja na področju ekonomskih odnosov s tujino je 
na podlagi razpoložljivih podatkov izredno otežena, ker po 
eni strani ni na voljo dovolj ustreznih podatkov, po drugi 
strani pa prikazovanje gibanj po spremenjeni metodologiji 
zamegljuje dejansko stanje. 

Zvezni zavod za statistiko je v letošnjem letu pričel objavljati 
podatke o izvozu in uvozu blaga po tekočih tečajih, pri čemer 
so stopnje povečanja izvoza in uvoza v določeni meri izkriv- 
ljene, ker pri njihovih izračunih niso upoštevane intervalu- 
tarne spremembe, ki so nastale v primerjalnem obdobju. 
1. Stanje blagovne menja ve 1.1. do 30.4.1987 :* * 

1.1.-30.4. 
po tekočem 

tečaju dolarja 
(v mio $) 

Indeksi 
tekoči 

tečaj 
statist. 

SFRJ JUGOSLAVIJA 
konvertibila 
izvoz 
uvoz 
saldo 
pokritje 
kliring 
izvoz 
uvoz 
saldo 
pokritje 
SR SLOVENIJA 
konvertibila 
izvoz 
uvoz 
saldo 
pokritje 
kliring 
izvoz 
uvoz 
saldo 
pokritje 

2.305 
2.822 
-517 
81,7 

825 
972 

-147 
84,9 

593 
628 
-35 
94,4 

121 
104 
+ 17 

116,4 

110 
100 

71 

78 
79 
91 

109 
113 
318 

77 
78 
74 

99,7 
89,0 
61,0 

80,0 
80,0 
84,0 

93,0 
95,0 

134,0 

79,0 
79,0 
79,0 

Trend zmanjševanja uvoza blaga iz konvertibilnega 
področja, ki se je v Jugoslaviji pričel že v zadnjem trimesečju 
lanskega leta, se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Vendar pa se 
zmanjšuje samo uvoz repromateriala (za 17%), uvoz opreme 
se je povečal za 3%, močno pa se je povečal uvoz blaga široke 
porabe - kar za 32%. 

• Besedilo pod 2 in 3 » I. poglavju je strogo zaupne narave. Zato bo ta del gradiva 
dan na sejah zbora. 

>• Indeksi so pri prikazovanju podatkov po tekočih tečajih višji, ker metodologija 
spremljanja podatkov po tekočih tečajih ne predvideva revalorizacije podatkov 
iz lanskega leta na letošnji tečaj. 

Pri prikazovanju podatkov po statističnem tečaju so tudi podatki za lansko leto 
preračunani na isti statistični tečaj (1 $=451,6 din) kot so prikazani podatki za 
letošnje leto. Če bi bili na enak način preračunani podatki po tekočem tečaju, bi 
bili indeksi po obeh načinih podobni. 

V Sloveniji se je uvoz repromateriala zmanjšal za 8%, uvoz 
opreme za 12%, uvoz blaga široke porabe pa se je povečal za 
31%. 

V letošnjem letu se je zelo povečala menjava v okviru 
kooperacijskih poslov*. Izvoz po kooperacijah se je v skup- 
nem slovenskem konvertibilnem izvozu povečal od 25% lani 
na 34% letos, uvoz pa od 24% lani na 39% letos. 

Organizacije združenega dela so se v kooperacijske posle 
usmerile predvsem zaradi možnosti rednejše preskrbe z uvo- 
ženim repromaterialom ter možnosti izvoza na zahtevne trge. 
Poleg tega je organizacije združenega dela vodil v sklepanje 
novih poslov tudi predvideni sprejem novega zakona o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, ki v osnutku predvideva 
obvezno razmerje 1:1,3, ki je težko dosegljivo, saj se tujci z 
razmerjem, ki je drugačno kot 1:1, običajno ne strinjajo. 

Obseg kompenzacijskih poslov* se je v Sloveniji v konverti- 
bilnem izvozu in uvozu zmanjšal (pri izvozu od 4% lani na 2% 
letos, pri uvozu pa od 5% lani na 2%). 

Manjši je tudi slovenski maloobmejni promet* (pri izvozu se 
je zmanjšal od 5% lani na 1% letos, pri uvozu pa od 2% lani na 
1% letos). 

4. Točnejšo oceno stanja na področju ekonomskih odnosov 
s tujino v okviru celotne Jugoslavije kot tudi Slovenije onemo- 
gočajo pomanjkljive in netočne informacijske podlage. 

Težave v zvezi z zagotavljanjem podatkov, so se v letošnjem 
letu še poglobile. Medtem ko za leto 1986 ni bilo na razpolago 
podatkov o realizaciji deviznega priliva in odliva ter o stanju 
kreditnih odnosov s tujino, razmere v letošnjem letu kažejo, 
da se kvaliteta in obseg podatkov še zmanjšujeta. 
Indeksi, ki kažejo porast izvoza in uvoza blaga na podlagi 
izračunov po tekočih tečajih niso točni, vendar pa so kot 
»uradni« podatki na voljo sredstvom javnega obveščanja, 
upravnim organom ter drugim uporabnikom. Kljub temu, da 
bi zvezna statistika morala objavljati podatke tudi po statistič- 
nem tečaju (sklep ZIS 11. decembra 1986), le-te distribuira 
pod »zaupno« le republiškim in pokrajinskim zavodom za 
statistiko za interno uporabo. 

Vzroke za takšno stanje je delno možno iskati v še ne 
docela razjasnjenih osnovnih predpostavkah v zvezi z vzpo- 
stavitvijo novega informacijskega sistema na nivoju celotne 
Jugoslavije. Kljub temu da je očitno, da sistem še ne bo kmalu 
dajal potrebnih podatkov, pretok in razmenjava podatkov 
med republikami v sedanjem trenutku nista adekvatno 
rešena. Republiške informacijske službe se dnevno soočajo s 
problemi v zvezi z zagotavljanjem izvirnih dokumentov s 
carinskimi in drugimi podatki. 

Narodna banka Slovenije kljub številnim intervencijam v 
letošnjem letu od Zvezne carinske uprave ne dobiva magnet- 
nih trakov s pravilnimi in točnimi podatki. 

Zvezna carinska uprava magnetne trakove nenehno 
popravlja in dopolnjuje, popravljenih trakov pa zainteresira- 
nim informacijskim službam ne pošilja (npr. januarski trak je 
morala dopolniti zaradi tega, ker so bili v prvi obdelavi izpuš- 
čeni vsi prenosi iz lanskega leta, maloobmejni promet in še 
*1 Podatki informacijskega sistema ekonomskih odnosov s tujino pri NBS, ki pa 
niso popolnoma točni, ker je Zvezna carinska uprava nekatere magnetne tra- 
kove nepravilno izdelala, popravkov pa do sedaj še ni posredovala. 
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nekatere postavke. Januarski podatki na tem traku so zato za 
polovico manjši od dejanskih). Podatki, ki so obdelani na 
podlagi teh trakov, se zato bistveno razlikujejo od podatkov 
Zveznega zavoda za statistiko, ki redno dobi tudi vse po- 
pravke. 

Zaradi tega v Sloveniji v letošnjem letu ne razpolagamo s 
pravilnimi podatki o realiziranem izvozu in uvozu po državah, 
panogah, namenu porabe, poslih 1:1 in valutni usmerjenosti 
po posameznih organizacijah združenega dela. 

II. Delovanje deviznega sistema in ekonomske 
politike na področju ekonomskih odnosov s 
tujino 

1. Devizni sistem, ki je bil uveden v lanskem letu, ne rpotivira 
organizacij združenega dela v večji izvoz in ustvarjanje več- 
jega deviznega priliva. Razpolaganje z ustvarjenimi devizami, 
ki je izhajalo iz prejšnjega zakona, je organizacijam združe- 
nega dela omogočalo prednost pri plačevanju uvoza za lastne 
potrebe ter potrebe organizacij združenega dela, s katerimi so 
bile reprodukcijsko povezane. Lanskoletne in letošnje težave 
pri plačevanjih v tujino ter zaostajanje deviznega priliva, 
kažejo na to, da osnovni motivacijski vzvodi niso pravilno 
zastavljeni. Ker je skrb za zunanjo likvidnost in plačevanje v 
tujino »prenešena« na zvezne organe in Narodno banko 
Jugoslavije, je borba organizacij združenega dela usmerjena 
predvsem v pridobivanje čimvečjih statusnih pravic za uvoz 
ne glede na možnost plačevanja, ne pa v realizacijo večjega 
izvoza in deviznega priliva s konvertibilnega področja. 

Uvozne pravice še vedno temeljijo na možnostih, ki jih daje 
preoptimistična plačilna bilanca, ki ni usklajena z realnimi viri 
pokrivanja. Tako se npr. tudi letos kljub zaostreni devizno- 
likvidnostni situaciji še vedno realizira v velikem obsegu uvoz 
blaga široke porabe, ki vedno ni upravičen, bistveno ne pope- 
stri ponudbe na domačem trgu ter tudi ne vpliva na znižanje 
inflacije. Vendar so tiste organizacije združenega dela, ki so 
imele možnost pridobitve pravic za uvoz tega blaga, ta uvoz 
dosedaj tudi nemoteno realizirale in pri tem dosegle ugodne 
dohodkovne učinke. 

Kljub sklepu sprejetem ob letošnji resoluciji, daje potrebno 
pravočasno opredeliti vse pogoje poslovanja, so bile druž- 
beno priznane reprodukcijske potrebe dokončno določene 
šele sredi meseca maja. Tako je prijavljanje uvoznih poslov 
vse do srede maja potekalo v okviru avansov. Poleg tega se 
pojavljajo dodatni problemi pri določanju statusa pri tistih 
organizacijah združenega dela, ki so v letu 1986 uvozile 
opremo na kredit, ker je pri tem upoštevana celotna vrednost 
uvožene opreme ne pa samo anuitete, ki so bile plačane v tem 
letu. Tak izračun je postavil organizacije združenega dela, ki 
več izvažajo v položaj uvoznika, kar ima za posledico nižjo 
prioriteto pri plačevanju v tujino in neugoden način korekcij 
uvoznih pravic. Vse navedeno je v škodo »aktivnih« izvoz- 
nikov. 

Še vedno niso določene možnosti uvoza in plačevanja v 
tujino za potrebe družbenih dejavnosti in družbenih organiza- 
cij (v smislu 134. člena Zakona o deviznem poslovanju) za leto 
1987, minimalni avansi pa ne zadoščajo niti za reklamiranje 
vseh prehodnih zaključkov iz leta 1986. Poleg tega je v druž- 
benih dejavnostih - predvsem v zdravstvu, raziskovalni dejav- 
nosti, energetiki ipd. zaradi določil Zakona o kreditnih odno- 
sih s tujino ter podzakonskih aktov praktično onemogočen 
uvoz opreme nad vrednostjo 50.000 $ po subjektu. 

Razmere glede plačevanja v tujino se od uveljavitve novega 
sistema niso spremenile. Plačevanje v tujino še vedno poteka 
na podlagi 110. člena deviznega zakona. Poleg tega je realiza- 
cija plačil odvisna tudi od mesečno dodeljenih kvot posa- 
mezni poslovni banki ter od »dni« v katerih poslovna banka ni 
blokirana. V zadnjih dveh mesecih, ko so se nakopičile težave 
v zvezi s poravnavanjem obveznosti po tujih kreditih, so bile 
poslovne banke deblokirane le trikrat in le takrat so lahko 
poravnavale obveznosti za aktivne izvoznike, za zdravstvo in 
druge najnujnejše obveznosti. 

Plačevanje v tujino zahteva letos več administrativnih opra- 
vil, saj dobi poslovna banka vsak mesec od Narodne banke 

"Jugoslavije dve kvoti - potrdilno in plačilno. Potrdilna kvota 
je vmesni člen do plačila ter predstavlja možni obseg deviznih 
sredstev v okviru katerih se lahko prijavljajo novi posli za 

katere poslovna banka izda potrdilo o zagotovitvi deviznih 
sredstev. Plačilna mesečna kvota pa pomeni dejansko mož- 
nost plačila v tujino v tekočem mesecu. V lanskem letu so bila 
plačila v tujino uokvirjena le v plačilno kvoto. 

Poleg omenjenega, za vse poslovne banke v Jugoslaviji ne 
veljajo enaki pogoji poslovanja, saj Narodna banka Jugosla- 
vije lahko na podlagi podzakonskih aktov nekaterim poslov- 
nim bankam omogoči, da uporabljajo za plačevanje tekoče 
reprodukcije ves ustvarjeni devizni priliv, hkrati pa jim dodeli 
tudi pravice do nakupa deviz na deviznem trgu. 

Takšen način poslovanja poslovnim bankam ne omogoča 
nikakršne samostojnosti. V Ljubljanski banki - Združeni 
banki zato kljub že nekaj časa trajajočim aktivnostim ne 
morejo uveljaviti ustreznejšega načina poslovanja s tujino, ki 
bi zagotavljal plačilo tistemu, ki realizira devizni priliv — 
mehanizem korekcije uvoznih pravic z realiziranim deviznim 
prilivom. 

Realizacijo predvidenega mehanizma preprečujejo tudi 
administrativni predpisi. Narodna banka Jugoslavije je 
namreč linearno predlagala korekcijo družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb za 26%, ker želi naknadno uskladiti 
uvozne pravice s plačilno bilančnimi možnostmi. 

V praksi poslovne banke težko izvajajo tudi možnost 8% 
razpolaganja z ustvarjenim deviznim prilivom za najnujnejše 
gospodarske potrebe, saj pomeni majhen manevrski prostor 
za vse potrebe, ki se vsakodnevno pojavljajo. Poslovne banke 
plačujejo iz teh sredstev v glavnem le uvoz rezervnih delov ter 
izvršujejo plačilo dnevnic za službena potovanja. 

2. Ob sicer nekoliko aktivnejši politiki prilagajanja tečaja 
dinarja od februarja letos naprej, še vedno ni zagotovljena 
zadovoljiva dohodkovna stimualcija za izvoz. Cenovna konku- 
renčnost izvoza je bila po uradni metodologiji ob koncu aprila 
povečana za 6% v primerjavi s koncem leta 1986. Po metodo- 
logiji Narodne banke Slovenije, ki ima realnejše ovrednoteno 
udeležbo valut v »košarici«, upošteva pa tudi povprečne 
mesečne spremembe tečaja, pa je bila cenovna konkurenč- 
nost povečana le za 0,6%. Tudi sedanji predlogi za spre- 
membo metodologije za določanje tečaja ne predvidevajo 
vseh kriterijev, ki so za določanje tečaja predvideni v deviz- 
nem zakonu. Nikakršnih predlogov tudi ni za spremembo 
metodologije do obračunskega dolarja, čeprav odnosi na 
klirinškem področju (povečanje jugoslovanskega terjatve- 
nega salda) to zahtevajo. 

Posebej kritično je nepravočasno izplačevanje izvoznih sti- 
mulacij, za katere niso zagotovljena vsa potrebna sredstva 
kljub drugačnim zagotovilom Zveznega izvršnega sveta ob 
sprejemanju resolucije za leto 1987. Zaradi pomanjkanja sred- 
stev je uveeno menično poslovanje, ki še dodatno zmanjšuje 
tekočo likvidnost organizacij združenega dela. 

Po oceni organizacij združenega dela nepravočasno izpla- 
čevanje stimulacij, zmanjša vrednost dodeljenih sredstev od 
30% do 45%, kar pomeni, da politika stimulacij izgublja svoj 
pravi smisel. SDK je letošnje zahtevke za izplačilo stimulacij 
pričela izplačevati šele v mesecu aprilu. Od predloženih 100 
mlrd din zahtevkov je dosedaj gotovinsko izplačala le 24%, za 
31% je izdala menic, ostali zahtevki pa so še neizplačani. 

Ob neaktivni tečajni politiki in nerednem izplačevanju 
izvoznih stimulacij so izvozniki, ki izvažajo na konvertibilno 
področje, v bistveno slabšem položaju kot izvozniki, ki izva- 
žajo na klirinško področje ali prodajajo na domačem trgu. 
Poleg tega so se prisiljeni zadolževati za vzdrževanje tekoče 
proizvodnje, kar še bolj podraži proizvodnjo. 

3. Tudi na področju zaščitne politike je opazno odstopanje 
od zastavljenih ciljev v Dolgoročnem programu ekonomske 
stabilizacije, srednjeročnem družbenem planu Jugoslavije in 
v resoluciji za leto 1987, ki nalagajo postopno zmanjšanje 
ravni zaščite gospodarstva in razbremenjevanje gospodarstva 
dodatnih stroškov. Pri tem gre za usmeritev, da se je potrebno 
v sistem pospeševanja izvoza in zaščite domačega gospodar- 
stva v največji meri izogibati diferenciranim ukrepom, ki po 
svojem učinRu praktično predstavljajo diferencirane tečaje - 
gre za posebne uvozne davščine. Te usmeritve razvojnih 
dokumentov v praksi niso operacionalizirane, saj se pri uvozu 
s konvertibilnega področja poleg carine plačujejo v povprečju 
še 20% uvozne dajatve, ki se iz leta v leto večajo, pri izvozu pa 
ob realizaciji deviznega priliva dobi gospodarstvo z določe- 
nim časovnim zamikom v povprečju 20% izvoznih stimulacij. 

Zaradi tega pomenijo relativno visoke izvozne stimulacije 
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ob visokih uvoznih dajatvah ter ob visoki inflaciji relativno 
nizko dohodkovno motiviranost za večji izvoz (uvozne dajatve 
je potrebno plačati ob uvozu oz. plačilu s tujino, stimulacije se 
pa obračunavajo šele ob realiziranem deviznem prilivu, izpla- 
čajo pa se kasneje). 

Zato menimo, da je potrebno zaščitno politiko temeljito 
analizirati, pri čemer bi morali takoj oprostiti plačila vseh 
uvoznih dajatev uvoz blaga in storitev, ki je namenjen proiz- 
vodnji za izvoz na konvertibilno področje, postopoma pa tudi 
tisti uvboz, ki je pomemben za uresničitev razvojnih ciljev. 
Zvezni izvršni svet je že bil zadolžen za pripravo takšne 
analize, ki pa je do sedaj še ni pripravil. 

4. Tudi ostali ukrepi, ki jih sprejema Zvezni izvršni svet, se 
ne uresničujejo. Tako kljub v novembru 1985 sprejetima zako- 
noma o carinskih conah in o posebnih pogojih opravljanja 
zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah, ki naj bi 
dokončno uredila vprašanja ustanavljanja, organizacije in 
delovanja.carinskih con v funkciji povečanja konvertibilnega 
deviznega priliva, le to v praksi ni zaživelo. Glavni vzrok za to 
je nepopolna in neuspešna operacionalizacija zakonov, ki se 
kaže v nepotrebnem zavlačevanju postopkov v zvezi s pridobi- 
tvijo soglasij in za ustanovitev carinskih con, tako da so bila 
šele letos izdana soglasja petim carinskim conam (med njimi 
iz SR Slovenije smao Luki Koper). Ponoven zastoj pri odpira- 
nju in delovanju carinskih con pa pomeni tudi dejstvo, da so v 
postopku priprav spremembe in dopolnitve obeh zakonov s 
tega področja ter da morajo pristojni organi za presojo ostalih 
zahtevkov za ustanavljanje carinskih con naprej določiti 
ustrezno politiko in program njihovega ustanavljanja. 

5. Tudi na področju sprejemanja skupnih programov proiz- 
vodnje in izvoza ni prišlo do bistvenih premikov (Zveznemu 
izvršnemu svetu je predloženo 12 skupnih programov - 19 jih 
je v fazi pripravljanja in le za 5 je Zvezni izvršni svet sprejel 
ukrepe za njihovo realizacijo). Pri izdelavi in sprejemanju 
skupnih programov so se pokazala številna odprta vprašanja, 
ki bi jih bilo potrebno čimprej rešiti. Ni izdelane metodologije 
za sprejemanje skupnih programov, še vedno ni jasno, kakšni 
naj bi bili kriteriji, na podlagi katerih bi se izvrševala selekcija 
skupnih programov proizvodnje in izvoza in kakšni naj bi bili 
na tej podlagi ukrepi družbeno političnih skupnosti za pod- 
poro sprejetim programom. Osnovni motiv pri dosedaj pred- 
loženih programih proizvodnje in izvoza je v pričakovani 
družbeno-ekonomski podpori, ki naj bi se verificirala skozi 
srednjeročne plane, kjer se ponujajo sredstva po nižji ceni ter 
predvidevajo tudi druge podobne olajšave. 

III. Pobude in predlogi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je Zveznemu izvršnemu 
svetu ter pristojnim zveznim organom kontinuirano vsea lan- 
sko leto, ter tudi letos posredoval vrsto predlogov, ki bi 
pripomogli k izboljšanju stanja na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. Zvezni izvršni svet je predloge le deloma 
upošteval, saj še vedno ni odpravil pomanjkljivosti in nedore- 
čenosti nove devizne zakonodaje, sprejel pa je tudi ne dovolj 
spodbudne ukrepe tekoče ekonomske politike, ki »sami po 
sebi« ne stimulirajo v zadostni meri izvoza in deviznega pri- 
liva. 

Predlagamo, da Izvršni svet Skupščine SRS »da« pobudo 
Skupščini SR Slovenije, da delegacija Skupščine SR Slove- 
nije v zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ odpre raz- 
pravo v Skupščini SFRJ ter da istočasno predlaga Zveznemu 
izvršnemu svetu, da sprejme naslednje ukrepe: 

a) na področju deviznega sistema: 
- vzpostaviti mehanizem vezave uvoznih pravic z realizira- 

nim izvozom ozrima deviznim prilivom. Vzpostavitev meha- 
nizma terja čimprejšnjo izdelavo »cash—flovva« za leto 1987 
na nivoju celotne Jugoslavije. 

V tem smislu je potrebno izdelati oceno deviznih prilivov, 
oceno deviznih odlivov za uvoz blaga ter drugih uvoznih 
možnosti, možnosti najemanja novih kreditov ter oceno fiks- 
nih in garantiranih obveznosti, ki jih mora Jugoslavija pokriti 
do konca letošnjega leta. 

Na podlagi »cash-flowa« bo možno pripraviti realno oceno 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1987 ter oceniti, kolikšen 

obseg deviznega priliva bo potrebno uporabiti za pokrivanje 
fiksnih in garantiranih obveznosti do tujine; 

- zagotoviti večjo poslovnost in samostojnost poslovnih 
bank pri poslovanju s tujino. S tem v zvezi bi morali ukiniti 
sistem dodeljevanja »kvot« (potrdilne, plačilne) ter sprotnih 
intervenc Narodne banke Jugoslavije o prioritetah plačevanja 
v tujino, ki poslovnim bankam in organizacijam združenega 
dela onemogočajo, da po ekonomskem računu poslujejo s 
tujino. 

- razčistiti vsa vprašanja organizacijske in pravne uredi- 
tve, ki se postavljajo v zvezi z vzpostavitvijo informacijskega 
sistema ekonomskih odnosov s tujino, saj bi ustrezen infor- 
macijski sistem moral predstavljati temelj za ukrepanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino. Predvsem je 
potrebno čimprej urediti možnost razmenjave podatkov med 
republikami in pokrajinami v prehodnem obdobju do vzposta- 
vitve enotnega informacijskega sistema na nivo celotne Jugo- 
slavije; 

- proučiti možnosti uveljavitve konverzije zunanjega dolga 
v skupne naložbe v jugoslovansko gospodarstvo; 

- omogočiti možnost kombinacije skupnih vlaganj z 
leasingom. Pri čemer bi tuja oseba vložila v naše organizacije 
združenega dela vrednost najemnine tako kot je sedaj možno 
vložiti vrednost tehnologije; 

- omogočiti uvoz opreme v okviru poslov dolgoročne pro- 
izvodnje kooperacije, ki je ne proizvajamo doma in služi za 
tehnološko osvojitev določenega proizvoda za izvoz; 

- zagotoviti reciklažo blagovnih in drugih kreditov v 
poslovnih bankah, tako da bodo sredstva usmerjena v poživi- 
tev uvoza repromateriala in v tehnološko posodobitev. 

b) pripraviti metodologijo za določanje tečaja dinarja 
skladno z določili 104. člena Zakona o deviznem poslovanju. 

Vodenje aktivne tečajne politike je v sedanjem težavnem 
plačilno-bilančnem položaju nujno, izhaja pa tudi iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije, kjer je predvideno, 
da je devizni tečaj eden ključnih instrumentov sistema in 
politike ekonomskih odnosov s tujino. Tečajna politika mora 
zagotavljati njegovo kontinuirano realnost, potreben je zaradi 
podpiranja konkurenčnosti domačih proizvajalcev, s tem pa 
tudi zaradi uresničevanja plačilne bilance države v predvide-, 
nih okvirih; 

Postopno bi tudi dosegli uresničitev naloge, ki predvideva, 
da mora biti dinarski dohodek, ki je nastal z izvozom, enak ali 
višji od tistega, ki ga je mogoče uresničiti s prodajo na 
domačem trgu. 

- zagotoviti predviden obseg sredstev za izplačilo izvoznih 
stimulacij ter stimulacije tekoče izplačevati: na neredno izpla- 
čane stimulacije je treba vpeljati zamudne obresti, hkrati pa 
tudi omogočiti, da se menice uporabijo za plačilo uvoznih 
dajatev; 

- predvideti korekcijo izvoznih stimulacij, in sicer v tem 
smislu, da se: 
• stimulira izvoz in priliv glede na udeležbo v celotnem 

prihodku (npr. nad 20%), 
• da se stimulira prirast neto deviznega priliva (presežek 

priliva nad odlivi), 
• da se posebej stimulira izvoz posameznih proizvodov na 

tržišča, za katera obstaja izraziti družbeni interes v odvisnosti 
od strategije s posameznimi državami. Za to pa je potrebno 
pripraviti strokovne kriterije za sestavo spiska proizvodov 
visoke stopnje obdelave in visoke stopnje sestavljenosti, 
• izenači stimuliranje deviznega priliva od izvoza storitev s 

prilivom od izvoza blaga, 
• spremeni sedanji način stimuliranja turizma ter zagoto- 

viti da se stimulira le realiziran devizni priliv. Omogočiti je tudi 
treba, da se avansi in dinarski čeki tretirajo kot devizni priliv 
organizacij združenega dela. Turizem je namreč treba obrav- 
navati kot pomembno izvozno dejavnost, zato ga mota eko- 
nomska politika podpirati pri doseganju ciljev. 

- sprejeti Odlok o razporeditvi deviz določenih za potrebe 
družbenih dejavnosti in družbenih organizacij za leto 1987; 

- zagotoviti, da se iz dnevne pozicije poslovnih bank izloči 
plačevanje po 100. členu deviznega zakona; 

- pripraviti analizo o delovanju zaščitne politike ter pro- 
učiti možnosti oprostitve plačila vseh uvoznih dajatev za tisti 
del uvoza, ki je namenjen proizvodnji za izvoz na konverti- 
bilno področje; 
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- pripraviti kriterije za ravnanje z deviznimi rezervami, pri 
čemer je potrebno opredeliti vire iz katerih so sestavljene 
devizne rezerve (pri tem je potrebno upoštevati, da širjenje 
definicije deviznih rezerv na netransferabilna sredstva v seda- 
nji likvidnostni situaciji ni možno) ter določiti tudi namene 
uporabe deviznih rezerv; 

- omogočiti, da se izvajajo sklepi, ki so bili sprejeti na seji 
Zveznega izvršnega sveta 11. decembra 1986 v zvezi s prika- 
zovanjem podatkov o zunanjetrgovinski menjavi v letu 1987, 
Zvezni izvršni svet je takrat sklenil, da se podatki obdelujejo in 
objavljajo po tekočih tečajih ter po statističnem tečaju, pose- 
bej pa naj bi se dajala tudi strokovna tolmačenja, zakaj prihaja 
do razlik pri prikazovanju podatkov po obeh načinih. Zvezna 
statistika teh sklepov ne upošteva, saj uradno objavlja 
podatke le po tekočih tečajih; 

- pospešiti postopke za izdajo soglasij za ustanavljanje 
carinskih con; Zvezni izvršni svet naj da čimprej soglasje za 
ustanovitev con v Mariboru, Ljubljani, Sežani in Novi Gorici: 

- uvesti stimulativne ukrepe za povečanje deviznega var- 
čevanja občanov; 

- omogočiti organizacijam združenega dela s področja 
drobnega gospodarstva oziroma njihovim združenjem regi- 
stracijo zunanjetrgovinskega poslovanja ter opravljanje 
poslov dolgoročne proizvodne kooperacije s tujimi osebami: 

- bistveno omejiti uvoz blaga široke potrošnje, ki je name- 
njeno popestritvi ponudbe na domačem trgu in ga selekcioni- 
rati le na najnujnejši uvoz za osnovno oskrbo občanov; 

- čimprej ustrezno rešiti bremenitev uvoznih pravic pri 
uvozu opreme na kredit tujih komercialnih bank, in sicer le v 
višini letne anuitete, ne pa v celotni vrednosti uvoza opreme 
(enako kot je že urejen uvoz opreme na kredit mednarodnih 
finančnih organizacij); 

- čimprej ustrezno rešiti uvoz opreme na kredit za potrebe 
družbenih dejavnosti in družbenih organizacij (npr. za zdrav- 
stvo, raziskovalno dejavnost, energetiko ipd.). 

PRILOGA 

PREDLAGAMO NASLEDNJE 

SPREMEMBE ZAKONA O 

DEVIZNEM POSLOVANJU IN 

PODZAKONSKIH PREDPISOV 

I. Zakon o deviznem 

poslovanju 

k 59. členu: 
V drugem odstavku, v četrti vrstici se za besedo: »tujini« 

vstavijo besede: »in do katerega opravljajo plačilni promet za 
potrebe svojih članic«, v šesti vrstici pa se za besedo: »Jugo- 
slaviji« postavi vejica in dodajo besede: »glede na ustvarjanje 
konvertibilnega deviznega priliva«. 

97. a člen: 
Za 97. členom se doda novi 97. a člen, ki glasi: 
»Koriščenje pravic do uvoza in pravic do plačila posamez- 

nih organizacij združenega dela in drugih družbeno pravnih 
oseb se realizira po določilih tega zakona in v skladu z 
doseženim deviznim prilivom. 

Pravico do uvoza in prednostno pravico do plačila realizi- 
rajo organizacije združenega dela in druge družbeno pravne 
osebe v skladu z evidenčno devizno pozicijo, ki se formira v 
enotnem ali diferenciranem odstotku od doseženega deviz- 
nega prilia, ki je določen v Resoluciji o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za tekoče leto. 

Zvezni izvršni svet sme, po predhodnem mnenju Skupščine 
SFRJ, določiti, da se zmanjša odstotek doseženega deviznega 
priliva, ki formira devizno pozicijo po določilih drugega 
odstavka tega člena, z namenom, da se zagotovi poravnava- 
nje obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in plačilo uvoza 
energetskih surovin ter občutljivih proizvodov za potrebe 
prebivalstva. 

Evidenčna devizna pozicija organizacije združenega dela in 
druge družbeno pravne osebe se vodi pri banki po določilih 
108. člena zakona, formirajo pa jo vsi realizirani devizni prilivi 
od izvoza blaga in storitev ter drugi neblagovni prilivi. 

Formirana evidenčna devizna pozicija se zmanjšuje za vsa 
realizirana plačila v tujino za potrebe te organizacije združe- 
nega dela ali za potrebe drugih organizacij združenega dela, 
ki so v reprodukcijski povezavi z organizacijo združenega 
dela, kateri se zmanjša evidenčna devizna pozicija. 

k 98. členu: 
Na koncu 7. odstavka se pika črta in doda besedilo: »in za 

vodenje evidence v skladu s 97. a členom tega zakona.« 

k 99. členu: 
Na koncu drugega odstavka se pika črta in dodajo besede: 

»in na osnovi evidenčne devizne pozicije iz 97. a člena tega 
zakona oziroma na podlagi potrdila banke iz 108. člena tega 
zakona o bremenitvi evidenčne devizne pozicije.« 

k 110. členu: 
Črta naj se dosedanje besedilo in nadomesti s sledečim: 
»Dokler traja neusklajenost med celotno ponudbo deviz in 

povpraševanjem po devizah na enotnem deviznem trgu, ki se 
ne more izravnavati z intervencijami Narodne banke Jugosla- 
vije, se z nakupom in prodajo deviz na enotnem deviznem 
trgu v okviru skupne devizne pozicije zagotovijo devize za 
plačevanje v tujini za naslednje potrebe: 

- obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in konvencij ter 
obveznosti, ki se plačujejo z deviznih računov, odobrenih po 
100. členu tega zakona. 

- plačevanje uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, 
opreme ter neblagovnih plačil v okviru evidenčne devizne 
pozicije posamezne organizacije združenega dela in druge 
družbeno pravne osebe po 97. a členu tega zakona, 

- plačevanje uvoza energetskih surovin, uvoza reproduk- 
cijskega materiala in občutljivega blaga za potrebe prebival- 
stva in vsa druga plačila do tujine, v okviru vseh drugih 
deviznih virov. 

k 115. členu: 
Doda se novi 3. odstavek, ki se glasi: »Prednostno pravico 

do plačevanja uvoza opreme po drugem odstavku tega člena 
imajo organizacije združenega dela in druge družbeno pravne 
osebe v okviru evidenčne devizne pozicije.« 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti 
in šesti odstavek. 

Doda se nov 7. odstavek, ki se glasi: »Organizacije združe- 
nega dela lahko prenašajo oz. odstopajo pravico do uvoza in 
prednostno pravico do plačila opreme določeno v 2. in 3. 

. odstavku tega člena.« 

k 122. členu: 
Doda se nov 1. odstavek, ki se glasi: »Organizacije združe- 
nega dela in druge družbeno pravne osebe lahko prenašajo 
oz. odstopajo pravico do plačevanja v tujini v okviru 97. a 
člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 
Ker smatramo, da je organizacijam združenega dela 

potrebno zagotoviti prednostno plačevanje v tujino v odvisno- 
sti od ustvarjenega deviznega priliva ter jim omogočiti, da 
lahko prednostno pravico za plačevanje v tujino prenašajo oz. 
odstopajo, je potrebno v Zakonu o deviznem poslovanju 
dodati nov 97. a člen, ki bo opredeljeval evidenčno devizno 
pozicijo in preko nje vezavo koriščenja uvoznih pravic na 
ustvarjen devizni priliv. Za dosego tega cilja oziroma operaci- 
onalizacijo njegove izvedbe pa je potrebno dopolniti tudi 98., 

poročevalec 11 



99., 110., 115. in 122. člen; za vzpostavitev večje samostojno- 
sti in poslovnosti poslovnih bank pa tudi 59. člen Zakona o 
deviznem poslovanju. 

S predlaganimi dopolnitvami bi omogočili: 
- prednostno pravico plačil v okviru evidenčne plevizne 

pozicije; 
- prednostno pravico do plačevanja uvoza opreme v okviru 

evidenčne devizne pozicije; 
- prenos prednostnih pravic do plačevanja v tujino v okviru 

evidenčne devizne pozicije; 
- določeno stopnjo samostojnosti gospodarskih subjektov 

in poslovnih bank. 
Poleg navedenega v predlagane rešitve nujno sili tudi dej- 

stvo, da niso ustvarjeni pogoji za normalno delovanje deviz- 
nega trga, niti za delovanje 110. člena Zakona o deviznem 
poslovanju tako, da so v danih pogojih redno potekala le 
plačila za fiksne in garantirane obveznosti. Zato je potrebno 
spremeniti 110. člen v tem smislu, da se na enotnem deviznem 
trgu zagotovi plačilo fiksnih, garantiranih ter konvencijskih 
obveznosti, nato pa plačevanje uvoza opreme, surovin, repro- 
dukcijskega materiala in ostala neblagovna plačila v okviru 
prednostne pravice do plačevanja v tujino v deležu ustvarje- 
nega konvertibilnega deviznega priliva, za preostali del plačil 
pa naj bi prevzele odgovornost banke v okviru razpoložljivih 
drugih deviznih virov (menjalniški posli, devize občanov, itd.). 

k 26. členu: 
V prvem odstavku se v točki 3. na koncu za besedo: 

»zakona« dodajo besede: »in za določanje evidenčne devizne 
pozicije organizacij združenega dela;« 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
»V prehodnem obdobju do vzpostavitve enotnega informa- 

cijskega sistema za nivo celotne Jugoslavije je potrebno ure- 
diti možnost izmenjave podatkov med republikami in avto- 
nomnima pokrajinama, ob upoštevanju vseh načel glede zaš- 
čite podatkov.« 

II. Zakon o dolgoročni proizvodni kooperaciji ter 
pridobitvi in odstopu materialne pravice do 
tehnologije med organizacijami združenega 
dela in tujimi osebami 

člen 12. a: 
Za 12. členom se doda nov 12. a člen, ki se glasi: 
»Za doseganje ciljev, ki bodo temeljili predvsem na tehnolo- 

škem razvoju domače organizacije združenega dela, se lahko 
uvozi oprema v okviru dolgoročne proizvodne kooperacije. 
Pogoj, da se lahko uvozi oprema v okviru pogodbe o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, je, da je namenjena za proizvod- 
njo izdelkov, ki so predmet kooperacijske pogodbe in da je ni 
mogoče dobiti na domačem trgu. 

Oprema se bo odplačevala s protidobavami proizvodov. 
Soglasje za uvoz opreme odobri Zvezni sekretariat za zuna- 

njo trgovino po poprejšnjem soglasju gospodarske zbornice 
republike in avtonomne pokrajine.« 

III. Zakon o vlaganju tujih oseb v domače 
organizacije združenega dela 

k 12. členu: 
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi: 
»Tuja oseba lahko vloži v domačo organizacijo združenega 

dela vrednost najemnine za leasing«. 

IV. Uredba o organizaciji in delu enotnega 
deviznega trga (Ur. I. SFRJ št. 73/85,19/86 in 9/ 
87) 

V II. členu Uredbe se v prvem odstavku za besedami: »deviz- 
nih sredstev« dodajo besede: »Razen deviznih računov po 
100. členu Zakona o deviznem poslovanju«. 

Na koncu drugega odstavka se dodajo besede: »in razen 
deviz iz naslova kartkoročnih kreditnih linij.« 

Obrazložitev: 
Predlagane spremembe narekuje potreba po boljšem delo- 

vanju deviznega trga in po prenosu določene odgovornosti, 
likvidnosti na pooblaščene banke in organizacije združenega 
dela. Ravno tako bi s predlagano spremembo določili nosilce 
stroškov, ki so vezani na blagovne kredite in kratkoročne 
kreditne linije. 

V. Odlok o določitvi vrstnega reda plačil v 
tujino in nakupa deviz na medbančnem 
sestanku enotnega deviznega trga za 
zagotovitev teh plačil, se v celoti spremeni tako, 
da se glasi: 

1. »Plačila v tujino in nakup deviz na medbančnem 
sestanku enotnega deviznega trga, zaradi plačil obveznosti iz 
naslova zunanjih kreditov in konvencij imajo prednost v 
okviru skupne devizne pozicije, formirane na osnovi omejitve- 
nega odstotka doseženega deviznega priliva, ne glede na 
stanje računov v tujini posameznih bank, vse dokler se ne 
izvršijo plačila iz naslova zunanjih kreditov in konvencij. 

2. Plačila v tujino, s katerimi se plačuje uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala, opreme ter neblagovnih plačil v 
okviru evidenčne devizne pozicije posamezne organizacije 
združenga dela in druge družbeno pravne osebe po 97. členu 
Zakona o deviznem poslovanju izvršujejo pooblaščene banke 
takoj ko so izpolnile obveznosti po 1. točki tega odloka. 

3. Plačevanje uvoza energetskih surovin, uvoza reproduk- 
cijskega materiala in občutljivih proizvodov za potrebe prebi- 
valstva, za pokrivanje potreb za družbene dejavnosti ter druž- 
bene politične skupnosti in vsa druga plačila do tujine, izvršu- 
jejo pooblaščene banke v okviru formirane skupne devizne 
pozicije za te namene in iz drugih deviznih bančnih virov. 

4. Zvezni izvršni svet s posebnim aktom določi v okviru 
omejitvenega odstotka doseženega deviznega priliva določe- 
nega v Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za tekoče leto, kolikšen delež doseženega konver- 
tibilnega priliva formira evidenčno devizno pozicijo za plače- 
vanje obveznosti po 1. in 3. točki tega odloka.« 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o odložitvi graditve jedrskih elektrarn 

z osnutkom zakona 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 60. seji dne 2. 
7. 1987 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ODLOŽITVI GRADI- 
TVE JEDRSKIH ELEKTRARN Z OSNUTKOM ZAKONA 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in na podlagi sklepov 
zborov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 6. 1987, sprejetih 
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o stanju na področju reševanja problematike ones- 
naževanja okolja skupaj s temeljnimi cilji in programskimi 

usmeritvami političnega in družbenega programa SZDL 
Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Pavel KUNO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 

- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO 

POVZETEK 
Predlog za izdajo zakona oziroma osnutek zakona teme- 

lji na sklepu Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet ob 
obravnavi temeljnih ciljev in programskih usmeritev poli- 
tičnega in družbenega programa SZDL Slovenije na 
področju Ekologije, energije in varčevanja. Osnutek 
zakona ima le 3 člene, glavna določba zakona je, da se do 
leta 2000 odlaga graditev, vključno z vsemi pripravljalnimi 
in predhodnimi deli, jedrskih elektrarn v Sloveniji in izven 
nje za pokrivanje potreb po električni energiji v Sloveniji. 

Izjema je določena za postopek mednarodnega javnega 
zbiranja ponudb za tehnologijo jedrskega gorilnega kroga 
in za serijo jedrskih elektrarn, ki naj se dokonča, ker to 
predstavlja mednarodno poslovno obveznost. Nadzor nad 
izvajanjem zakona ima Skupščina SR Slovenije na podlagi 
poročil svojega Izvršnega sveta. Ker gre za spremljanje 
planskih odločitev, bo to v okviru Poročila o izvajanju 
srednjeročnega družbenega plana za posamezno leto. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o odložitvi graditve jedrskih elektrarn 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 6. točki 321. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije 
med drugim ureja z zakonom tudi projektiranje, investiranje 
in graditev objektov, še posebej na področju elektrogospo- 
darstva; ter v 2. točki istega člena, po kateri se z zakonom 
urejajo ukrepi za uresničevanje z družbenim planom začrtane 
razvoje politike republike. 

Glede na zadnjo navedeno ustavno določbo je mogoče z 
zakonskimi ukrepi urediti le tisto razvojno politiko republike, 
ki je bila že začrtana z družbenim planom. Zato predlaganega 
zakona ne bo mogoče sprejti, dokler ne bodo spremenjeni 
veljavni planski akti, ki vsebujejo drugačne rešitve. Ni pa ovir 
za istočasni postopek glede planskih sprememb in glede 
predlaganega zakona, s tem, da morajo biti prve sprejete pred 
drugim. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Uporaba jedrske energije za proizvodnjo električne energije 
je zaradi svoje specifičnosti na gospodarskem, tehnološkem, 
ekološkem in drugih področjih tako pomembna s stališča 
razvojne politike republike, da jo je smiselno urediti z zako- 
nom. Jedrska energija je sicer bila vključena v srednjeročne in 
dolgoročne planske akte Slovenije in Jugoslavije ter v druge 
sporazume in dogovore, vendar pa so se od sprejema teh 
aktov bistveno spremenili pogoji in značilnosti razvoja elek- 
trogospodarstva na republiški in zvezni ravni. Bistveno se je 
spremenil odnos družbe do tega energetskega vira, kar je 
potrdila tudi problemska konverenca SZDL Slovenije 'Ekolo- 
gija, energija, varčevanje', ki je potekala v maju 1987. Na 

podalgi številnih pomislekov po izkoriščanju jedrske energije 
v miroljubne namene, ki so bili izraženi ob in na konferenci je 
Socialistična zveza predlagala Skupščini SR Slovenije, da 
sprejeme moratorij do leta 2000 v zvezi s tem vprašanjem 
Skupščina SR Slovenije pa je na to dne 24. 6. 1987 s sklepom 
št. 352-12/87ESA 166 naložila svojemu Izvršnemu svetu, da 
preddloži predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona, s 
katerim bo do leta 2000 odložena grednja jedrskih elekrarn 
(moratorij) v SR Sloveniji ter določi način, kako bo Skupščina 
SR Slovenije nadzirala izvajanje tega zakona. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

V skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije številka 352-12/ 
87 ESA 116 z dne 24. 6. 1987 naj bi bila z zakonom odložena 
gradnja jedrskih elektrarn v Sloveniji. Iz citiranega sklepa 
izhaja tudi, od Skupščina SR Slovenije zahteva za ustavitev 
vseh aktivnosti, uzsmerjenih k gradnji novih jedrskih elektrarn 
(pripravljalna dela), posebno pa ustavitev predhodnih del za 
jedrsko elektrarno Prevlako s strani slovenskeaa aospodar- 
stva. 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da se odložitev ne nanaša le na 
gradnjo (ki je ožji pojem), temveč na graditev (ki je širši 
pojem) jedrskih elektrarn. Po zakonu o graditvbi objektov 
(Uradni list SRS 34/87, 29/86) pojem 'graditev objektov' 
obsega: predhodna dela, izdelavo investicijskega programa, 
izdelavo tehnične dokumentacije, pripravljalna dela in grad- 
njo (1. člen). Pojem 'gradnja objekta' pa obsega izvajanje 
gradbenih del, montažo, ugraditev napeljav, naprav in 
opreme ter izvajanje zaključnih del (3. člen). Ker naj bi odloži- 
tev zajela tudi pripravljalna dela in predhodna dela za jedrske 
elektrarne je torej potrebno uporabiti pojem graditev'. 

Ker je v citiranem sklepu Skušične SR Slkovenije omenjena 
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jedrska elektrarna Prevlaka v SR Hrvatski in slovensko elek- 
trogospodarstvo, se odložitev graditve ne nanaša le na terito- 
rij SR Slovenije, temveč tudi izven nje, če gre za pokrivanja 
potreb po električni energiji v Sloveniji. Slednje je potrebno 
dodati, ker z zakonom ni izključeno oziroma odloženo sodelo- 
vanje slovenskega gospodarstva z domačo ali tujo jedrsko 
industrijo v zvezi z graditvijo jedrskih elektrarn drugod po 
svetu. 

V zakonu je potrebno določiti izjeme od njegove glavne 
zapovedi. Kot to določa že sam sklep SR Slovenije z dne 24. 6. 
1987, se te nanašajo predvsem na: 

- dokončanje postopka mednarodnega javnega zbiranja 
ponudb za gorilni krog, serijo jedrskih elektrarn in za NE 
Prevlaka, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ - Oglasni 
del 55/85, p. 57/85, 14/86. Mednarodni razpis predstavlja 
poslovno obveznost, domače in tuje firme so v svoje ponudbe 
vložile velika sredstva. Zato je potrebno postopek zaključiti. 

- spremljanje znanstvenih dosežkov, razvojne raziskave 
na področju jedrske varnosti, spremljanje in razvoj novih 
tehnologij, izobraževanje kadrov itd. na področju miroljub- 
nega izkoriščanja jedrske energije ni potrebno uzakoniti kot 
posebne izjeme od osnovne zakonske določbe. Vse navedeno 
namreč izhaja iz veljavnih ustavnih ali zakonskih določil. 

Z zakonom je potrebno določiti način, na podlagi katerega 
bo Skupščina SR Slovenije nadzirala izvajanje zakona. Ker 
gre za nadzor oziroma za spremljanje sprejetih planskih odlo- 
čitev, je potrebno določiti, da o izvajanju zakona poroča 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v okviru vsakoletnega 
Poročila o izvajanju srednjeročnega družbenega plana. 

IV. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE 
ZAKONA 

Trenutno ni možna ocena, kakšne bodo materialne in druge 
posledice zakona. 

Najprej je potrebno upoštevati, da zakon posega v vrsto 
veljavnih dogovorov, sporazumov in pogodb, h katerim je 
pristopila SR Slovenija, njen Izvršni svet oziroma interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo, Elektro- 

gospodarstvo Slovenije v okviru JUGEL, znanstvenorazisko- 
valne organizacije Slovenije v okviru NUKLIN, projektantske 
organizacije v okviru konzorcija 4 E in slovenska industrija v 
okviru JUMEL. To so predvsem: 

- republiški in zvezni srednjeročni in dolgoročni družbeni 
plani (ki morajo biti spremenjeni še pred sprejemom zakona); 
- samoupravni sporazum o temeljih plana Posebne samo- 

upravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinu- 
iteti do leta 1995 (Uradni list SRS 50/86); 

- Dogovor o temeljih dolgoročnega plana Jugoslavije za 
razvoj in uporabo jedrske energije v energetiki do leta 2000 
(Uradni list SFRJ 18/82), ki so ga sklenili Zvezni izvršni svet in 
izvršni sveti republik in pokrajin; 

- Družbeni dogovor o enotnem postopku za izbiro enot- 
nega jedrskega gorilnega ciklusa in tipa jedrskih elektrarn 
(Uradni list SFRJ 48/85), ki so ga sklenili Zvezni izvršni svet, 
izvršni sveti republik in pokrajin, elektrogospodarstva repu- 
blik in pokrajin, interesne skupnosti za elektrogospodarstvo 
oz. energetiko republik in pokrajin in drugi;' 

- Sporazum o izgradnji dveh skupnih jedrskih elektrarn z 
dne 27.10.1970 (Uradni list SRS 44/70), ki sta sklenila izvršna 
sveta Skupščine SR Slovenije in Sabora SR Hrvatske; 

- pogodba o združevanju sredstev zaradi skupne izgrad- 
nje in skupne eksploatacije Nuklearne elektrarne Krško z dne 
22. 3. 1974, ki so jo podpisale elektrogospodarske organiza- 
cije iz SR Slovenije in SR Hrvatske; 

- sporazum med SOZD EGS in Zajednico elektroprivred- 
nih organizacija Hrvatske o pripravah za graditev NE Pre- 
vlaka; 

- številni drugi sporazumi, pogodbe, skupni projekti itd. 
na vseh ravneh v zvezi z izvajanjem sprejetih planskih odloči- 
tev za graditev jedrskih elektrarn. 

Od zgoraj navedenih so predvsem pomembni že sklenjeni 
dogovori in sporazumi s SR Hrvatsko. 

Materialnih in drugih posledic odstopa od teh sporazumov 
in pogodb ni mogoče oceniti. Prav tako s sprejetjem tega 
zakona tudi ni mogoče oceniti posledic za slovenske organi- 
zacije združenega dela. 

OSNUTEK ZAKONA 

o odložitvi graditve jedrskih elektrarn 

1. člen 
Do leta 2000 se odlaga graditev jedrskih elektrarn v SR 

Sloveniji in izven nje za pokrivanje potreb po električni ener- 
giji v SR Sloveniji. 

Ne glede na 1. odstavek tega člena se dokonča postopek 
mednarodnega zbiranja ponudb za tehnologijo jedrskega 
gorilnega kroga, za serijo jedrskih elektrarn in za Nuklearno 
elektrarno Prevlaka. 

2. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zadolži, da v okviru 

Resolucije o izvajanju srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za posamezno leto poroča Skupščini SR Slovenije o 
izvajanju tega zakona. 

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

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s stališčem Skupščine SR Slovenije (sklep 352-12/ 
87 ESA 166 z dne 24. 6. 1987) je v osnutku zakona določeno, 
da se do leta 2000 odlaga graditev jedrskih elektrarn v SR 
Sloveniji in izven nje. Pod pojmom graditev pa je v skladu z 
veljavnimi predpisi razumeti vse širše aktivnosti za postavitev 
nekega objekta vključno s pripravljalnimi oziroma predhod- 
nimi deli. Ta odložitev se nanaša na pokrivanje potreb po 
električni energiji v SR Sloveniji, saj ni mogoče prepovedati 
oziroma odložiti sodelovanje naše industrije pri graditvi jedr- 
skih elektrarn drugod v svetu (1. odstavek 1. člena osnutka). 

V 2. odstavku 1. člena osnutka je predvidena izjema od 
splošne zapovedi zakona. Gre za dokončanje mednarodnega 
razpisa o izbiri serije jedrskih elektrarn in gorilnega ciklusa 
zanje, ter predstavlja mednarodno poslovno obveznost. 

Skupščina SR Slovenije bo nadzirala izvajanje zakona 
preko poročil svojega Izvršnega sveta (2. člen osnutka). Ker 
gre za spremljanje planskih odločitev, bo navedeni izvršni 
svet ta poročila podajal v okviru letnega Poročila o izvajanju 
srednjeročnega družbenega plana. 
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PREDLOG ODLOKA 

o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega 

plana SR Slovenije za obdobje od 1986. do leta 2000 ter 

sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 60. seji dne 2. 
7. 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PRIPRAVI IN SPREJETJU 
SPREMEMB IN DOPOLNITEV DOLGOROČNEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD 1986. DO LETA 2000 
TER SPREMEMB IN DOPOLNITEV DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije ter na podlagi sklepov zborov Skupščine SR 
Slovenije z dne 24. 6. 1987, sprejetih ob obravnavi poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju na 

področju reševanja problematike onesnaževanja okolja 
skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami poli- 
tičnega in družbenega programa SZDL Slovenije na 
področju ekologije, energije in varčevanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih oelovnih teles sodelovala: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Neven BORAK, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje. 

1. člen 
Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana SR Slove- 

nije za obdobje od 1986. do leta 2000 ter spremembe in 
dopolnitve Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 se opravijo na način, ki ga določa ta odlok. 

Nosilci planiranja bodo pri pripravi sprememb in dopolnitev 
planskih aktov republike in svojih planskih aktov izhajali iz 
usmeritev (smernic) Skupščine SR Slovenije, ki jih bo sprejela 
na podlagi ocene materialnih in finančnih možnosti ter 
sistemskih pogojev, upoštevaje pri tem zlasti potrebo po 
hitrejšem razreševanju problemov na področju ekologije, 
energije in varčevanja. 

I. 
2. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 31. 
decembra 1987 predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, do 
31. marca 1988 pa predlog sprememb in dopolnitev Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje od 1986. do leta 2000 
(Uradni list SRS, št. 1/86), ki se nanašajo na področje energe- 
tike, železniške in cestne infrastrukture, varovanja in smotrne 
rabe dobrin splošnega pomena in na dopolnjevanje obveznih 
izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije. 

3. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi program dela za 

pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR 
Slovenije. 

Nosilci in udeleženci v družbenem planiranju v skladu s 
programom iz prejšnjega odstavka sprejemajo svoje pro- 
grame dela za pripravo sprememb in dopolnitev svojih dolgo- 
ročnih planov in zagotavljajo svoje sodelovanje v vseh fazah 
dela na pripravi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana 
SR Slovenije v okviru iz 2. člena tega odloka. 

II. 
4. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 25. 
novembra 1987 predloži Skupščini SR Slovenije predlog 
smernic za pripravo sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije. 

5. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 31. janu- 

arja 1988 predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, do 31. 
maja 1988 pa predlog sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, 
št. 2/86) na področjih iz 2. člena tega odloka. 

6. člen 
Odbor udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana 

SR Slovenije bo do 20. decembra 1987 predložil podpisnikom 
osnutek, do 31. marca 1988 pa predlog sprememb in dopolni- 
tev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tekoče obveščal 
Skupščino SR Slovenije o usklajevanju sprememb in dopolni- 
tev Dogovora iz prejšnjega odstavka in jo obvestil o njihovi 
končni uskladitvi. 

7. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi delovni program 

za pripravljanje sprememb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti sprejmejo programe dela za pripravo spre- 
memb in dopolnitev svojih planov, s katerimi zagotovijo, da 
bodo njihove aktivnosti za pripravo sprememb in dopolnitev 
planov potekale časovno in vsebinsko v skladu s programom 
dela za pripravo sprememb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije in bodo spremembe in dopolnitve samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov pripravljene in 
usklajene, spremembe in dopolnitve planov pa sprejete v 
skladu z roki, ki so predvideni za predložitev osnutka oziroma 
predloga sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slo- 
venije. 

III. 

8. člen 
Da se zagotovi hitrejše izvajanje planskih nalog v SR Slove- 

niji na področju graditve avtoceste Bratstva in enotnosti in 
cest po Osimskih sporazumih, nalog določenih z resolucijo o 
politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 v letu 1987 (Uradni list SFRJ, št. 71/86) ter 
ustvarijo pogoji za sprejem in izvedbo skupnega programa 
graditve avtoceste Bratstva in enotnosti, se družbeni plan SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86) 
dopolni v kartografskem delu karta številka 7, list številka 3 - 
prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita območja in 
se tako uskladi s tekstualnim delom Družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

9. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 31. julija 

1987 predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, do 30. septem- 
bra 1987 pa predlog dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-1990. 
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10. člen 
Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije zago- 

tovi, da bodo njene aktivnosti potekale časovno in vsebinsko 
v skladu z 8. in 9. členom tega odloka . 

IV. 

11. člen 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 

planskih aktov bodo opredeljena v delovnih programih Izvrš- 
nega sveta za pripravljanje dopolnitev planskih aktov, v kate- 
rih bodo opredeljeni stroški za dodatne analize in raziskave 
ter stroški povezani z izdelavo planskih aktov. 

OBRAZLOŽITEV 

Pravna podlaga je podana v 25., 50. in 186. členu Zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije (Ur. list SRS, št. 1/80, 33/80,-2/81). 

Skupščina SR Slovenije je 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 pro- 
grama SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in 
varčevanja zadolžila Izvršni svet, da pripravi odlok, s katerim 
se začne postopek za spremembo in dopolnitev planskih 
aktov republike na področju energetike, ekologije in varčeva- 
nja z energijo. Sprejeti družbeni plan SR Slovenije, ki temelji 
na Dogovoru o temeljih družbenega plana je na področju 
elektrogospodarstva ostal nedorečen, ker niso bili oprede- 
ljeni objekti kontinuitete, hkrati pa sredstva po samouprav- 
nem sporazumu o temeljih plana ISEP tudi ne zagotavljajo 
izgradnje vseh predvidenih energetskih objektov. Hkrati 
temeljni cilji in programske usmeritve političnega in družbe- 
nega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, ener- 
gije in varčevanja spodbujajo k preverjanju planskih usmeri- 
tev in nalog na teh področjih v srednjeročnem družbenem 
planu kot tudi preverjanju razvojnih konceptov v dolgoroč- 
nem planu. 

Izvršni svet je prejel pobudo občine Nova Gorica za dopol- 
nitev dolgoročnega plana Slovenije glede rabe prostora in 
razreševanja navzkrižnih interesov v prostoru, ko gre za rud- 
nine na 1. območju kmetijskih zemljišč in pobudo Skupnosti 
za ceste Slovenije za dopolnitev družbenega plana Slovenije v 

1. IZHODIŠČA 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije razume in sprejema 

Temeljne cilje in programske usmeritve političnega in družbe- 
nega programa SZDL Slovenije na področju ekologije, ener- 
gije in varčevanja (v nadaljevanju: Temeljni cilji), razpravo o 
njih v skupščinskih odborih, vseh treh zborih slovenske 
skupščine, pobude in razprave delegatov za tehnološko pre- 
novo gospodarstva v republiki, zahteve za takojšnjo sanacijo 
ekološko najbolj prizadetih okolij in pa trajen drugačen, druž- 

zvezi z gradnjo avtoceste Bratstva in enotnosti ter osimskih 
cest. 

Dolgoročni plan SR Slovenije se dopolnjuje predvsem na 
področju obveznih izhodišč. Tako bi morala republika dopol- 
niti dolgoročni plan iz svoje pristojnosti in odgovornosti na 
področju dobrin splošnega pomena (dopolniti usmeritve 
glede varovanja tal, gozda in usmeritve za novo odkrite mine- 
ralne surovine). Potrebno je vključiti rezultate organizacijske 
naloge iz dolgoročnega plana, ki je že izdelana - koncept 
odlagališč posebnih odpadkov. Samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje na ravni republike, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena glede na svojo 
odgovornost za enostavno in razširjeno reprodukcijo na svo- 
jem področju, pripravijo strokovne osnove in predloge odlo- 
čitev. 

Dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 je potrebna tudi na področju izvajanja obveznih 
izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije. V dopolnitvah gre 
predvsem za ustvarjanje družbeno prostorskih pogojev za 
realizacijo v planu opredeljenih nalog, za uskladitev z dopol- 
nitvami dolgoročnega plana SRS in za uskladitev z novim 
zakonom o cestah. 

V družbenem planu je sprejeta izgradnja najbolj kritičnih 
odsekov avtoceste Bratstva in enotnosti in cest po Osimskih 
sporazumih s prilagoditvijo dinamike gradnje dejanskim 
materialnim možnostim. Z zagotavljanjem sredstev iz "ben- 
cinskega dinarja« in pridobitvijo namenskih tujih kreditov je 
taka materialna možnost vzpostavljena. Zato je treba dopol- 
niti kartografski del družbenega plana, da bo SR Slovenija 
lahko takoj pristopila k realizaciji skupnega jugoslovanskega 
programa graditve avtocest. Predlagano je, da se ta dopolni- 
tev kartografskega dela izvede pred drugimi dopolnitvami 
družbenega plana, ker je ta del možno pripraviti prej glede na 
razpoložljiva strokovno analitična gradiva, že sprejete obvez- 
nosti ter zagotovljene vire financiranja. Za druge spremembe 
in dopolnitve pa je treba v skladu z zakonom o sistemu 
družbenega planiranja in to o družbenem planu SR Slovenije 
pripraviti še dodatna strokovna analitična gradiva kot pod- 
lago za pripravo predloga sprememb in dopolnitev planskih 
aktov. 

Pri tem Izvršni svet meni, da so glede na razpoložljive ocene 
uresničevanja planskih aktov nujno potrebne in utemeljene 
samo spremembe in dopolnitve na tistih področjih družbene 
reprodukcije, ki jih navaja predlog odloka. Na ta način so 
upoštevane zahteve Skupščine SR Slovenije ter pobude 
Skupnosti za ceste Slovenije in občine Nova Gorica za dopol- 
nitev planskih aktov. 

beno odgovornejši odnos do neobnovljivih in obnovljivih 
naravnih virov kot pomemben prispevek k politiki pozitivnih 
sprememb na gospodarskem področju in tudi širše. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ves čas tvorno sode- 
loval pri pripravah na problemsko konferenco Republiške 
konference SZDL Slovenije o ekologiji, energiji in varčevanju, 
širši javni razpravi po regijah, občinah in strokovnih združe- 
njih, delu problemske konference in pripravi njenih sklepov. 
Temeljne cilje, predvsem pa širino in demokratičen način, 

STALIŠČA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do načina 

uresničevanja temeljnih ciljev in programskih usmeritev 

političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na 

področju ekologije, energije in varčevanja 

Na podlagi sklepa Zbora združenega dela, Zbora občin tičnega in družbenega programa SZDL Slovenije na 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije področju ekologije, energije in varčevanja, vam pošiljamo:_ 
sprejetega na sejah zborov dne 24. 6. 1987 ob obravnavi - Stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o stanju načina uresničevanja temeljnih ciljev in programskih 
na področju reševanja problematike onesnaževanja okolja usmeritev političnega in družbenega programa SZDL Slo- 
skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeritvami poli- venije na področju ekologije, energije in varčevanja. 
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kako so bili sprejeti, razume kot pomembno podporo prizade- 
vanjem za prehod gospodarstva od takega z visoko specifično 
porabo surovin in energije k sodobnemu, z veliko vlogo zna- 
nja v njem. 

Dolgoročni razvojni plan in srednjeročni planski akti so že 
naravnani tako; očitno pa ni bila zadosti samo odločitev 
najvišjih delegatskih teles v naši republiki, da ti v praksi 
zažive: za to je bila in je potrebna najširša družbena podpora. 
Planske usmeritve in odločitve zažive, ko jih sprejmemo za 
svoje vsi; svoj izraz morajo najti tudi v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, ker predvsem te uresničujejo 
družbeno sprejete usmeritve. 

Stopamo na pot, po kateri hodijo tehnološko najrazvitejše 
družbe. Njim je že dokaj uspelo odpraviti posledice ekstenziv- 
nega gospodarskega razvoja v preteklosti, za njegovo zdravo 
ohranitev pa namenjajo po dva do tri odstotke družbenega 
proizvoda na leto. 

Drugačen, odgovornejši družbeni odnos do okolja ni 
mogoč brez drugačnega gospodarjenja, to pa spet ni mogoče 
brez večje in odločilnejše vloge znanja v njem. Tega nekaj 
imamo, še več pa ga potrebujemo. 

V ta sklop sodijo prizadevanja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da smo lani povečali družbeni prispevek za 
znanost za dvainpolkrat, pomembna se nam zdita pobuda in 
začetek gibanja 2000 mladih raziskovalcev, ki morajo že v 
bližnji prihodnosti, skupaj z že uvljavljenimi raziskovalci, 
prevzeti vlogo enega od motorjev, ki poganjajo gospodarski 
in družbeni razvoj, prizadevali smo si za občutno drugačno, 
boljše vrednotenje vzgojnoizobraževalnega dela, podprli smo 
akcijo Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije in šol 
za računalniško opismenjevanje in uporabo računalnikov na 
vseh stopnjah šolanja, vključno z osnovno šolo. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije si prizadeva za drugačnno družbeno 
vrednotenje vzgoje, znanosti, kulture in umetnosti, zdravstva, 
ki niso poraba, kot še vedno menijo nekateri, ampak 
neogibno in usodno pomembno vlaganje v zdrav razvoj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je najce- 
nejša energija tista energija, ki jo prihranimo, zato podpira 
prizadevanja povsod tam, kjer so krenili na pot varčevanja z 
energijo Vsi ukrepi, predvsem nekateri sistemski, za katere 
slovenski izvršni svet sodi, da so nujni, pa niso v njegovi 
pristojnosti. Sem sodijo tudi prizadevanja, da se slovensko 
gospodarstvo, predvsem njegov najrazvitejši del - tudi v 
sodelovanju z Eureko - enakopravno vključi v tehnološko 
najnaprednejša iskanja in snovanja svetovne znanosti in go- 
spodarstva. 

Povsod v svetu, kjer so že prešli na tehnološko najrazvitejše 
oblike gospodarjenja, porabijo manj energije na enoto proiz- 
voda, kar je tudi naš cilj. Znotraj te porabljene energije pa vsa 
ta gospodarstva porabijo relativno več električne energije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je odgovoren, da je v 
prihodnosti ne zmanjka, zato morajo biti razumljiva njegova 
prizadevanja, da že danes najde odgovor za jutri. 

Nekatere odločitve za gospodarstvo, ki porabi veliko ener- 
gije, so iz preteklosti in so morda za nekatere sporne, vendar 
si brez njihovega sodelovanja ne znamo predstavljati delova- 
nja pomembnega dela slovenske industrije. Precej domačih 
surovin porabimo sami, še vedno pa jih preveč izvozimo s 
prenizko stopnjo njihove predelave. Tu gre za neto izvoz 
dragocene domače energije, ki je nimamo v izobilju, zato ga 
moramo preprečevati. Ne administrativno, temveč z vlaga- 
njem več znanja v izdelke z višjo stopnjo predelave. 

Sodimo, da bomo morali za uresničevanje zahtev iz Temelj- 
nih ciljev in odločitev slovenske skupščine za odpravo največ- 
jih žarišč onesnaženja in trajno preprečevanje nadaljnje 
degradacije okolja nameniti 2 do 3 odstotke družbenega 
proizvoda SR Slovenije vsako leto, v začetku celo več. Jasno 
je, da morajo napake iz preteklosti odpraviti predvsem tisti, ki 
so jih povzročili. Njihova skrb je tudi, da v prihodnje ne 
obremenjujejo okolja, kar pa ni poceni. Del sredstev bomo 
zagotovili s preusmerjanjem, za del pa je treba najti nove vire. 
Ti bodo po posameznih gospodarskih panogah, ki se med 
seboj razlikujejo, različni, morajo pa biti sistemsko usklajeni. 
Za čiščenje voda že imamo vodni prispevek, za zmanjševanje 
onesnaženosti zraka, posebne odpadke, zmanjšanje hrupa, 
drugačno kmetijstvo pa moramo še najti rešitve. Nekatere se 
bodo nujno odrazile v višjih cenah storitev in proizvodov. 
Višje cene storitev in proizvodov bodo vplivale na njihovo 

racionalnejšo rabo, marsikaterega od proizvajalcev pa bodo 
prisilile v preusmeritev oziroma ga zaradi nekonkurenčnosti 
tudi izločile s tržišča. 

Dolgoročni plan razvoja SR Slovenije in srednjeročni plan- 
ski akti vsebujejo mnoge usmeritve in obveznosti, ki jih pose- 
bej izpostavljajo tudi Temeljni cilji, v praksi pa se prepočasi 
uresničujejo. Ce so bili široka javna razprava za problemsko 
konferenco, njeni sklepi, temeljni cilji socialistične zveze Slo- 
venije moralni konsenz - Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ga razume tako, bomo plane in dodatno opredeljene zahteve 
sposobni uresničiti. Potrebno pa bo aktivno sodelovanje vseh 
in vsakogar. Pri tehnološki prenovi gospodarstva in drugač- 
nem, višjem in boljšem vrednotenju okolja ne more nihče stati 
ob strani. Prenove ne more izpeljati nekdo drug in v našem 
imenu, izpeljemo jo lahko le sami. 

Vprašljiva pa se nam zdi zahteva, da meritve radioaktivnosti 
v okolici Rudnika urana Žirovski vrh opravi t. i. neodvisna 
komisija v sodelovanju s tujimi strokovnjaki. Gre za izraz 
nezaupanja v strokovnost in pa etičnost domačih raziskoval- 
cev, in znanstvenoraziskovalnih organizacij, ki kot eksperti 
opravljajo enake meritve za Mednarodno agencijo za jedrsko 
energijo, Svetovno zdravstveno organizacijo in organizacijo 
OZN za raziskavo okolja. Taka zahteva slovenske skupščine bi 
bila prva te vrste. Takšno nezaupanje v domače strokovnjake, 
ki uživajo svetoven ugled, bi nedvomno odjeknilo tudi širše, 
če pustimo ob strani visoko ceno, ki bi jo moral plačati 
naročnik take, ponovljene, raziskave. 

2. PLANI 

Temeljne cilje bomo dosegli z uresničevanjem ter s prever- 
janjem in dopolnjevanjem srednjeročnih in dolgoročnih pla- 
nov na vseh ravneh, pri čemer bomo upoštevali stalne in hitre 
spremembe tehnološkega razvoja ter naravnanost SR Slove- 
nije k intenzivnejšemu vključevanje v te procese v Evropi in v 
svetu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga odlok o 
spremembi planskih aktov SR Slovenije in program dela Izvrš- 
nega sveta na spremembah in dopolnitvah teh aktov. Spre- 
membe in dopolnitve planskih aktov se nanašajo na energe- 
tiko, cestno in železniško infrastrukturo, varovanje in smotrno 
rabo dobrin splošnega pomena in na dopolnjevanje obveznih 
izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije. Predlagamo tudi 
predlog za izdajo zakona o odložitvi graditve jedrskih elek- 
trarn z osnutkom zakona. 

S spremembami in dopolnitvami družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986 do 1990 bomo zagotovili predvsem 
izpolnitev nalog v energetiki, prometu in zvezah ter varovanju 
okolja, ki so opredeljene z družbenim planom in dogovorom o 
njegovih temeljih, njihovo uresničevanje pa zamuja. Za neka- 
tere med njimi bo treba določiti spremembe v prioriteti, 
obsegu in časovni dinamiki. 

Zagotoviti moramo sistemske finančne, kadrovske in orga- 
nizacijske možnosti za preseganje dosedanje prakse prepo- 
časnega in nedoslednega izpolnjevanja nalog pri vseh samo- 
upravnih in družbenih subjektih razvoja. V skladu s tem bodo 
potrebne tudi dopolnitve dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije ier spremembe in dopolnitve planov 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma zvez skupnosti 
za energetiko, promet in zveze, vodno gospodarstvo, kmetij- 
stvo in gozdarstvo, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo 
ter izobraževalne, raziskovalne in zdravstvene skupnosti na 
ravni republike kakor tudi spremembe in dopolnitve planov 
izvajalcev in uporabnikov, na katerih temelje plani teh skup- 
nosti. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo v sodelo- 
vanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi izdelal ana- 
lizo možnosti in pogojev za vključitev zahtev iz Temeljnih 
ciljev v spremembe in dopolnitve družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986 do 1990 ter dogovor o njegovih temeljih. 
Na podlagi te analize in elementov za spremembe in dopolni- 
tve planov, ki jih bodo izoblikovale samoupravne interesne 
skupnosti, bo Skupščina SR Slovenije sprejela usmeritve za 
pripravo in sprejemanje sprememb in dopolnitev planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti, občin in republike. 
Izvršni svet bo osnutek sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije do 31. 
januarja 1988, predlog pa do 31. maja 1988. 
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V dolgoročnem planu SR Slovenije bomo z vidika presega- 
nja entropijskega razvoja in ohranjanja ekološkega ravnotežja 
morali konkretneje opredeliti nekatere elemente, ki se nana- 
šajo na razreševanje ključnih ekoloških vprašanj, zlasti varo- 
vanja zraka, voda, plodne zemlje in gozdov. Z vidika strategije 
in politike dolgoročnega razvoja - kot stalnega aktivnega 
usmerjanja razvoja k družbeno dogovorjenim skupnim ciljem 
- bodo ob kontinuiranem planiranju potrebne spremembe in 
dopolnitve dolgoročnega plana predvsem pri energetiki, zla- 
sti v delu, ki določa strategijo racionalne rabe in varčevanja z 
energijo, vključevanju v mednarodno delitev dela, zagotavlja- 
nju pogojev za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in 
družbenih dejavnosti ter ustrezne organiziranosti za pospeše- 
vanje tehnološkega razvoja in oblikovanje novega razvojnega 
ravnotežja. 
Hkrati s predložitvijo odloka o pripravi in sprejetju sprememb 
in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 
do 1990 in dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986 
do 2000 Izvršni svet opozarja, da je uresničevanje Temeljnih 
ciljev moč zagotoviti le z ustreznim ravnanjem vseh samou- 
pravnih in družbenih subjektov v njihovem vsakdanjem življe- 
nju in delu. Zato morajo ti cilji in programske usmeritve dobiti 
svojo konkretno potrditev v poslovnih in drugih odločitvah 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter v ekonomski poli- 
tiki in republiški zakonodaji. Izvršni svet bo posebej opredelil 
program aktivnosti in njegove nosilce. 

Uresničevanje teh ciljev in usmeritev bo Izvršni svet spod- 
bujal tudi s svojimi stališči in predlogi za oblikovanje ekonom- 
ske politike in ukrepov za njeno uresničevanje na zvezni ravni. 

3. UKREPI 

3.1. OKOLJE 
3.1.1. 

Razprava v Skupščini SR Slovenije ob Poročilu o stanju na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja (v 
nadaljevanju: Poročilo) in Temeljnih ciljih je potrdila, da na 
račun kakovosti človekovega okolja ni več dopustno podalj- 
ševati nekaterih ekološko nesprejemljivih značilnosti doseda- 
njega razvoja, zato je treba prekiniti dosedanjo prakso prepo- 
časnega in nedoslednega izvajanja nalog varstva okolja. 

Analize izvajanja plansko dogovorjenih nalog pri varstvu 
okolja opozarjajo, da se kljub nekaterim bistvenim premikom 
še vedno ohranjajo težnje po izmikanju planskim obvezno- 
stim. Ugotovljeno je tudi, da je izvajanje nekaterih najpo- 
membnejših nalog varstva okolja pripeljalo do stopnje, ko je 
treba za njihovo dokončno razrešitev opredeliti dodatne 
ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navaja v nadaljevanju 
najpomembnejše cilje varstva okolja ter predlaga ukrepe za 
njihovo uresničitev. 
3.1.2. 

S predlogom dodatnih ukrepov Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zasleduje predvsem naslednje cilje, ki so v celoti 
podprti s Temeljnimi cilji: 

- zagotoviti možnosti za izpolnitev ključnih nalog varstva 
okolja, na katere izrecno opozarjajo sklepi Skupščine SR 
Slovenije; 

- zagotoviti izpolnitev dogovorjenih nalog na področju 
varstva okolja, še posebej tistih, ki zadevajo največje onesna- 
ževalce voda in zraka; 

- doseči bistven napredek na t. i. skupnih področjih varstva 
okolja (zakonodaja, informacijski sistem, organiziranost, 
zdravstveni vidik). 
3.1.3. 

V skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije, naj se presodi 
izvajanje najpomembnejših nalog varstva okolja (čiščenje 
dimnih plinov, opredelitev in uveljavitev zasnove ravnanja s 
posebnimi odpadki ter sanacija Save v Zasavju do zahtevane 
kakovosti) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja 
naslednje in daje predloge za nadaljnje aktivnosti: 

- aktivnosti za čiščenje dimnih plinov iz velikih termoener- 
getskih objektov so v glavnem potekale v skladu s predvide- 
nim izvajanjem. Dozdaj je Elektroinštitut Milan Vidmar pripra- 
vil strokovne osnove za sprejem sanacijskega programa, ki 
vsebuje variantne tehnične rešitve za uresničitev dogovorje- 

nih ciljev. Na podlagi tega bo sprejet sanacijski program, 
katerega uresničitev bi po grobih ocenah, ob 90-odstotnem 
učinku čiščenja S02 zahtevala približno 375 mio dolarjev ali 
približno 160 milijard dinarjev po cenah iz januarja leta 1987. 
S tem bi; se povečali stroški za pridobivanje 1 kWh električne 
energije za kakih 7 dinarjev. Začele so se aktivnosti za izbor 
optimalne variante glede na materialne in druge možnosti; 

- za ravnanje s posebnimi odpadki bo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije še pred jesenjo sprejel koncept ravnanja s 
posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. S tem je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izpeljal strokovno izredno 
zahtevno nalogo; 

Uresničitev zasnove pa bo povezana z vrsto problemov. 
Najtežji bo predvsem določitev lokacije objektov in naprav za 
potrebe ustreznega ravnanja s posebnimi odpadki. Prostorski 
izvedbeni načrt za te objekte bo moral v skladu s predpisi 
sprejeti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Naslednji problem bo obseg v obstoječi sistem zbiranja in 
odlaganja komunalnih odpadkov. Skladno s planskimi opre- 
delitvami moramo v SR Sloveniji vpeljati sistem regijskih 
komunalnih odlagališč, ki bodo morala biti prilagojena tudi za 
prevzem nenevarnih posebnih odpadkov, kar omogoča tudi 
nedavno sprejeti Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne snovi. Zagotoviti bo treba sredstva za vzpo- 
stavitev začasnih in trajnih objektov in naprav za prevoz, 
obdelavo in končno dispozicijo posebnih odpadkov. 

Poseben problem bo določiti nosilca najzahtevnejših nalog 
pri ravnanju z najnevarnejšimi odpadki. Nekatere rešitve bodo 
vključene v zakon o nevarnih snoveh, ki se pripravlja. Skladno 
s sklepi Skupščine SR Slovenije, sprejetimi ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o nevarnih snoveh, bo opravljena 
analiza ustreznosti zakona o ravnanju z odpadki. 

Uresničitev celotne zasnove bo finančno izredno zahtevna. 
Čeprav vseh stroškov v tem trenutku ni mogoče natančno 
predvideti, so ti po mnenju nekaterih strokovnjakov za tisti 
del, ki ga je v tem trenutku sploh mogoče oceniti, med 50 in 
100 milijardami dinarjev. 
- pri varstvu voda opredeljuje dogovor o temeljih družbe- 

nega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 predvsem 
prednostno sanacijo Reke, Mure na odseku Ceršak-Radenci, 
Savinje, Save v Zasavju, Soteljskega jezera, obalnega morja 
ter nadaljevanje restavracije Blejskega jezera. 

V javni razpravi in tudi v Temeljnih ciljih je posebej poudar- 
jena zahteva, da se brezpogojno zagotovi izboljšanje kakovo- 
sti vodokov pred nameravanim pričetkom obratovanja predvi- 
denih HE na Savi. V skladu s to zahtevo je bil pripravljen 
poseben akcijski program. Na njegovi podlagi je bil oblikovan 
aneks k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije, katerega sprejemanje je v končni 
fazi. S tem aneksom bo vodno gospodarstvo pri uresničitvi 
programov, ki obsegajo 9 industrijskih in 11 komunalnih 
čistilnih naprav (celoten program je po ocenah iz konca leta 
1986 ovrednoten na 45 milijard dinarjev) udeleženo s 60 
odstotki, onesnaževalci pa s 40 odstotki. 

Izkušnje pri pripravi in uveljavljanju akcijskega programa so 
pokazale, da je mogoče z večjim deležem sredstev vodnega 
gospodarstva uresničiti tudi najzahtevnejše programe. 
Takšno financiranje bo treba ohraniti tudi v bodoče. Pripomo- 
glo bo k selekciji problemov, ki jih je treba premagovati s 
skupnimi močmi. Z dopolnitvijo dogovora o temeljih družbe- 
nega plana bo treba tudi natančneje opredeliti obveznosti 
največjih onesnaževalcev voda na odsekih vodotokov, predvi- 
denih za prednostno sanacijo. 

Ob teh nalogah se izpolnjujejo tudi druge naloge varstva 
okolja, ki so opredeljene v planskih aktih SR Slovenije: 

- sanacija drugih največjih onesnaževalcev zraka, še 
posebej tistih, ki so že dolgo pod pritiskom javnega mnenja, 
se je začela predvsem v programskem smislu. V dopolnitvi 
planskih dokumentov bo treba naloge konkretizirati ter uve- 
ljaviti že sprejeto usmeritev naj onesnaževalci prevzamejo 
konkretne materialne obveznosti za njihovo uresničitev. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v novem zakonu o 
varstvu zraka predlagal tehnične in terminske rešitve za sana- 
cijo virov onesnaževanja zraka ter načine finančnega obreme- 
njevanja onesnaževalcev ter združevanja sredstev. Začele so 
se tudi aktivnosti za spremembo predpisov, ki bodo zaostrili 
dopustne količine in koncentracije škodljivih snovi, ki jih je 
dovoljeno izpuščati v zrak; 
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- kljub jasno izraženi zahtevi na problemski konferenci 
Energija, ekologija, varčevanje, naj se pospeši zamenjava 
klasičnih kotlov s kotli z zgorevanjem v zvrtinčeni plasti, 
praksa opozarja na pomanjkanje zanimanja pri imetnikih 
takšnih kotlov ter na to, da proizvodnja takšnih kotlov v SR 
Sloveniji še ni ustrezno organizirana, niti ni zanimiva zaradi 
cene ter drugih pogojev (garancija ipd.). Zanimanje za tako 
zamenjavo bo treba povečati tudi z upravnimi ukrepi, hkrati 
pa zagotoviti dovolj veliko proizvodnjo kotlov ustrezne kako- 
vosti; 

- uresničitev programov za vsaj 15-odstotno zmanjšanje 
emisij žveplovega dioksida v posameznih občinah, sprejem 
predpisov o območjih onesnaženosti zraka ter dopolnitev in 
vzdrževanje evidence virov onesnaževanja zraka na občinski 
ravni, sprejem sanacijskih programov za območja III. in IV. 
stopnje onesnaženosti zraka na ravni občin, ki kljub nekate- 
rim premikom, zaostajajo. Programi za vsaj 15-odstotno 
zmanjšanje emisij so pretežno deklarativni, druge naloge pa 
se, čeprav so praktično nespremenjene prenesene iz prete- 
klega srednjeročnega obdobja, prepočasi izvajajo. Ob prever- 
janju planskih aktov občin bo zato treba zagotoviti izpolnitev 
dogovorjenih nalog. Zaradi pomembnosti naštetih nalog 
bodo posamezne rešitve uveljavljene tudi s spremembo 
zakona o varstvu zraka, ki je v postopku sprejemanja. 

S temi in predhodno navedenimi rešitvami bosta zagotov- 
ljeni pospešena priprava in uresničitev programov sanacije v 
najbolj ogroženih slovenskih kotlinah, kar je jasna zahteva 
Temeljnih ciljev. Do sprejema novih zakonskih rešitev pa bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vztrajal pri doslednem 
izvajanju dogovorjenih planskih nalog; 

- za varstvo zraka bodo z novimi zakonskimi rešitvami 
uveljavljene nove rešitve glede informacijskega sistema ter 
upravne organiziranosti, vključno z zagotovitvijo učinkovi- 
tega inšpekcijskega ukrepanja. Temeljni cilji takšna prizade- 
vanja podpirajo, kar bo pomembna spodbuda za uveljavljanje 
končnih rešitev, ki pomenijo velike premike pri skrbi za izbolj- 
šanje kakovosti zraka; 

- v zvezi s stališči SZDL, opredeljenimi v Temeljnih ciljih, je 
treba opozoriti, da je izvajanje programa usklajenega inšpek- 
cijskega nadzora pospešilo procese sanacije prašičerejskih 
farm v SR Sloveniji. S spremembami zakona o vodah bodo 
predlagane rešitve za boljšo organiziranost vodnega gospo- 
darstva ter rešitve za uveljavitev progresivne obremenitve 
onesnaževalcev in namenske porabe tako zbranih sredstev. 
Izdeluje se tudi že kataster onesnaževalcev voda. 
3.1.4. 

Temeljni cilji so ponovna potrditev dolgoročne opredelitve 
prednostne narave ciljev varstva okolja. Ker so nekateri uvrš- 
čeni med nujne pogoje za odvijanje družbene reprodukcije v 
SR Sloveniji, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predla- 
gal, da se točka 5.16. veljavnega srednjeročnega družbenega 
plana, ki ob ogroženosti doseganja minimalnih pogojev druž- 
bene reprodukcije omogoča uveljavitev izrednih ukrepov, 
dopolni z naslednjimi cilji: 

- zagotovitev čiščenja dimnih plinov iz velikih termo-ener- 
getskih objektov v skladu s sprejetim sanacijskim pro- 
gramom, 

- izpeljava prve faze zasnove ravnanja s posebnimi od- 
padki, 

- izboljšanje kakovosti vodotokov na odsekih prednostne 
sanacije. 
3.1.5. 

V zvezi z zahtevanim napredkom na t. i. skupnih področjih 
varstva okolja je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že spre- 
jel ustrezne sklepe ob obravnavi poročila o stanju na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja. Z 
njimi je naložil pristojnim republiškim upravnim organom, da 
proučijo organiziranost na področju varstva okolja in predla- 
gajo konkretne rešitve. Tako bo tudi izpeljana konkretna 
zahteva, opredeljena v Temeljnih ciljih, ki se nanaša na delo 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Treba je tudi opozoriti na program usklajenega inšpekcij- 
skega nadzora, ki traja že drugo leto (Poročilo o izvajanju 
programa usklajenega inšpekcijskega nadzora je objavljeno v 
Poročevalcu, št. 14 z dne 9. 6. 1987). Inšpekcijski organi bodo 
v skladu s predpisi poostreno ukrepali, tudi za ceno zapiranja 
objektov, ki ne bodo sposobni izpolniti zahtev varstva okolja. 

Proučujejo se tudi možnosti za vključitev nekaterih zahteva- 

nih rešitev glede organiziranosti ob spremembah zakonov o 
vodnem gospodarstvu, varstvu zraka, ravnanju z nevarnimi 
snovmi ter ob uresničitvi zasnove ravnanja s posebnimi 
odpadki. Vse te spremembe bodo povezane z zahtevami za 
dodatna sredstva. Poseben problem bo zagotoviti dovolj 
ustrezno usposobljenih kadrov. Ti in drugi problemi, žal, 
onemogočajo hitre rešitve. 

Večja usklajenost pri izvajanju programov varstva okolja je 
pogoj za večjo učinkovitost. V tem smislu si bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi priza- 
deval zagotoviti usklajenost pri najzahtevnejših programih 
varstva okolja (koit je to vlogo opravil v zvezi s programom 
čiščenja Save v Zasavju, programom zapiranja rudnika v Idriji 
in Mežici, izdelavo zasnove za ravnanje s posebnimi odpadki 
ipd.). Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo še naprej 
prizadeval za utrditev gmotnega položaja znanstvenega in 
raziskovalnega dela, kar je pogoj za kakovostno delo ter za 
zahtevano neodvisnost raziskovalnega dela. 

3.2. ENERGETIKA 

Izvajanje Temeljnih ciljev narekuje, ob upoštevanju predla- 
ganih ukrepov in omejenih materialnih možnosti, preobliko- 
vanje dolgoročne energetske bilance, to pa spremenjeno 
vlogo in razvoj energetskega gospodarstva v SR Sloveniji do 
leta 2000. 

Bolj kot doslej bomo morali pri načrtovanju novih energet- 
skih objektov upoštevati načelo čim manjših negativnih 
posledic med gradnjo in pri kasnejšem obratovanju in vplivu 
objekta na okolje. Posamezni objekti bodo izbrani po presoji 
njihove ekološke opredelitve, usklajenosti z družbeno raz- 
vojno politiko in v skladu z investicijskimi zmožnostmi. Pred- 
nost bo dana narodnogospodarsko optimalnemu izkoriščanju 
potenciala slovenskih vodotokov, kombinirani gradnji mest- 
nih in industrijskih termoelektrarn-toplarn, uskladitvi pridobi- 
vanja domačega premoga z njegovo rabo v termoenergetskih 
in toplarniških objektih ob upoštevanju zahteve po varstvu 
okolja in dograditvi slovenskega plinovodnega sistema. Pri 
obstoječih termoenergetskih objektih je nujno treba zagoto- 
viti potrebna sredstva za čiščenje dimnih plinov in ustrezno 
odlaganje pepela. 

Racionalna raba energije bo vključena v dolgoročno ener- 
getsko bilanco SR Slovenije. Načrte varčevanja ter racionalne 
rabe energije bodo uporabniki sprejemali v republiški ener- 
getski skupnosti in v njih opredelili aktivnosti ter predvideli 
učinke. Na podlagi izdelanih raziskav in analiz bo oblikovan 
pregled objektov, na katerih bodo doseženi največji učinki 
racionalne rabe energije, in zanje izdelani konkretni projekti 
in investicijski programi. 

Del sredstev za te namene bo zagotovljen iz zbranih sred- 
stev za razvoj energetskega gospodarstva. Treba bo intenzivi- 
rati prizadevanja (projekti, dinarska sredstva) za izrabo poso- 
jila Mednarodne banke za obnovo in razvoj, ki je namenjeno 
vlaganjem v racionalnejšo rabo energije. Za spodbujanje vla- 
ganj v racionalnejšo rabo energije bo energetska skupnost 
proučila možnost, da investitorju povrne prihranjeno moč v 
višini cene naložbe za energetski izvor. Posebne ugodnosti 
bodo imeli tudi investitorji v male elektrarne, če bodo te 
vključili v elektroenergetski sistem. 

3.3. PROMET IN ZVEZE 

Temeljni cilji potrjujejo že z dolgoročnim planom razvoja 
SR Slovenije opredeljen razvoj železnice in zahtevo za večji 
prenos tovora s ceste na železnico, ki pa jo je treba za to še 
usposobiti. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske, nara- 
vovarstvene in druge zahteve kažejo na prednostno potrebo 
po ponovni uveljavitvi železnice oziroma nujnost temeljne 
usmeritve prometne politike za hitrejšo posodobitev želez- 
nice, in še posebej železniške infrastrukture. 

Za tako usmeritev je treba dosledno uresničiti z republi- 
škimi in zveznimi planskimi dokumenti opredeljeni program 
razvoja in zasnovo gospodarsko poslovne usmeritve na jugo- 
slovanskih železnicah. 

Nadaljnji razvoj cestnega prometa je treba uskladiti z zah- 
tevo za počasnejšo rast potreb po storitvah te prometne 
panoge, zlati po režijskih prevozih. Cestne prevoznike je treba 
obremeniti z realnimi stroški za cestno infrastrukturo, omejiti 
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osne pritiske, revidirati politiko izdajanja dovoljenj za tranzitni 
promet, uvesti licence in določiti pogoje za opravljanje med- 
narodnega cestnega prevoza, hitreje uveljaviti sodobne 
oblike integralnega prevoza ipd. 

V ta namen je že bil izdelan program preusmeritve prevoza 
blaga s ceste na železnico, ki podrobno opredeljuje vse 
potrebne ukrepe ekonomske in prometne politike za njegovo 
uresničitev. 

Pri pripravah za izgradnjo avtoceste Bratstva in enotnosti in 
cest po Osimskih sporazumih je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zagotovil usklajeno izvajanje vseh nalog različnih 
nosilcev, ki uresničujejo ta obsežen in zahteven projekt. Nova 
avtocesta Bratstva in enotnosti se bo pretežno gradila na in 
ob trasi sedanje ceste, tako da bodo posegi v kmetijske 
površine in posledice takih posegov čim manjši. Za Osimske 
ceste in za tiste odseke avtoceste Bratstva in enotnosti, ki jih 
iz objektivnih razlogov ne bo mogoče graditi na sedanji trasi, 
so že narejeni predlogi, ki omogočajo sintezo vrednotenja 
vseh pomembnih elementov. Le-ti zagotavljajo sprejem takih 
odločitev, ki bodo z ekonomskega, prostorskega, ekološkega 
in drugih vidikov optimalne. 

3.4.1. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Usmeritev za varstvo okolja v Dolgoročnem planu SR Slove- 
nije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 v kmetijstvu, živilski 
industriji in gozdarstvu ni treba spreminjati, poostrili pa bomo 
nadzor nad uporabo sredstev za varstvo rastlin (pesticidov), 
mineralnih gnojil in drugih kemičnih pripravkov, zagotovili 
njihovo pravilno uporabo, posebej še na območjih s podtal- 
nico in na Krasu. 

Ob doslednem varovanju kmetijskih zemljišč bomo uvajali 
energetsko varčne procese pri pridelavi hrane ter z bioinženi- 
ringom hitro izboljševali tehnologijo pridelave hrane, poveče- 
vali hektarske donose in kakovost pridelka, hkrati pa zmanjše- 
vali porabo mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin. Pri 
urejanju zemljišč za intenzivno kmetijsko pridelavo (meliora- 
cije) bomo dosledno upoštevali potrebo po ohranjanju krajin- 
skih značilnosti. Kmetijsko proizvodnjo bomo čimbolj usmer- 
jali v skladu z naravnimi danostmi (rajonizacije), možnostmi 
prodaje proizvodov na domačem in tujem trgu ter prilagajali 
velikost obratov razvoju tehnologije. V živilski industriji bomo 
povečali stopnjo predelave odpadnih surovin ter poostrili 
merila za onesnaženost odpadne vode. 

Predlagali bomo, da se merila za razreševanje nasprotujo- 
čih interesov v prostoru podrobneje opredelijo in s tem 
zmanjša možnost za neracionalno uporabo zemljišč 1. 
območja in zavarujejo kmnetijska zemljišča pred uporabo v 
nekmetijske namene. 
3.4.2. 

Varstvo okolja je dobro opredeljeno tudi v družbenem 
planu za obdobje od 1986 do 1990 in ga zato ni treba dopol- 
njevati, moramo ga le dosledno uresničevati. 

Za sanacijo prašičerejskih farm je že ustanovljena stro- 
kovna skupina za pripravo enotnih izhodišč. Pripravljena je 
tudi analiza stanja in narejeni so že nekateri sanacijski pro- 
grami za posamezne farme. Možne rešitve iščemo predvsem v 
uporabi gnojevke na kmetijskih površinah ter kombinaciji 
lastne čistilne naprave s komunalno. 

Do konca leta 1987 bodo pripravljena izhodišča za razreše- 
vanje vprašanja gnojevke na posameznih prašičerejskih far- 
mah, delno pa je že rešeno vprašanje gnojevke na takšnih 
farmah v Podgradu in Ljutomeru. Do leta 1990 bodo sanirane 
vse farme, razen farm Nemščaki, Jezero, Cven in Krško, ki 
bodo sanirane do konca leta 1992. 

Za sanacijo odplak prašičjih farm se predvidevajo sredstva 
organizacij združenega dela, bank ter nepovratna sredstva 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije in Odbora za melioracije pri 
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Stroški sanacije bodo od 
470 milijonov dinarjev za farmo v Ptuju do preko 1.000 milijo- 
nov dinarjev za farmo v Ihanu, pri čemer prašičje farme 
»prispevajo« k skupnemu onesnaževanju vode le 2 - 5 od- 
stotkov. 

Do konca leta 1987 bo pripravljena metodologija za ugotav- 
ljanje onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda. Do takrat 
bo pripravljen tudi program sistematičnega spremljanja poja- 
vov onesnaževanja kmetijskih zemljišč in gozda. Sprejeta 
bosta pravilnika o gozdnem redu in o gradnji in vzdrževanju 
gozdnih prometnic. 

Zagotovljen je že ponovni popis zdravstvenega stanja goz- 
dov v letu 1987 po srednjeevropski metodologiji in na način, 
kot je bil narejen že leta 1985. Na bioindikacijski mreži se 
sproti spremljajo nekateri elementi kakovosti zraka in njego- 
vega vpliva na gozdove. 

SKLEP 

Stališča, opredeljena v tem gradivu, bo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije uresničeval tako, da bo v skladu s svojimi 
pristojnostmi in odgovornostmi oblikoval predloge ukrepov 
ekonomske in razvojne politike, spremljal njihovo uresničeva- 
nje ter uveljavljal nadzor nad vsebino in kakovostjo in dina- 
miko njihove uresničitve. 

O stanju in problemih ekologije, energije in varčevanja bo 
obveščal Skupščino SR Slovenije v svojih rednih in po potrebi 
posebnih poročilih. 

Pri uresničevanju politike na tem področju bo izhajal iz 
spoznanja, da sta varstvo in izboljševanje človekovega okolja 
naloga in odgovornost vseh samoupravnih in družbenih 
dejavnikov v SR Slovveniji, ki bodo v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi in odgovornostmi pri svojih poslovnih odločitvah in 
svoji razvojni strategiji in politiki morali namenjati nalogam na 
področju ekologije, energije in varčevanja posebno pozor- 
nost. Le tako bo moč zadovoljivo uresničiti temeljno vsebin- 
sko zahtevo Programske konference SZDL Slovenije naj 
postanejo skrb za okolje, racionalno ravnanje z energijo in 
varčevanje, učinkovita spodbuda za uresničitev tistih struk- 
turnih sprememb v gospodarstvu in družbi, ki bodo zagotav- 
ljale možnosti za kakovostnejše življenje in delo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bo uresni- 
čevanje Temeljnih ciljev vsebinsko, materialno in finančno 
zahteven proces, katerega obseg in dinamiko bo treba skrbno 
načrtovati, zlasti še ker gre tudi za odpravo nekaterih večjih 
žarišč onesnaževanja, ki so nastajala v preteklosti, in ker se 
bo zavest o nujnosti ohranjanja ekološkega in naravnega 
ravnotežja morala izraziti v pripravljenosti delavcev in delov- 
nih ljudi, da za to namenjajo del svojih prihodkov in do- 
hodkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bodo najučin- 
kovitejša spodbuda v tej smeri ekonomski motivacijski sistem, 
ki bo spodbujal delovne ljudi in občane k ustreznemu ravna- 
nju, ter usmeritve v planskih aktih, ki bodo probleme ekolo- 
gije, energije in varčevanja vključevale v strategijo in razvojno 
politiko SR Slovenije in SFR Jugoslavije. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije si bo zato prizadeval, da dobijo zahteve za 
uresničevanje Temeljnih ciljev primeren poudarek v predlogih 
za oblikovanje sistemskih, planskih in drugih ukrepov na 
zvezni ravni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo Skupščini SR Slove- 
nije 20. julija letos predložil še Pregled nalog in aktivnosti iz 
Temeljnnih ciljev z opredelitvijo potrebnih aktivnosti, presoj 
in postopkov ter možnih nosilcev za njihovo uresničitev. 
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OSNUTEK ODLOKA 

za začetek postopka za spremembo družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in 

dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 

obdobje 1986-2000 

Skupščina SR Slovenije 
je na sejah zborov 24. junija 
1987 ob obravnavi proble- 
matike varstva okolja s 
sklepom predlagala, naj se 

začne postopek za spre- 
membo srednjeročnega in 
dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije v zvezi z 
gradnjo jedrskih elektrarn. 
V skladu s tem predlogom 

je predsednik Skupščine 
SR Slovenije poslal pred- 
sedniku Skupščine SFRJ 
osnutek odloka, ki ga ob- 
javljamo. Osnutek odloka 
bo poslal skupščinam re- 

publik in avtonomnih po- 
krajin v obravnavo in v od- 
ločitev o soglasju Zbor re- 
publik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. 6. 1987 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 med drugimi spre- 
jela tudi naslednji sklep: 

»Skupščina SR Slovenije predlaga, da se začne postopek 
za spremembo družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 

obdobje 1986-2000, ki se nanaša na gradnjo jedrskih elektrarn 
v Jugoslaviji.« 

V skladu s tem sklepom vam v smislu 124. člena poslovnika 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ v prilogi pošiljam 
osnutek odloka o začetku postopka za spremembo družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. 

Predlagam, da Skupščina SFRJ osnutek odloka obravnava 
in sprejme v smislu 134. člena poslovnika Zbora republik in. 
pokrajin iz razlogov, ki so navedeni v obrazložitvi. 

Na podlagi 13. in 59. člena ter v zvezi s 7., 9., 11., 13. in 15. 
členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije je Skupščina SFRJ na seji 
Zbora republik in pokrajin dne  sprejela 

ODLOK 
o začetku postopka za spremembo družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 

1. Začne se postopek za spremembo družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in dolgoročnega družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 v zvezi z grad- 
njo jedrskih elektrarn v Jugoslaviji. 

2. Zvezni izvršni svet pripravi analizo razvojnih možnosti 
energetike do leta 1990 in do leta 2000 ter na tej podlagi 
predloži Skupščini SFRJ do 31. oktobra 1987 osnutek spre- 
memb družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 v zvezi z gradnjo jedrskih elektrarn v Jugoslaviji, 
predlog sprememb pa do 30. novembra 1987. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ. 

Obrazložitev 

I. Ustavna podlaga , 

Ustavna podlaga je 5. točka prvega odstavka 281. člena 
ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih organih ureja 
temelje sistema družbenega planiranja in določa družbeni 
plan Jugoslavije. 

Za sprejetje sprememb družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 in dolgoročnega družbenega plana za 
obdobje 1986-2000 je po 1. točki drugega odstavka 287. 
člena ustave SFRJ pristojen Zbor republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ. 

Podlaga je tudi 55. člen in 59. člen v zvezi s 64. členom 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije. 

II. Ocena stanja na področju, na katero se 
nanašajo predložene rešitve 

Z družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in 
z dolgoročnim družbenim planom Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 smo med drugim določili, da bo težišče razvoja 
energetike na greditvi jedrskih elektrarn in da bomo jedrske 
elektrarne gradili kot integralni del celotnega razvoja energe- 
tike na podlagi družbenega dogovora o enotnem postopku za 
izbiro enotnega jedrskega gorivnega ciklusa in tipa jedrskih 
elektrarn (2. točka VII. poglavja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990) oz. da bomo do leta 2000 zgradili dve 
novi jedrski elektrarni in začeli graditi še dve (podtočka 2.2. 
točke 2., II. poglavje tretjega dela dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000). Že v času priprave 
in sprejemanja obeh planov so bili izraženi pomisleki nad 
takšno usmeritvijo, ker so sredstva za tako zahtevne naložbe 
zelo omejena oz. da bi ob poznanih plačilnobilančnih proble- 
mih najemanje novih kreditov povzročilo dodatne težave, 
vendar je prevladalo stališče, da ob relativno omejenih drugih 
energetskih virih načrtovana gospodarska rast terja več ener- 
gije ob sočasnem striktnem varčevanju. Podprte so bile aktiv- 
nosti v zvezi s proučevanjem in raziskovanjem uporabe jedr- 
ske energije, da se obdrži stik s svetovnim tehnološkim raz- 
vojem. 

Kljub tako sprejetim usmeritvam so se zlasti v Zvezi sociali- 
stične mladine in med občani, organiziranimi v društvih za 
varstvo okolja, ponavljala opozorila o nesmotrnosti in vprašlji- 
vosti takšne energetske politike, pa tudi znanost je bila vse 
bolj deljenih mnenj. O tem pričajo številne peticije, zahteve in 
pobude, ki so jih posamezniki, skupine občanov ali društva 
oz. organizacije naslavljale na pristojnje organe v SR Sloveniji 
in v federaciji vse do zahteve, da se o jedrskih elektrarnah 
odloča referendumsko, kar so predlagale tudi nekatere 
skupščine občin. Dodatno je k odklonilnemu stališču do grad- 
nje jedrskih elektrarn prispevala lanska nesreča v Černobilu. 
Takšno razpoloženje je ob sicer spoznanih številnih drugih 
perečih problemih varstva okolja v Sloveniji narekovalo, da je 
RK SZDL po več kot enoletnih pripravah sklicala problemsko 
konferenco »Ekologija, energija, varčevanje«, ki je opredelila 
temeljne cilje in programske usmeritve političnega in družbe- 
nega programa SZDL Slovenije na teh navedenih področjih. 
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Konferenca je v zvezi z izgradnjo jedrskih elektrarn zahtevala, 
da se zakonsko proglasi moratorij do leta 2000. 

Tudi Predsedstvo SFRJ je v svojem poročilu o stanju in 
problemih notranje in zunanje politike navedlo, da ob obrav- 
navi problematike energetike ocenilo, da je še posebej 
potrebno zagotoviti vsestransko kritično proučevanje vseh 
vidikov razvoja jedrske energije in uporabe jedrske tehnolo- 
gije s stališča razvoja našega gospodarstva in družbe, realnih 
izgledov za uporabo novejših, zanesljivejših tehnologij v 
bodočnosti, upoštevaje pri tem izkušnje, razvoj in dosežke 
znanosti in tehnologije v tem področju na svetu. Nujno je tudi 
znanstveno in družbeno verificirati in razčleniti natančne kri- 
terije in standarde, ki bi morali biti izpolnjeni pred morebitnim 
sprejetjem kakršnekoli odločitve o graditvi in lokaciji jedrskih 
elektrarn. O graditvi jedrskih elektrarn v državi po mnenju 
Predsedstva SFRJ ni mogoče odločati, vse dokler ne bodo 
znani rezultati teh vsestranskih kritičnih proučevanj, ki bi 
morali biti vgrajeni v podlago za sprejetje dolgoročnega pro- 
grama razvoja energetike in sprejetje dolgoročnega pro- 
grama razvoja energetike in skupnega plana razvoja elektro- 
gospodarstva, pri tem pa je treba skrbeti tudi za to, da bodo 
popolnoma izkoriščeni lastni naravni viri (voda, premog in 
nekateri nekonvencionalni viri) ter aktualiziran celovit pro- 
gram dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, nadomeščanje 
in varčevanje vseh vrst energije. 

Vse te ugotovitve terjajo, da se temeljito proučijo in 
ustrezno spremene določbe družbenih planov v zvezi z grad- 
njo jedrskih elektrarn. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. junija 1987 
ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o stanju na področju reševanja problematike onesnaževa- 

i nja okolja skupaj s temeljnimi cilji in programskimi usmeri- 
tvami političnega in družbenega programa SZDL Slovenije na 
področju ekologije, energije in varčevanja med drugimi spre- 
jela tudi naslednji sklep: 

»Skupščina SR Slovenije predlaga, da se začne postopek 
za spremembo družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000, ki se nanaša na gradnjo jedrskih elektrarn 
v Jugoslaviji.« 

Obenem je Izvršnemu svetu naložila, naj do 6. julija 1987 
predloži predlog odloka o pripravi sprememb in dopolnitev 
planskih aktov in program aktivnosti za izvedbo odloka ter 
predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, s katerim bo do 
leta 2000 odložena gradnja jedrskih elektrarn (moratorij) v SR 
Sloveniji ter določen način, kako bo Skupščina SR Slovenije 
nadzirala izvajanje tega zakona. Skupščina SR Slovenije je ne 
glede na navedeni zakon podprla 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 pogoje za kasnejše odločanje na podlagi 
tako pridobljenega znanja in slediti razvoju v svetu. Soglašala 
je tudi, da se konča mednarodni razpis o izbiri serije jedrskih 

elektrarn in gorilnega ciklusa zanje, obenem pa zahtevala 
zaustavitev vseh aktivnosti, usmerjenih k gradnji novih jedr- 
skih elektrarn (pripravljalna dela) ter posebej ustavitev pred- 
hodnih del za JE Prevlaka s strani slovenskega gospodarstva. 
Zahtevala je tudi redno obveščanje javnosti o vseh navedenih 
aktivnostih. 

Glede na navedeni sklep Skupščine SR Slovenije, ki bo o 
predlogu odloka o spremembi planskih aktov in o predlogu za 
izdajo zakona, z osnutkom zakona o moratoriju odločala na 
sejah zborov 20. julija 1987, je potrebno zaradi usklajenosti 
planskih aktov začeti tudi postopek za spremembo družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 v 
določbah, ki se nanašajo na gradnjo jedrskih elektrarn v 
Jugoslaviji. 

III. Načela, po katerih morajo biti urejena 
razmerja, namen, ki ga želimo doseči in 
posledice, ki izhajajo iz predloženih rešitev 

Predlog za začetek postopka za spremembo družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 temelji 
na načelu, da se družbeni plan spreminja ali dopolnjuje po 
enakem postopku, kot je bil sprejet. 

Namen začetka postopka za spremembo obeh družbenih 
planov je, da se črtajo ali ustrezno spremenijo določbe, ki se 
nanašajo na gradnjo jedrskih elektrarn v Jugoslaviji do leta 
2000 in s tem uredi odložitev graditve jedrskih elektrarn v 
Jugoslaviji do leta 2000, kar je po izrecnem stališču Zakono- 
dajnopravne komisije Zveznega zbora možno doseči le s 
spremembo obeh družbenih planov, ne pa s posebnim zvez- 
nim zakonom o moratoriju_ 

Predložene rešitve zahtevajo, da subjekti planiranja preve- 
rijo svoje srednjeročne in dolgoročne plane in vgradijo spre- 
membe ali dopolnitve tako, da do leta 2000 v Jugoslaviji ne 
bomo gradili ali začeli graditi novih jedrskih elektrarn. 

IV. Finančna sredstva 

Za izvajanje tega odloka niso potrebna posebna finančna 
sredstva iz proračuna federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih institutov iz odloka 

Z odlokom naj se določi, da se začne postopek za spre- 
membe določb družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000, ki se nanašajo na gradnjo jedrskih elek- 
trarn v Jugoslaviji. Obenem se Zveznemu izvršnemu svetu 
nalaga, da na podlagi analize razvojnih možnosti energetike 
do leta 1990 in do leta 2000 do 31. oktobra 1987 predloži 
osnutek sprememb obeh družbenih planov in do 30. novem- 
bra 1987 predlog sprememb. 
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SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o spremembah in dopolnitvah sporazuma o ustanovitvi 

Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije (ESA-289) 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je na svoji 17. 
redni skupni seji dne 21. 4. 1987 določila predlog samou- 
pravnega sporazuma o spremembah samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za 
ceste Slovenije ter ga posredovala v sprejem skupščinam 
občinskih skupnosti za ceste. K samoupravnemu, spora- 
zumu so pristopile vse občinske skupnosti za ceste v 
Sloveniji, zato je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije 
na 18. redni skupni seji dne 23. 6. 1987 sprejela ugotovi- 
tveni sklep, da je samoupravni sporazum sklenjen. 

V smislu 20. člena Zakona o cestah prosimo za soglasje 
Skupščine SR Slovenije k navedenemu aktu. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije je na seji dne 

21. 4. 1987 določila tudi predlog sprememb in dopolnitev 
statuta ter ga posredovala v javno razpravo občinskim 
skupnostim za ceste. Na seji dne 23. 6. 1987 je skupščina 
Skupnosti za ceste Slovenije spremembe in dopolnitve 
statuta sprejela, glede katerih prav tako v smislu 20. člena 
Zakona o cestah prosimo za soglasje Skupščine SR Slove- 
nije. 

Ker je s spremembami in dopolnitvami navedenih aktov 
predvideno oblikovanje lastne delovne skupnosti Skupno- 
sti za ceste Slovenije in da bi s pripravami lahko čimprej 
začeli, prosimo, da v okviru možnosti obravnavanje naših 
aktov uvrstite na dnevni red zadnje julijske seje zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 19. člena zakona o cestah (Uradni list SRS št. 
38/81, in 7/86) so delavci, drugi delovni ljudje in občani, 
združeni v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih 
za ceste na območju SR Slovenije sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o spremembah samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za 
ceste Slovenije 

1. člen 
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Samoupravne 

interesne skupnosti za ceste Slovenije (Uradni list SRS št. 24/ 

83 in 29/85 v nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazum) se 
prvi odstavek 41. člena nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: Za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih 
temu podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izva- 
jalce se v Skupnosti za ceste Slovenije oblikuje delovna skup- 
nost. 

2. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu SRS po tem, ko je k njemu dala soglasje 
Skupščina SR Slovenije. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 

Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije (ESA-289) 

Na podlagi 11. člena samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi samoupravne interesne skupnosti za ceste Slovenije 
(Ur. list SRS št. 24/83 in 29/85) je skupščina Skupnosti za 
ceste Slovenije na skupni seji zborov dne 23. 6. 1987 spre- 
jela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA 
CESTE SLOVENIJE 

1. člen 
V statutu Samoupravne inateresne skupnosti za ceste Slo- 

venije, ki ga je sprejela skupščina Skupnosti za ceste Slove- 
nije 31. marca, 31. maja 1983 in 9. julija 1985 (v nadaljnjem 
besedilu: statut) se prvi odstavek 53. člena nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih temu 
podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce se 
v Skupnosti za ceste Slovenije oblikuje delovna skupnost. 

Na koncu drugega odstavka 53. člena statuta se besede 
organizacijo oziroma skupnostjo nadomestijo z besedami 
delovno skupnostjo. 

Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije daje soglasje k 

določilom statuta delovne skupnosti, ki zadevajo uresničeva- 

nje del in nalog iz 1. odstavka tega člena ter k razvidu del in 
nalog delovne skupnosti. 

2. člen 
Besedilo 54. člena statuta se nadomesti z novim, ki se glasi: 
Delovno skupnost iz 53. člena statuta vodi direktor, ki ga 

imenuje in razrešuje skupščina Skupnosti za ceste Slovenije 
po predhodnem mnenju organov upravljanja delovne skupno- 
sti za dobo štirih let in je po izteku mandata za to funkcijo 
lahko ponovno imenovan. Direktor delovne skupnosti je za 
uresničevanja del in nalog, ki jih delovna skupnost opravlja za 
Skupnost za ceste Slovenije, odgovoren skupščini Skupnosti 
za ceste Slovenije, za uresničevanje medsebojnih razmerij v 
delovni skupnosti pa samoupravnim organom delovne skup- 
nosti. 

3. člen 
V statutu se doda nov 55. člen, ki se glasi: 
Sredstva za dela in naloge iz 53. člena tega statuta zagotav- 

lja Skupnost za ceste Slovenije iz skupnih sredstev z letnim 
planom in v skladu s samoupravnim sporazumom iz drugega 
odstavka 53. člena statuta. 

4. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta veljajo od dneva, ko da 

k njim soglasje Skupščina SR Slovenije. 
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Določila samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Samoupravne interesne 
skupnosti za ceste Slovenije (Ur. I. SRS, 
št. 24/83 in 29/85/, ki se spreminjajo: 

41. člen: 
Opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in temu 

podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce 
zagotovi skupščina Skupnosti za ceste Slovenije v dogovoru z 
ustrezno organizacijo združenega dela oziroma delovno 
skupnostjo (v nadaljnjem besedilu delovna skupnost). 

Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja 
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresniče- 
vanju skupnih ciljev in interesov delavcev delovne skupnosti 
se uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pra- 
vicah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in delovno skupnostjo. 

Določila statuta Samoupravne 
interesne skupnosti za ceste Slovenije 
(Ur. I. SRS, št. 24/83 in 29/85), ki se 
spreminjajo: 

53. člen: 
Opravljanje administratvno-strokovnih, pomožnih in temu 

podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce 
zagotovi skupščina Skupnosti za ceste Slovenije v dogovoru z 
ustrezno organizacijo združenega dela oziroma delovno 
skupnostjo. 

Medsebojna razmerja pri uresničevanju nalog iz prvega 
odstavka tega člena se uredijo s samoupravnim sporazumom 
o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med 
Skupnostjo za ceste Slovenije in organizacijo oziroma skup- 
nostjo. 

54. člen: 

S samoupravnim sporazumom iz prešnjega člena se uredijo 
tudi pravice delavcev delovne skupnosti Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ceste Slovenije, da preidejo na delo v 
organizacijo združenega dela oziroma delovno skupnost, ki 
bo opravljala administrativno-strokovna, pomožna in temu 
podobna dela za Skupnost za ceste Slovenije in da bodo 
razporejeni na dela in naloge, ustrezna njihovi strokovni izo- 
brazbi oziroma z delom pridobljenimi delovni zmožnostmi. 

55. člen: 
Delovna skupnost Skupnosti za ceste Slovenije preneha z 

delom v roku treh mesecev, ko začne veljati samoupravni 
sporazum iz 5. člena teh sprememb in dopolnitev statuta. 
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POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
K PREDLOGU SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
TOLMIN ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UKREPOV 
ZA BLAŽITEV TEŽKE EKONOMSKE SITUACIJE 
NA PODROČJU KMETIJSTVA 

Skupina delegatov Skupščine občine Tolmin za zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Ko je naša delegacija obravnavala dnevni red za današnje 
zasedanje skupščine, je bila presenečena, da ni na tem zase- 
danju obravnavana tudi problematika krizne situacije v živino- 
reji, ki je v pravem pomenu besede krizna in, da ob tej priliki ni 
dana rešitev stanja. Znano nam je, da je Izvršni svet te skupš- 
čine sprejel in naložil posameznim nosilcem vrsto zadolžitev 
za ublažitev nastale ekonomske situacije v živinoreji. Dejstvo 
namreč je, da tako stanje ne zagotavlja doseganja planskih 
ciljev, ampak kvari startne osnove prihodnjega srednjeroč- 
nega obdobja, zato smo dolžni opozoriti na najbolj kritična 
vprašanja, ki so po oceni delegacije v nasprotju s planskimi 
cilji in tudi programom stabilizacije. 

Se pred tem moram povedati, da smo si tudi v hriboviti in 
obmejni Tolminski zadali cilj, da se bodo tržne količine mleka 
in mesa večale za 3% iz leta v leto. Taka rast pa ni bila 

, postavljena ne kot akcion, ampak so tako kazali podatki rasti 
proizvodnje preteklih let in to vse od leta 1981, ko se je 
zaustavil negativni trend rasti in je stalež živine ter tržna 
proizvodnja začela naraščati. Ta globalni premik je po naši 
oceni rezultat integriranega nastopa vseh dejavnikov od orga- 
nizatorja proizvodnje pa občine in republike in to na vseh 
področjih od finančne delitve dohodka, t. j. cenovnih razmer- 
jih pa do intervencijske politike in funkcije rezerv pa do temu 
ustreznega denarno monetarnega sistema. Vse navedeno je v 
celoviti povezavi iniciralo za kmetijsko proizvodnjo zelo 
ugodno klimo, katere odraz ni bilo samo povečanje staleža 
živine za 1.300 glav govedi in 2.500 ovac ter temu ustrezno 
večanje tržne proizvodnje, ampak tudi že spreminjanje oz. 
pomladitev starostne strukture kmetov ter ponovno aktivira- 
nje opuščenih kmetijskih površin še posebej v planinah in 
večja intenzivnost obdelave. Da ne bom dolgovezil, kazalo je 
že, da smo že blizu tega, da 22 naših naselij v 10-tih letih ne bo 
praznih in da v drugih 25 ne bo število prebivalcev padlo 
izpod 30 in, da s tem naš prostor ob 96 km dolgi meji s 
sosednjo Italijo, ne bo ostal nenaseljen. Pri tem smo z velikim 
optimizmom pričakovali tudi konretizacijo določb, ki se nana- 
šajo na stimulacije razvoja kmetijske proizvodnje v hribovitih 
predelih. Pričakovali smo celo, da se bo tako oblikoval celovit 
sistem, ki bo omogočil normalno življenje tudi v takih krajih. 

Da ne dosegamo resolucijskih in planskih ciljev in da tudi v 
nadalje zaradi zmanjševanja staleža goveje živine, kjer se je 
čreda krav molznic zmanjšala od 4.030 glav na 3.680 t. j. za 
350 glav. Stanja ne bomo obrnili na bolje, saj po mnenju naše 
delegacije, so vzroki v naslednjem: 

- Razmerja cen se ne oblikujejo skladno. Rast cen vhodnih 
repromaterialov se je napram odkupim cenam mleka in mesa 
tako povečala, da so porušena vsa razmerja in je sleherno 
povečanje proizvodnje mleka ali mesa samo temu ustrezno 
večanje zgube. Da je temu res tako je bilo ogromno napisa- 
nega pa tudi grmada sestankov na vseh mogočih nivojih in 
porabljeno mnogo preveč dragocenega časa, ki bi dal velik 
ekonomski efekt, če bi tega kmetijci in agrarni politiki vložili v 
proizvodnjo. Vse okrog reguliranja delitve dohodka v primeru 
v živinorejski proizvodnji, postaja najbolj milo rečeno 
smešno, kjer pa se zelo resno postavlja vprašanje odgovorno- 
sti do tega vprašanja inštitucij, ki bi morale to vprašanje rešiti 
takoj. 

Stanje kakršno je, že povzroča škodo, saj kvarimo to, kar 
smo z velikimi napori celotne družbene skupnosti, dosegli. 
Tega pa ne bi smeli dopustiti, zlasti sedaj, ko smo v tako 
nerodni gospodarski poziciji in obenem v času, ko rešujemo 
zastavljeno gospodarsko stabilizacijo. Do česa, v skrajnosti 

lahko pride, tudi v živinoreji naše republike, nam lahko služi 
primer stanja in razmer v Vojvodini, Makedoniji, Bosni pa tudi 
drugod, ko ni več mleka niti za osnovno preskrbo prebivalstva 
večjih mest. 

- Vprašanje stimulacije oz. kompleksne politike do oživlja- 
nja kmetijstva v hribovitih predelih, se rešuje prepočasi, neus- 
klajeno med dejavnostmi in ekonomsko, filigramsko. Te 
namenske intervencije, ki so v veljavi, imajo bolj značaj reguli- 
ranja osnovne cene, ne pa v zpodbuditev interesa za pove- 
čano proizvodnjo in to proizvodnjo postaviti v normalne eko- 
nomske okvire. Rezultati takega stanja so še posebej opazni z 
vsemi negotovimi posledicami v krajih, kjer ni pogojev za 
pridobivanje dohodka z delom v gozdu ali s preusmeritvijo 
osnovne proizvodnje v drugo dejavnost. Tako se lahko kmet 
na Tolminskem zanaša samo na dohodek iz živinoreje - mleka 
in mesa. Analiza dohodka kmetije, ki odda na leto 40.000 litrov 
mleka, je pokazala, da se je ta zmanjšal v letu dni od 122.975 
din na mesec v januarju 1986 na 84.229 din v januarju 1987. 
Na tej kmetiji pa delajo 3 člani. Stroški proizvodnje so se v tem 
primeru povečali za 171%, dohodek pa za 68%. Pri tem so bile 
vse premije upoštevane kot dohodek. 
- Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju kmetov, je 

sicer izenačil kmeta z delavcem glede pravic oz. možnosti 
uveljavljanja teh pravic, ni pa jih postavil v enak ekonomski 
položaj. Stroški zavarovanja kmeta, kot vse kaže, niso ele- 
ment strukture odkupne cene, ker rast odkupnih cen mleka in 
mesa ni enaka rasti prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje kmetov. Ker je ta za okoli 127% večja. 

Investicije v kmetijstvu so se že v zadnjih letih preteklega 
srednjeročnega obdobja krčile s tem, da je bila opazna v letu 
1986 manjša oživitev. Nov sistem določanja vrednosti kapitala 
z revalorizacijo in prištevanjem pozitivnih obresti je investicije 
v kmetijstvu v celoti blokiral. Neekonomske cene, ki ob pove- 
čanju proizvodnje adekvatno povečujejo tudi zgubo in poča- 
sen obrat kapitala, ki je še posebeno v živinoreji izjemno 
počasen, so po mnenju delegacije vzrok, da ne bo novih 
naložb in s tem tudi ne novih proizvodnih zmogljivosti. Posle- 
dice so znane. 

Skratka tovarišice in tovariši delegati, izpostavil sem v 
imenu delegacije skupščine občine Tolmin najbolj odprta 
vprašanja, ki pa zahtevajo takojšnje reševanje. Sklepi Izvrš- 
nega sveta SR Slovenije z dne 16. aprila letos so nam znani. 
Te podpiramo. Podpiramo tudi stališča Zadružne zveze in 
Živinorejskega združenja. Od realizacije danih nalog posa- 
meznim dejavnikom je odvisno, v kolikšni meri bomo dosegli 
z resolucijo in plani postavljene naloge v kmetijstvu, kjer nas 
posebej izredno skrbi stanje v živinoreji, zato 

PREDLAGAMO 
Skupščini SR Slovenije, da zahteva od izvajalcev: 

1. odgovorno in takojšnje izvajanje nalog, katere je sprejel 
Izvršni svet SR Slovenije dne 16. 4. 1987 

2. da se vse delo skupaj s kompletnim programom skup- 
nega napora vseh dejavnikov za oživitev kmetijske proizvod- 
nje v odročnih, hribovitih in obmejnih predelih sprejme in 
uvede v delo s 1. 1. 1988 

3. da zadolži banke ter druge finančne dejavnike, da prič- 
nejo in pripravijo predlog kreditnih pogojev, ki bodo komula- 
tivni za kmetijstvo in še posebej za živinorejo. 

V zadnjem srednjeročnem obdobju smo dosegli ugodne 
ekonomske in proizvodne rezultate vse do leta 1984. Po tem 
letu pa beležimo kljub stalni rasti tržnosti pridelave in produk- 
tivnosti dela poslabševanje ekonomskega položaja kmetij- 
stva. Osnovni vzroki so v sprejetih ukrepih ekonomske poli- 
tike, ki niso upoštevali posebnosti kmetijske proizvodnje ozi- 
roma niso omogočali, da bi tudi v agroživilstvu hitreje uveljav- 
ljali pozitivne ekonomske zakonitosti. Posledice takšne poli- 
tike so se najostreje odrazile v živinoreji in še posebej govedo- 
reji, ki je v Sloveniji zaradi pretežnega dela travinja znotraj 
kmetijskih zemljišč naša vodilna kmetijska panoga. Neugodni 
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pogoji gospodarjenja v kmetijstvu, ki so se v letošnjem letu še 
nadalje zaostrili, se v hribovitih območjih zaradi težjih proiz- 
vodnih pogojev in omejenih možnosti za preusmeritev proiz- 
vodnje še močneje odražajo in že ogrožajo dosežene rezul- 
tate in planske usmeritve. Obenem pa grozijo, da se bo proces 
poslabševanja agrarne strukture ponovno pospešil z vsemi 
svojimi negativnimi posledicami za ohranjevanje tega pro- 
stora v proizvodni funkciji ter izkoriščanje naravnih danosti in 
gospodarskih zmogljivosti. 

V družbenem planu za SR Slovenijo za obdobje 1986-90 je 
opredeljena vloga kmetijstva in potreba pospeševanja kmetij- 
ske proizvodnje za uresničevanje naše usmeritev k skladnej- 
šemu regionalnemu razvoju ne samostojno, ampak v povezavi 
z drugimi spremljajočimi dejavnostmi družbene in gospodar- 
ske infrastrukture. 

Z namenom, da bi dopolnili sedanjo opredelitv hribovitega 
sveta, ki je vezana na III. in IV. davčni okoliš, je Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel enotna 
merila in kriterije za opredelitev hribovitega območja in 
območij z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijsko 
proizvodnjo. Do maja so po teh merilih in kriterijih vse občine 
izvedle opredelitev kmetijskega prostora. Občinske elaborate 
pregleduje in usklajuje posebna delovna skupina, ki bo kon- 
čala svoje delo predvidoma do 15. junija 1987. Po novih 
kriterijih bodo opredeljene naslednje težavnostne kategorije: 
- hribovsko območje, 
- gorsko-višinsko območje, 
- kraško območje in 
- druga območja z omejenimi dejavniki (Goričko, Sloven- 

ske Gorice, Ljubljansko barje in večja strnjena poplavna ob- 
močja). 

Dokončna opredelitev pa bo končana in potrjena z izdelavo 
in sprejetjem agrokarte (do začetka leta 1989), kot strokovne 
podlage za planske odločitve ter se bo zato že lahko uporab- 
ljala za načrtovanje razvoja kmetijstva v naslednjem srednje- 
ročnem planskem obdobju. 

Na podlagi teh podatkov bi že v drugi polovici leta 1987 
uporabljali pri usmerjanju intervencij novo opredelitev hribo- 
vitega območja in območja z omejenimi zmogljivostmi. Do 
konca leta 1987 bomo proučili možnosti za uporabo teh meril 
za uvedbo diferenciranih ukrepov za posamezne težavnostne 
cone od 1. januarja 1988 dalje in sicer na področju: interven- 
cij, vlaganj v kmetijstvo ter ostalo gospodarsko in družbeno 
infrastrukturo, davčne in socialne politike, zemljiške politike 
idr. Občine pa bodo na tej osnovi pripravile konkretne ukrepe 
za posamezne naložbe, razvoj dopolnilnih in drugih gospo- 
darskih dejavnosti in odpiranja delovnih mest, naložbe v infra- 
strukturo, usmerjanja razvoja kmetij in delo pospeševalne 
službe, urejanje in združevanje zemljišč, socialno in davčno 
politiko. 

Zvezni komite za kmetijstvo pripravlja na podlagi obvezno- 
sti iz družbenega plana Jugoslavije in letne resolucije predlog 
skupnih ukrepov in aktivnosti za hitrejši razvoj agrindustrijske 
proizvodnje na hribovitem in gorskem območju, ki bodo vklju- 
čena v družbeni dogovor o uresničevanju strategije razvoja 
agroindustrijske proizvodnje do leta 2000. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je bilo 
uresničnih le nekaj predlogov in sklepov, ki jih je sprejel za 
izboljšanje ekonomskega položaja živinoreje in še posebej 
govedoreje. Glede na to, da se tudi po zadnjem povečanju 
odkupnih cen mleka in mesa pogoji gospodarjenja v živinoreji 
niso bistveno izboljšali in da se poglabljajo negativne posle- 
dice kriznih razmer, je sklenil, da trdno vztraja na sprejetih 
sklepih in ponovno priporoča vsem, ki odločajo o pogojih 
gospodarjenja, da z vso odgovornostjo prouče realne možno- 
sti za izboljšanje položaja rejcev. V okvirih svojih pristojnosti 
pa bo proučil možnosti za dodatne oblike pomoči organizaci- 
jam združenega dela in kmetom pri prireji govejega mesa in 
mleka. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE K DELEGATSKI POBUDI IZ OBČINE 
MARIBOR-ROTOVŽ ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA PRIPRAVO 
POROČILA O ZBRANIH SREDSTVIH 
SOLIDARNOSTNEGA SKLADA ZA NARAVNE 
NESREČE IN O NJIHOVI UPORABI 

Na 14. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 20. 
maja 1987 je delegat Milan Štancar iz občine Maribor Rotovž 
podal naslednjo delegatsko pobudo: 

>•Delovni ljudje v naši občini, ki dajejo vsako leto enodnevni 
zaslužek v solidarnostni sklad za elementarne nesreče, se 
večkrat vprašujejo, ali gre ta denar za kar je namenjen, ali 
morda za pokrivanje raznih izgub. To je prav sedaj večkrat 
prisotno, zato dajem pobudo, da se poda poročilo za recimo 
petletno obdobje, koliko je bilo zbranega denarja, v kaj se je 
namenil in kje. Ne gre samo za poročilo naši skupščini, 
temveč bolj za seznanjenje javnosti v sredstvih javnega obveš- 
čanja. Več mnenj je bilo, da bi se naj ta sklad ukinil, ker je 
stanje, kar zadeva osebne dohodke, res pereče. So pa tudi 
mnenja, naj ta sklad ostane. To naj se prouči in javnosti tudi 
pove, zakaj je še potreben in ali so možnosti za njeno ukinitev, 
da ne bo raznoraznih ugibanj; pokrivanje izgub pa je sedaj še 
kako v ospredju, namreč v SR Črni gori so to ponekod počeli, 
da so solidarnostna sredstva ob potresu namenjali za pokriva- 
nje izgub, tako je Vsaj pisalo v jugoslovanskem časopisju. 

Da bi bila slika jasnejša, predlagam, da se tej pobudi pri- 
sluhne in poda pravo podobo stanja, da ne bo raznoraznih 
sumničenj in ugibanj, ki po nepotrebnem vznemirjajo ljudi.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zavzel do pobude 
naslednje stališče: 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora, ki odloča o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti, redno 
poroča o svojem delu v letnih poročilih, ki jih prejmejo in 
obravnavajo vsi podpisniki družbenega dogovora (občinske 
skupščine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, RK SZDL 
Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije). Predstavniki sredstev javnega obveščanja 
redno prisostvujejo sejam Odbora podpisnikov družbenega 
dogovora, enkrat letno, to je ob tednu solidarnosti, pa se v 
tisku objavijo vsi podatki o oblikovanju in uporabi sredstev 
solidarnosti. 

V SFR Jugoslaviji smo na ustavnih temeljih socialistične 
solidarnosti razvili enoten sistem oblikovanja in uporabe 
sredstev solidarnosti ob naravnih in drugih nesrečah, ki teme- 
lji na dogovorih med socialističnimi republikami in socialistič- 
nima avtonomnima pokrajinama o oblikovanju in dajanju 
sredstev solidarnosti pri odpravljanju posledic naravnih ne- 
sreč. 

V skladu z omenjenima dogovoroma je SR Slovenija leta 
1975 vprašanja oblikovanja in uporabe sredstev v solidarnosti 
uredila z zakonom o oblikovanju sredstev za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč ter z družbenim dogovorom o 
načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč. Sredstva solidarnosti 
so po navedenem zakonu oblikovana iz OD delavcev v združe- 
nem delu ter iz dohodka TOZD in se evidentirajo in vodijo na 
posebnih računih pri teh organizacijah. Uporabljajo se lahko 
kot kratkoročni vir obratnih sredstev teh organizacij, vendar 
morajo biti stalno likvidna. Sredstva iz drugih virov pa se 
vodijo na posebnih računih Službe družbenega knjigovodstva 
v občinah. V primeru naravne nesreče se sredstva v potrebni 
višini vpokličejo na poseben račun SR Slovenije in ob 
soglasju vseh podpisnikov družbenega dogovora nakažejo 
prizadeti občini. Sredstva so namenjena predvsem za odprav- 
ljanje posledic naravnih nesreč, ki jih v SR Sloveniji utrpijo 
občani, organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti in družbenopolitične skupnosti, ter za daja- 
nje vzajemne pomoči drugim republikam in avtonomnima 
pokrajinama, ki so jih prizadele večje naravne nesreče. 
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V zadnjih petih letih so bila v SR Sloveniji sredstva solidar- 
nosti uporabljena za odpravo posledic naravnih nesreč: 
potresa, poplave, toče, viharja, plazov, zimske in spomladan- 
ske pozebe, žleda in suše, v višini od 10-20% celotne škode. 
Sredstva solidarnosti so bila namenjena tudi za odpravo 
posledic potresa in poplav v SR Srbiji, SAP Kosovu, SR Bosni 
in Hercegovini in SR Hrvatski. 

Poraba v zadnjih petih letih (namen porabe je razviden iz 
poročila): 

leto oblikovana dodeljena dodeljena 
sredstva sredstva sredstva za 

solidarnosti občinam SRS medrepubliško 
solidarnost 

1 2 3 4 
1982 796 327 
1983 1.232 191 
1984 1.045 546 ++3 
1985 3.316 1.258 559 
1986 7.008 3.005 1.161 
Podatki vključujejo tudi dodeljene akontacije. 

Ob obravnavi vprašanj iz svoje pristojnosti je Odbor podpis- 
nikov družbenega dogovora opozarjal na nujnost stalnega 
izpopolnjevanja sistema solidarnosti v skladu z izkušnjami, 
ugotovljenimi pomanjkljivostmi in nedorečenostjo posamez- 
nih norm, kot tudi uspehi pri praktičnem izvajanju sistema, ob 
doslednem upoštevanju samoupravnega odločanja in odgo- 
vornosti vseh družbenih subjektov za strogo namensko upo- 
rabo sredstev solidarnosti. 

Do namenske uporabe sredstev solidarnosti v SR Sloveniji 
ni prišlo. Glede uporabe sredstev v solidarnosti za pokrivanje 
izgub v SR Črni gori pa pojasnjujemo: 

Skupščina SR Črne gore je 5. 2. 1987 sprejela program 
finančne ureditve gospodarstva in bank (konsolidacija). V 
programu so med drugim kot enega od virov predvideli tudi 
sredstva družbenih skladov, med katerimi je tudi sklad za 
obnovo in razvoj potresnega območja po potresu 1979 v Črni 
gori. Gre le za začasno uporabo teh sredstev. Ker imajo 
navedena sredstva poseben tretma in strogo namenski izvor 
je ocenjeno, da je mogoče koristiti le njihov svobodni del, ki 
izhaja iz razlike v dinamiki priliva in izplačila za namene, 
katerim sklad služi. Kontrolo namenske porabe sredstev 
opravlja zvezni organ pristojen za finance. 

Sistem solidarnosti je bil celovito in podrobno predstavjjen 
v posebnem poročilu v Skupščini SR Slovenije leta 1982 in v 
Predsedstvu SZDL 1984 leta. Ugotovljeno je bilo, da smo 
dosegli ustrezne rezultate glede umetnosti in učinkovitosti 
sistemskih rešitev, s katerimi zagotavljamo enoten sistem 
solidarnosti. Sprejeta so bila priporočila in sklepi za še večjo 
učinkovitost celotnega sistema, zlasti izpopolnjevanja organi- 
ziranosti in pripravljenosti za preventivno delovanje, odgovor- 
nejšo vlogo in aktivnost posameznih nosilcev. Zato je nujno, v 
skladu z navedenim, še večjo družbeno skrb in pozornost 
posvetiti združevanju sredstev za preprečevanje in odpravlja- 
nje posledic naravnih in drugih večjih nesreč, ter njihovi 
namenski uporabi. 

Izvršni svet Skupščine SR Sovenije dosedaj formalne 
pobude za ukinitev sklada solidarnosti ni prejel. Nasprotno, 
Izvršni svet ocenjuje, da je potrebno dosedanje rezultate pri 
uveljavljanju razvoja socialistične solidarnosti ohranjati in 
razvijati, kar pa ne izključuje dograjevanja sistema glede 
nekaterih odprtih vprašanj, ki se nanašajo na vrste naravnih 
nesreč, višino cenzusa, pristojnost odločanja in nekatera 
druga vprašanja. 
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Ljubljana, 7. 7.1987 

POROČILO 

o delu komisije in službe za vloge in pritožbe Skupščine SR 

Slovenije v letu 1986 

A. 
V obravnavanem obdobju je komisija za vloge in pritožbe 

Skupščine SR Slovenije delovala na podlagi okvirnega pro- 
grama dela, ki ga je sprejela že na prvi seji in ga kasneje po 
potrebi dopolnjevala in ie tako: 

- redno sistematično na podlagi 2-mesečnih informacij, ki 
jih je pripravila služba za vloge in pritožbe, obravnavala vse 
pritožbene primere in vloge, ki so jih naslovili na Skupščino 
SR Slovenije, njena telesa, funkcionarje, Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, ali pa so jih odstopili v obravnavo in 
reševanje Predsedstvo SR Slovenije, vodstva družbenopolitič- 
nih organizacij SR Slovenije, ali komisiji za vloge in pritožbe 
Predsedstva SFRJ in Skupščine SFRJ oziroma služba za 
vloge in pritožbe Skupščine SFRJ, sprejemala stališča in 
sklepe v zvezi s tem in usmerjala njihovo konkretno reševanje 
v okviru strokovne službe; 

- ob obravnavanju konkretnih primerov proučevala vzroke 
ugotovljenih nepravilnosti in sama, pogosteje pa preko stro- 
kovne službe skušala vplivati na reševanje posameznih zadev 
in tako hkrati skušala tudi prispevati k varovanju ustavnosti in 
zakonitosti in odstranjevanju raznih odklonov in nepravilno- 
sti, ki se pojavljajo v vsakodnevnem življenju; 

- izhajajoč iz ugotovitve, temelječe na izkušnjah, da so 
namreč pritožbeni organi tako v republiki kot tudi v občinah 
potrebni predvsem kot družbeni korektiv pri odpravljanju 
raznih deformacij, neodgovornega in birokratskega ter sicer 
nepravilnega reševanja z občani, iskala najboljše organizacij- 
ske in metodološke prijeme za obravnavanje posameznih 
pritožb, za ugotavljanje splošno družbenih, političnih in eko- 
nomskih problemov in pojavov, ki jih je bilo mogoče ugotoviti 
na podlagi sprejetih predlogv in vlog skušala najti načine in 
poti za hitro razreševanje in tudi odpravljanje vzrokov pritože- 
vanja; 

- in se ob ugotovitvi, da je uspešno zagotavljanje zakonito- 
sti ter varovanje ustavnih in drugih pravic občanov najnepo- 
sredneje moč doseči v občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti, zavzemala za krepitev položaja in dela občinskih 
komisij za vloge in pritožbe na področju SR Slovenije. Komi- 
sija je prav zaradi tega sklenila, da bo v letu 1987 s komisijami 
za vloge in pritožbe pri občinskih skupščinah na področju SR 
Slovenije razpravljala na regijskih posvetih in po potrebi tudi 
individualno in k razgovoru pritegnila vse tiste družbenopoli- 
tične, samoupravne in ostale dejavnike na področju posamez- 
nih občin in regij, ki lahko najbolj tvorno prispevajo k razreše- 
vaju pritožbene problematike v posameznih okoljih. 

Ob tako zastavljenem delu je komisija ob v letu 1986 obrav- 
navanih 674 pismenih vloga in pritožbah prišla do ugotovitve, 
da občani v svojih vlogah in pritožbah opozarjajo na posa- 
mezne pojave kršitev ustavnosti in zakonitosti, na prisvajanje 
določenih pooblastil, na nehuman in birokratski odnos posa- 

meznikov in služb, počasnost pri reševanju posameznih vpra- 
šanj in problemov in zahtevajo od pritožbenih organov, da 
ugotovljene slabosti, odklone in negativne pojave odstranijo, 
odgovorne posameznike pa pokličejo na zakonsko in druž- 
beno odgovornost. Pri tej ugotovitvi pa je seveda potrebna 
ponovno še dodatna, da so namreč vloge in pritožbe v ne tako 
majhnem številu primerov tudi odraz odpora do izvrševanja 
dolžnosti in izpolnjevanja obveznosti, neprilagodljivosti druž- 
benemu okolju in družbeni disciplini, in ne tako redko tudi 
posebnega stanja človeka, ki se neupravičeno subjektivno 
čuti prizadetega. 

Komisija je v obravnavanem obdobju stremela za tem, da bi 
kar najbolj izpolnila tisto vlogo in mesto, ki je opredeljena v 
Poslovniku Skupščine SR Slovenije in se je zato predvsem 
tudi trudila, da bi ob obravnavanju in reševanju posameznih 
primerov izluščila splošno problematiko in nanjo opozarjala 
vse, ki so tako ali drugače poklicani, pooblaščeni ali sicer 
zainteresirani, da iščejo in najdejo nove boljše rešitve, da 
odpravljajo pomanjkljivosti, preprečujejo nesmotrnosti in 
popravljajo krivice. Ker sedanji politični trenutek še posebej 
nalaga vsem organom, da v zvezi z opisanimi pojavi odločno 
ukrepajo proti vsem, ki kakorkoli kršijo osnovne človeške 
norme v medsebojnih odnosih oziroma predvsem odnosih do 
občanov in zahtevajo od posameznikov, da take negativne 
odnose spremenijo, je komisija opozarjala pristojne organe in 
organizacije na vse ugotovljene negativne pojave in skušala 
na ta način vplivati na odstranjevaje ugotovljenih napak v 
posameznih primerih tudi s posplošenimi opozorili, če je 
ugotovila, da se določeni negativni pojavi pojavljajo na več 
krajih, v večjem številu ali na širšem področju. 

Ob vsem opisanem pa se komisija in služba vse pogosteje 
srečujeta z vlogami in zahtevami številnih pritožnikov, ki pri- 
čakujejo, da bosta na podlagi njihovih vlog opravili nekakšno 
nadrevizijo postopkov - (predvsem postopkov pred sodišči 
združenega dela) - ki so v teku pred pravosodnimi organi in 
po opravljeni preiskavi ali samostojno izvedenim dokaznim 
postopkom seznanjala z ugotovljenimi »nezakonitostmi« 
zbore Skupščine SR Slovenije - (gre torej za zahtevo po 
reviziji konkretnih individualnih primerov, ki so pravnomočno 
končani v rednem sodnem postopku) - in seveda pričakujejo 
takšno ukrepanje, ki ni v skladu z našo veljavno zakonodajo 
oziroma jih le-ta sploh ne predvideva ali bolje rečeno izrecno 
izključuje s posebnimi določili Poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. - V takih primerih se pokaže, da je delo komisije pri 
proučevanju konkretnih primerov močno omejeno in da je v 
primerih učinek njenega delovanja sorazmerno zelo majhen 
oziroma nikakršen odnosno na kraju skrčen le na določila, 
zapažanja in eventuelna priporočila. V opisanih vlogah so vse 
pogostejši očitki prizadetih pritožnikov, češ da komisija - 
dobesedno: »ščiti kriminalno sojenje sodišč« in pri tem pora- 
jajočo se nezakonitost in trditve, da so se zlasti sodišča 
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združenega dela - večina tovrstnih očitkov leti na sodišče 
združenega dela SRS - spremenila iz zaščitnika delavcev pri 
iskanju njihovih pravic v zaščitnika birokracije, etatizma, vod- 
stvenih struktur itd. - Ko komisija v teh in podobnih primerih 
izpolnjuje'svojo ustavno in po poslovniku skupščine oprede- 
ljeno vlogo je vse pogosteje deležna očitka, da brani za vsako 
ceno »dvomljive« pravnomočne sodne odločbe. 

Komisija je pri svojem delu sodelovala pri poskusih razkri- 
vanja in onemogočanja birokratskega, nehumanega, samo- 
voljnega in šikanoznega ravnanja posameznikov ali skupine, 
ki v določenih sredinah kaže na nerazvitost samoupravnih 
odnosov, na nasprotja posameznih samoupravnih aktov z 
ustavo in zakoni na njihovo nedograjenost, pomanjkljivosti, 
pomanjkanja etike in samoupravne socialistične morale. Na 
take pojave je komisija naletela predvsem pri obravnavanju 
zadev s področja stanovanjske problematike, medsebojnih 
ramerij v združenem delu, premoženjsko pravnih zadev, 
zadev s področja socialnega varstva in zaščite itd. Komisija je 
ob tem stremela za tem, da naj reševanje posameznih vlog in 
pritožb ne pomeni samo reševanja konkretnih primerov, tem- 
več zlasti in predvsem odkrivaje širših družbenih problemov 
in negativnih pojavov. Upoštevaje obseg vlog in pritožb le-te 
predstavljajo masovno kritiko družbenih odnosov, ki razgalja 
marsikatere slabosti, nezakonitosti ter nečistost samouprav- 
nih odnosov v nekaterih sredinah. Ravno zaradi tega je sku- 
šala komisija nekatere probleme obravnavati širše, zlasti še če 
je isti problem izkazovalo večje število vlog in pritožb. 

Po posameznih področjih se kaže najbolj karakteristična 
problematika, s katero se je srečevala komisija oziroma njena 
služba v nerazumljivo in neopravičljivo dolgih razlastitvenih 
postopkih, v postopkih za določitev odškodnine za razlaščene 
nepremičnine, v problematiki nedovoljenih gradenj in s tem 
povezani-dolgotrajnosti sprejemanja urbanističnih dokumen- 
tov, v dolgotrajnih postopkih za pridobitev lokacijske in grad- 
bene dokumentacije, v pomanjkljivem in zlasti počasnem delu 
oziroma nedelu inšpekcijskih služb, v nerazumljivo in neopra- 
vičljivo dolgih sodnih postopkih (predvsem na področju 
civilno-pravnih odnosov, pa tudi kazenskem in celo preisko- 
valnem področju) in še ponekod kar je bolj podrobno obde- 
lano v poglavju B tega poročila za posamezna najbolj zna- 
čilna pritožbena področja. 

Ob poročilu o delu komisije v preteklem obdobju ne bi 
smeli mimo nekaterih splošnih negativnih ugotovitev o 
načinu in vsebini dela komisije v obravnavanem obdobju. 

Komisija se še vedno premalo tvorno vključuje v postopek 
urejanja in spreminjanja predvsem tistih predpisov na posa- 
meznih področjih, ki se nanašajo na reševanje socialne pro- 
blematike, vprašanja urejanja tistih obveznosti občanov, ki 
prizadevajo standard posameznika ali kategorij občanov, 
kompleks stanovanjske problematike, problematiko urejanja 
prostora itd. Odsotnost komisije na navedenem področju je 
posledica predvsem premalo poglobljenega analitičnega 
obravnavanja posameznih konkretnih primerov oziroma zlasti 
skupin ali večjega števila enakih ali sorodnih primerov, ki se 
pojavljajo v večjem številu na območju republike. Hkrati pa je 
to tudi mesto, na katerem je treba poudariti, da služba ozi- 
roma komisija ob reševanju pritožbe problematike bolj pogo- 
sto kot pravne praznine v predpisih ugotavlja, da so posa- 
mezna področja na katerih se ta problematika nanaša pravno 
sicer zelo dobro in tudi podrobno urejena da pa se v praksi 
posamezna določila ne uporabljajo oziroma ne izvajajo, kar je 
še posebej razvidno na področju predpisov, ki urejajo stano- 
vanjska razmerja. Občani pa v svojih vlogah vse pogosteje 
opozarjajo ravno na take primere in ob tem na razne načine 
izražajo svoje upravičeno nezadovoljstvo. 

Tudi v obravnavanem obdobju je pomanjkljivo tako imeno- 
vano preventivno delo komisije zlasti ob pripravah takih pose- 
gov, ukrepov in akcij, za katere je že v naprej znano, da bodo 
prizadela širši krog občanov. Pogosto namreč naknadno ugo- 
tavljamo, da bo nek ukrep povzročil negodovanja, prizadetost 
itd. določenih kategorij občanov, ki se potem ko se konkretni 
postopki izvajajo zares prično obračati na pritožbene organe 
z vlogami in pritožbami in pri tem pravioma ugotavljamo, da je 
bilo premalo ali celo nič storjenega, da bi bila že predhodno 
ustvarjena določena klima na posameznih področjih, da bi bili 
občani pravočasno seznanjeni s potrebnostjo, nujnostjo, ute- 
meljenostjo in posledicami storjenih ukrepov. Ko je formalno 

pravni postopek že začet je težko kaj spremeniti in občana v 
njegovih običajno nepretiranih zahtevah zadovoljiti. Vsaj v 
bodoče bi se morali v takih primerih bolj zavzemati in truditi, 
da bi komisija ravnala preventivno, se povezovala z družbeno- 
političnimi organizacijami, samoupravnimi organi organizacij 
združenega dela, krajevnimi skupnostmi itd. Tak način dela 
komisije bi v mnogčem lahko doprinašal k boljšemu politič- 
nemu razpoloženju v posameznih okoljih. 

Prav tako je bilo v obdobju na katero se poročilo nanaša 
zanemarjeno načelo javnosti delovanja komisije, ki ni samo v 
približevanju dela komisiji čim širšemu krogu občanov, 
ampak tudi v odnosu komisije do skupščine oziroma njenih 
teles. Gre za obveščanje o delu in problematiki, ki jo komisija 
pri svojem delu srečuje. To obveščanje je še nekako zadovo- 
ljivo pri obravnavanju nekaterih posameznih primerov, manj 
oziroma sploh ne pa v obliki posebej pripravljenih poročil z 
močno poudarjeno problemsko zasnovo, čeprav je le na ta 
način možno pravočasno seznanjanje skupščine in njenih 
organov z vsakokratno najbolj perečo problematiko, ki se 
zrcali skozi delo komisije oziroma nanjo naslovljene vloge. 

Delo komisije je v opisanem smislu premalo prisotno in 
obravnavano tudi v sredstvih javnega obveščanja. Komisija 
sicer redno vabi predstavnika osrednjega slovenskega tiska in 
RTV na seje, vendar je odziv slab in temu primerno tudi 
poročanje o problematiki, ki jo komisija obravnava. Žal pa je 
komisija morala v ne tako redkih primerih v preteklosti že 
ugotavljati, da je bilo šele z objavo neke zadeve v sredstvih 
javnega obveščanja doseženo spoštovanje oziroma uresniči- 
tev njenih predlogov, sklepov in priporočil, potem ko so 
odpovedala vsa druga možna sredstva za dosego tega cilja in 
spremembo določenih stanj. 

Poročilo in razprava o njem je prav gotovo tudi mesto za 
ugotovitev, da se občani pogosto z vlogami in pritožbami 
obračajo na razne organe v republiki, ali pa se obrnejo z 
enako vlogo na določen pritožbeni organ potem, ko so na 
prvo vlogo prejeli negativen odgovor drugega organa, na 
katerega so se obrnili predhodno. Ob tem je na mestu ugoto- 
vitev, da je povezovanje in sodelovanje med pritožbenimi 
organi v republiki, še vedno premajno, da se zadeve rešujejo 
še vedno zelo različno in razmejeno pred posameznimi organi 
in da je tudi koncentracija vlog in pritožb občanov pri službi 
za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije manjša, s tem pa 
je manjši tudi pregled nad celovitostjo pritožbene problema- 
tike na področju republike in tudi vse manj možnosti, da bi se 
tudi to področje vključilo v možne, na drugih področjih že 
uporabljene tehnološke načine zbiranja in spremljanja podat- 
kov in problematike, ki bi jo ti podatki zbrani na tak način 
lahko nudili. Medsebojna izmenjava informacij o obravnava- 
nih vlogah in pritožbah funkcionira v določenem obsegu na 
relaciji komisija oziroma služba za vloge in pritožbe Skupš- 
čine SR Slovenije - komisija za vloge in pritože pri občinskih 
skupščinah in komisije za vloge in pritožbe na republiškem 
nivoju, ki poteka v obliki pošiljanja 3-mesečnih informacij o-v 
prispelih vlogah in pritožbah, ki jih obravnava ta komisija 
oziroma služba, ni pa takih ali podobnih informacij oziroma 
obveščanja v nasprotni smeri. Tak pomanjkljiv pregled nad 
obravnavo ali vsaj prisotno pritožbeno problematiko pred 
najrazličnejšimi organi, ki se v republiki z njo ukvarjajo pa 
močno zmanjšuje možnost ugotavljanja trenutno najbolj 
perečih primerov ali področju tako po vsebini kot po prostoru, 
zmanjušuje možmost poglobljenega analitičnega pristopa k 
obravnavanju in razreševanju te problematike in sili in pogo- 
juje, da se sproti rešujejo posamezne konkretne zadeve, 
hkrati pa onemogoča preventivno delovanje pritožbenih orga- 
nov o čemer je že bilo govora. Ob spreminjanju opisanega 
stanja bo moral odigrati večjo vlogo sicer že delujoči koordi- 
nacijski odbor za vloge in pritožbe pri RK SZDL, ki je bil 
ustanovljen prav z namenom in ciljem koordinacije dela posa- 
mezih republiških pritožbenih organov zavzemanja enotnih 
stališč o pomembnejših vprašanjih protožbene problematike 
itd. 

Posebno področje dela komisije in služba predstavlja tudi 
sodelovanje komisije s pritožbenimi organi federacije in dru- 
gih republik in pokrajin. Predsednik komisije je po funkciji 
član komisije za vloge in pritožbe Predsedstva SFRJ, služba 
pa sodeluje predvsem z ustrezno službo za vloge in pritožbe 
Skupščine SFRJ, ki odstopa v obravnavo večje število vlog s 
katerimi se obračajo na pritožbene organe v federaciji, občani 
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s področja SR Slovenije. Ob tem ne bo odveč podatek, da je 
število teh vlog v skupnem številu vlog, ki jih obravnavajo 
pritožbeni organi v federaciji sorazmerno nizko in predstavlja 
glede na celoto v nekajletnem preteklem obdobju le 4 - 5% 
skupnega števila vlog. 

Ne nazadnje se vedno znova pred komisjijo pojavlja vpraša- 
nje učinkovitosti njenega dela in s tem povezano vprašanje 
»usode« sprejetih stališč, priporočil in sklepov, ki jih komisija 
po obravnavi in proučitvi posameznih zadev pošilja pristojnim 
organom, za katere meni, da bi morali v stvari nekaj storiti 
oziroma zadevo na nek način rešiti. Primeri nespoštovanja 
sprejetih stališč oziroma priporočil komisije niso posebna 
redkost, še zlasti pa je prisotno zavlačevanje realizacije spre- 
jetih priporočil in celo dogovorov. Komisija se ob tem ob 
raznih ugotovljenih nepravilnostih srečuje tudi s situacijami, 
ko prizadeti organi in posamezniki kljub jasnim ugotovitvam o 
njihovem nepravilnem ali neprimernem delu svojega ravnanja 
nočejo korigirati, ampak trmasto vztrajajo pri sprejetih odloči- 
tvah in pričetih postopkih, pogosto do trenutka, ko je zadeva 
dosegla vrhunec oziroma pogosto tudi do trenutka, ko je to že 
neposredno grozilo. Z nekaterimi primeri upravičenih vlog in 
pritožb občanov, ki so bile kot take označene s sprejetimi 
sklepi, stališči in priporočili, ki pa so ostali nerealizirani se 
komisija srečuje včasih tudi dolga leta oziroma se take zadeve 
celo vlečejo iz enega mandata v drugega. 

V letu 1986 je komisija obravnavala 674 vlog in pritožb 
občanov. Število je v primerjavi s prejšnjimi leti precej stalno, 
čeprav je mogoče ugotoviti, da narašča »teža« pripadlih 
zadev, saj je med vlogami vedno več takih, ki se nanašajo na 
kompleksnejšo problematiko določenega okolja, ki načenjajo 
vprašanja širših medsebojnih odnosov v določenih delovnih 
in drugih sredinah kažejo na razne nepravilnosti v posamez- 
nih okoljih itd. Tudi kolektivne vloge praviloma odražajo težjo 
in zahtevnejšo problematiko in jim je zato pri reševanju 
posvečena posebna skrb in poseben način obravnave. 

Posebno obremenitev - predvsem za delavce službe za 
vloge in pritožbe - predstavljajo tudi stranke, ki se mimo ali 
poleg pismenih vlog s svojimi problemi obračajo na komisijo 
oziroma službo. V sedanjem gospodarskem in političnem 
trenutku so ne tako redki posamezniki med njimi vse manj 
pripravljeni prenašati resnične ali tudi namišljene krivce v 
zadevah, ki jih težijo, pri čemer praviloma tudi na najbolj 
vulgaren in brutalen način »stresejo« svojo nejevoljo nad 
delavci službe, ki pa lahko v ne tako redkih - tudi upravičenih 
primerih - ugotavljajo svojo popolno nemoč, da bi hitro in 
učinkovito prizadetim pomagali. 

B. 
V tem delu poročila gre za poskus prikaza vsebine in najz- 

načilnejše problematike pripadlih obravnavanih vlog po posa- 
meznih najznačilnejših klasifikacijskih področjih. 

Ugotavljamo, da so tudi v letu 1986 na prvem mestu vloge in 
pritožbe s področja stanovanjskih zadev, ki predstavljajo 
24,2% zadev glede na celotno število obravnavanih zadev. 
Sledijo zadeve, ki se nanašajo na področje zaposlovanja in 
delovnih razmerij - 16,9% glede na celoto in kažejo tako kot 
stanovanjske zadeve tendenco povečanja. Zadeve, ki se nana- 
šajo na delo organov pravosodja, predstavljajo 15,8% zadev 
glede na celoto, zadeve s področja socialnega zavarovanja in 
družbene zaščite predstavljajo 10,4%, gospodarsko-finančne 
8,2% in premoženjsko-pravne zadeve 4,0% glede na celoto 
vseh v letu 1986 obravnavanih zadev. 

Najpomembnejša problematika, ki izhaja iz posameznih 
skupin zadev (gospodarsko-finančne, stanovanjske, socialno 
zavarovanje in družbena zaščita, delovno-pravne in pravoso- 
dje), pa je naslednja: 

Gospodarsko-finančne zadeve 
Tudi v obravnavanem obdobju so najbolj izstopali problemi 

na področju urejanja prostora. Prostorske sestavine planskih 
aktov naj bi bile oblikovane tako, da bi nudile ustrezno pod- 
lago za smotrno gospodarjenje s prostorom in za njegovo 
urejanje. Ze v pripravi planskih aktov družbeno-političnih 
skupnosti pa nastajajo določene pomanjkljivosti, ki se potem 
odražajo v neusklajenih interesih in nasprotovanjih, ki se 
pojavijo ob izvajanju na podlagi planskih aktov sprejetih pro- 

storskih izvedbenih aktov. Nujnost povečane skrbi pri usklaje- 
vanju potreb in interesov se kaže v primerih posegov v pro- 
stor, ki so širšega družbenega pomena (regijskega, republi- 
škega) ter je ožje interese na področju urejanja »svojega 
prostora« možno prevladati le z argumenti v postopku pri- 
prave in usklajevanja planskih aktov. 

Le ob takšnem postopku je možno zavrniti neutemeljeno in 
hkrati kategorično uveljavljanje parcialnih interesov, pri kate- 
rem izhaja do odklanjanja vsega, kar ne predstavlja nepo- 
sredno korist posameznikov, skupine ali ožje skupnosti in je 
pogosto povezano z manipulacijo družbeno verificiranih 
ciljev in vrednot. 

V procesu planiranja se dogaja tudi, da se ne upoštevajo 
izraženi interesi, ki jih je možno ocenjevati kot upravičene in 
sprejemljive ali celo da posamični interesi prevladajo v škodo 
splošnega. Postopek odprave »napak« v sprejetih planskih 
aktih pa je izredno zahteven in vezan na večja finančna 
sredstva, kar oboje pomeni minimalne možnosti, da se takšne 
zadeve ustrezno rešijo. Vzroke za »napake« pa pogosto lahko 
iščemo v neprimerni organiziranosti in usposobljenosti stro- 
kovnih služb za planiranje in upravnih organov v občinah. 

V neposredni vezanosti na vprašanje planiranja se pojavlja 
kot najpomembnejši element vprašanje prostorskih izvedbe- 
nih aktov. Sedanje stanje na tem področju je tako, da v 
nekaterih občinah zaradi pomanjkanja ustreznih prostorskih 
izvedbenih aktov praktično nimajo več zakonskih podlag za 
izdajo lokacijskih dovoljenj in zagotavljajo možnosti graditi 
na »neustrezne« načine, kar se ob pojavu neurejenih premo- 
ženjsko-pravnih zadev, sporov itd. pokaže v posamičnih 
postopkih, ki jih enostavno ni možno ustrezno zaključiti. 
Število vlog, ki zadevajo takšne primere, narašča in ob opisa- 
nem stanju ni pričakovati, da bi se v kratkem času pripad vlog, 
ki zadevajo to področje, zmanjšal. 

Če bi podali oceno le po pripadu vlog s področja nedovolje- 
nih posegov v prostor, bi lahko celo ugotavljali, da je tega 
pojava manj, vendar drugi podatki kažejo, da temu le ni tako. 
Republiški komite za varstvo okolja namreč ocenjuje, da je 
število nedovoljene gradnje celo večje, le da zaradi pre- 
majhne kadrovske zasedbe, razmer in pogojev dela inšpekcij- 
skih služb, ni odkrita. 

V omenjenih težavah inšpekcijskih služb je iskati tudi 
vzroke za pritožbe nad postopki inšpekcijskih služb, v zvezi s 
prijavami in zahteve po pospešitvi postopkov. 

Kot posebna oblika nedovoljenih gradenj se pojavlja grad- 
nja krajevnih in gozdnih cest, dostopnih poti itd., ki se kot 
problem pojavi šele v primerih sporov premoženjsko-prav- 
nega ali »sosedskega« značaja. Takšne gradnje povečujejo že 
obstoječo neurejenost na področju te vrste javnih poti. To se 
kaže v povečanem številu vlog, ki zadevajo oviranje uporabe 
javnih poti, odmero javnih poti ter zahteve po vzpostavitvah in 
ukinitvah. Spori v teh zadevah pogosto zavzemajo večje raz- 
sežnosti samo zato, ker se jim v prvi fazi oziroma ob nastanku 
posveča premajhna pozornost oziroma se zadeva kot manj 
pomembna ne obravnava. Veliko večjo vlogo bi morali v teh in 
tudi podobnih primerih sporov prevzeti poravnalni sveti, za 
katere pa že leta opažamo in ocenjujemo, da ne delujejo ali pa 
ne opravljajo naloge, ki jim je predvidena. 

Kot posebno skupino vlog, ki po številu tudi naraščajo 
moramo omeniti zadeve s področja varstva okolja. Na podlagi 
obravnavanih primerov lahko ugotavljamo, da je načrtovanju 
dejavnosti, ki povzročajo negativne vplive na okolje, potrebno 
posvetiti več pozornosti in načrtovati tudi preselitve obstoje- 
čih »onesnaževalcev«. 

Proizvodne dejavnosti, pri katerih prihaja do različnih emi- 
sij, v primerih, da so locirane v stanovanjskih naseljih, motijo 
stanovalce tudi če se dejavnost odvija v okviru izdanega 
obratovalnega dovoljenja oziroma emisije ne prekoračijo 
dovoljenih vrednosti. V razmerah povečane družbene skrbi in 
čedalje večje osveščenosti ljudi glede varovanja okolja, bodo 
reakcije na vse oblike onesnaževanja čedalje ostrejše. Zato 
tudi načrtovanje obrtnih dejavnosti v stanovanjskih predelih 
postaja iz teh razlogov vse bolj vprašljivo. V vsakem primeru 
pa je v postopku za izdajo obratovalnega dovoljenja nujna 
natančna ocena ekoloških vplivov, pa tudi preciziranje vrste 
in obsega dejavnosti, ki izhaja iz naslova obrti je nujno 
potrebno, da se lahko zagotavlja uspešen nadzor in ukrepanje 
pristojnih služb. 
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Stanovanjske zadeve 
V letu 1986 je število zadev oziroma pritožb, ki so se nana- 

šale na nerešeno stanovanjsko vprašanje, v primerjavi z letom 
1985 nekoliko porastlo in sicer v absolutnem številu 17 vlog 
ter glede na celotno število vseh pritožb znaša 24,2% (v letu 
1985 21%). 

Največja koncentracija pritožb s stanovanjskega področja 
je iz Ljubljane (53), Maribora (25), Titovega Velenja (16). V 
Ljubljani prednjači občina Ljubljana-Center z 18 pritožbami, 
med katerimi je precej slabših kategorij stanovanj. V tej občini 
so Delavski dom, Cukrarna in Kolizej, kjer so našli začasno 
bivališče priseljenci ter si od tu iščejo boljše bivalne pogoje, 
ob tem pa se tudi nemalokrat nezakonito vseljujejo v izpraz- 
njene stanovanjske enote. Medtem se druge ljubljanske 
občine srečujejo s problemom barakarskih naselij na obrobju 
mesta, kjer bivajo skoraj izključno delavci iz drugih republik 
in Romi. Naselja se kljub reševanju stanovanjskih problemov 
s strani solidarnosti in delovnih organizacij ne krčijo, ker se 
barake preprodajajo drugemu kandidatu. 

Služba komisije za vloge in pritožbe Skupščine SRS je dala 
pobudo občinskim komisijam za vloge in pritožbe, da v okviru 
svoje občine skupaj s komitejem za urejanje prostora, samou- 
pravno stanovanjsko skupnostjo in centrom za socialno delo 
ugotovijo razsežnosti tega pojava, socialno strukturo prebi- 
valstva in druge probleme, ki se pojavljajo v teh sredinah ter 
predlagajo predsedstvom skupščin, da zadevno problematiko 
uvrstijo na dnevne rede z namenom ponovne aktualizacije 
problema oziroma njegovega reševanja. 

Kljub velikim prizadevanjem reševati stanovanjsko proble- 
matiko (samo v Ljubljani je v letu 1986 preko solidarnostnega 
sklada oziroma s solidarnostnimi stanovanji bilo rešenih 437 
družin in posameznikov, v letošnjem letu pa bo predvidoma 
rešenih vseh 700 družin iz V. solidarnostnega natečaja v 
Ljubljani ter bo v jeseni nov razpis) potrebe po stanovanjih 
nenehno naraščajo. 

Novi osnutek pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje 
solidarnostnih stanovanj Samoupravne stanovanjske inte- 
resne skupnosti mesta Ljubljane predvideva nekatere spre- 
membe kot npr. višji dohodkovni cenzus, posebej za samske 
delavce, ki si bodo preko solidarnostnega sklada lažje reše- 
vali svoj stanovanjski problem. Pritožniki so v veliki večini 
delavci iz neposredne proizvodnje, mladi ljudje, pretežno iz 
drugih republik, ki se zaradi nekoliko boljših možnosti zapo- 
slovanja zaposlujejo v slovenskih delovnih organizacijah. 
Kasneje pripeljejo s seboj še družino oziroma si jo ustvarijo 
tukaj. Mladih Slovencev je med pritožniki manj, kar je pogo- 
jeno z možnostjo bivanja pri starših, s čimer stanovanjski 
problem blažijo oziroma ga odlagajo. Menimo, da bi morale 
delovne organizacije že v svojih kadrovskih planih upoštevati 
stanovanjski vidik zaposlovanja ter se opirati na svoje možno- 
sti, reševati stanovanjska vprašanja novo zaposlenih, čeprav 
le-ti ob sklenitvi delovnega razmerja morda ne izkazujejo 
stanovanjske potrebe, pogosto iz bojazni, da v delovno raz- 
merje ne bodo sprejeti, če bodo izkazali še stanovanjski 
problem. 

Do množičnih deložacij je prišlo sredi leta 1986 v Titovem 
Velenju, ko sta delovni organizaciji TGO »Gorenje« in Rudnik 
lignita izselili več deset nezakonito vseljenih delavcev in nji- 
hovih družin, s tem pa tudi do hudih osebnih problemov. 
Prizadetim so bila ponujena začasna najnujnejša bivališča ter 
se stanovanjski problemi sedaj rešujejo v okviru rednega 
samoupravnega postopka. 

Pritožniki v svojih pritožbah pogosto opozarjajo na številna 
prazna stanovanja, na neustrezno zasedena stanovanja, v 
katerih živita po eden ali dva stanovalca v stanovanju velike 
površine. Takšna stanovanja so predvsem v starih mestnih 
predelih ter obsegajo veliko nefunkcionalne površine ter so 
za enega ali dva stanovalca odločno prevelika. Toda stano- 
vanjske skupnosti se nerade odločajo, ali pa sploh ne, o 
preselitvah teh, navadno starejših stanovalcev, v manjša sta- 
novanja v skladu z 59. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih, 
ker naletijo na velike odpore nosilcev stanovanjske pravice. K 

■ temu prispevajo tudi relativne nizke stanarine, ki ne motivirajo 
zamenjav. Prav tako v nekaterih občinah ni prave evidence o 
stanovanjih oz. zasedenosti stanovanjskega fonda. Tudi 
zamenjave stanovanj ne tečejo, gotovo pa predstavlja dolo- 
čeno oviro prepoved zamenjav stanovanj solidarnostnega 
fonda z drugimi stanovanji, to še toliko bolj, ker bi nekateri 

nosilci stanovanjske pravice na solidarnostnem stanovanju 
želeli zamenjati novo stanovanje za starejše, ki bi bilo neko- 
liko cenejše. 

Poseben problem predstavlja v starih mestnih predelih pre- 
nova starih hiš. Zaradi dotrajanosti hiš so številni stanovalci 
zdravstveno in celo življenjsko ogroženi. Prenova starih mest- 
nih jeder pa je zaradi zahtev Zakona o graditvi in Zakona o 
varovanju naravne in kulturne dediščine tako zelo zahtevna in 
še posebej draga, da traja nevzdržno stanje več let ter so 
pritožbe občanov več kot upravičene. Npr. iz mariborskega 
Lenta, kjer je potrebno pred sanacijo hiše Taborska 8, urediti 
še infrastrukturo (cesto) ter je prenova hiše predvidena šele v 
naslednjih letih. Bivanje v hiši pa je praktično že življenjsko 
nevarno. Služba je na tako nevzdržno stanje opozarjala tako 
Staninvest Maribor kot tudi delovno organizacijo zakoncev - 
pritožnikov. Toda do konca leta 1966 se ni našlo ustrezno 
nadomestno stanovanje za ogroženo družino. 

Nekaj pritožb je bilo tudi zaradi deložacij zaradi neplačeva- 
nja stanarine v skladu s 56. členom Zakona o stanovanjskih 
razmerjih. Problem neplačevanja stanarine je prisoten v vseh 
okoljih, zakonske možnosti, da bi z administrativno prepove- 
djo zavezali »problematične« stanovalce k plačevanju sta- 
narne in drugih stanovanjskih stroškov ni. 

V vseh pritožbenih primerih je šlo za družine z več otroki, 
kjer je do izpada poravnave in obveznosti prišlo zaradi dalj 
časa trajajoče bolezni oziroma splošnega slabega material- 
nega stanja družine. 

V teh primerih je služba komisije za vloge in pritožbe 
predlagala sodišču, da pred deložacijo pribavi mnenje pristoj- 
nega Centra za socialno delo v skladu s 66. čl. Zakona o 
stanovanjskih razmerjih ter ga skuša pri svoji odločitvi upo- 
števati. Vsi ti postopki in nekaj deložacij pa so le pripomogli k 
nekoliko rednejšemu poravnavanju obveznosti nosilcev sta- 
novanjske pravice v posameznem okolju. 

Potrebno bi bilo razmisliti o ustreznejših mehanizmih, da se 
nosilce stanovanjske pravice le prisili redneje poravnavati 
svoje obveznosti na drug način, ne z deložacijo (npr. na 
podlagi administrat. prepovedi.) Pobuda za dopolnitev 
zakona o stanovanjskih razmerjih bo posredovana Rep. komi- 
teju za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Pred tem pa naj bi upravljalec stanovanj, ki vodi evidenco o 
plačilih, opozoril na neplačevanje pristojni Center za socialno 
delo, ki naj bi v okviru svojih pooblastil raziskal dejanske 
razmere nosilca stanovanjske pravice ter nudil ustrezno 
pomoč posebej tam, kjer gre za družino z več otroki, za 
bolezen itd. 

Pritožniki se tudi često pritožujejo nad odnosom delavcev v 
službah občinskih samoupravnih interesnih stanovanjskih 
skupnosti, ki se izražajo predvsem v njihovem netaktnem in 
neustreznem reagiranju do strank ter često samovoljnem 
obravnavanju posameznih primerov, kar je nekatere referente 
že jjrivedlo v disciplinske postopke. 

Zal pa je pričakovati, da bo ob zaostrenih kreditnih pogojih 
(tudi za stanovanjsko gradnjo) še bistveno otežena možnost 
reševanja tega problema, tako s strani DO, kot tudi posamez- 
nikov. 

Socialno zavarovanje in družbena zaščita 
V ta sklop zajete pritožbe, ki se nanašajo na uveljavljanje 

pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja, zdravstve- 
nega varstva, zaposlitve, družbeno denarne pomoči in štipen- 
diranja ter predstavljajo 70 pritožb oziroma 10,4% od skup- 
nega števila vseh, kar je odstotkovno enako kot v letu 1985. 

Največ pritožb se je nanašalo na uveljavljanje pravice iz 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja (44). Pretežno so bile 
to pritožbe zaradi dolgotrajnosti postopka pri uveljavljanju 
teh pravic (na pr. več let je trajal postopek pri uveljavljanju 
sorazmernega dela pokojnine iz tujine), pritožbe na višino. 
pokojninske osnove oziroma pokojnine, pritožbe na odmero 
nadomestila OD invalidom III. kategorije ter na ugotavljanje 
kategorije invalidnosti in v zvezi s tem kritike na račun dela 
invalidskih komisij, ki delajo kot komisije Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja le v njenem interesu. 

Ob tem je treba upoštevati, da je bilo v letu 1986 vloženih v 
vseh enotah SPIZ v SRS 132.168 vseh vrst zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz zavarovanja, od tega 15.663 zahtevkov 
za uveljavljanje pravic iz 21. člena statuta, po katerem se v 
pokojninsko osnovo šteje tudi OD, ki ga je delavec prejel za 
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delo v času, ko je bil dolžan delati dalj kot poln delovni čas in 
se tako delo šteje po samoupravnem splošnem aktu organiza- 
cije, v skladu z zakonom kot poseben delovni pogoj. 

K nekoliko manjšemu številu pritožb s pokojninskega 
področja glede na leto 1985 je verjetno pripomoglo tudi 
dejstvo, da je bila Skupnost v letu 1986 zavezana, da uresniči 
določila zveznega zakona o sprotnem usklajevanju pokojnin. 
Uresničitev teh določb je pomembno vplivala na izboljšanje 
gmotnega položaja upokojencev, saj so se pokojnine pove- 
čale za 90,75% v primerjavi s preteklim letom v časovnih 
razmakih čez celo leto. V kolikor pa se upošteva še uskladitev 
pokojnin s 1. 1. 1987 in poračun za leto 1986, za kar so bila 
bremenjena v celoti sredstva Skupnosti za leto 1986, znaša 
skupno povečanje 107,29%. 

Kljub relativno ugodnim trendom povečanja pokojnin pa še 
vedno 86% vseh upokojencev (od 286.540) prejema pokojnino 
po 100.000 din oziroma so poprečne višine pokojnin z dnem 
31. 12. 1986 pri posameznih kategorijah naslednje: 
- starostne pokojnine 94.950 din 
- invalidske pokojnine 77.170 din 
- družinske pokojnine 68.350 din 

45.900 upokojencev prejema varstveni dodatek k pokojnini. 
Z novelo statuta Skupnosti so bile uveljavljene nekatere 
pomembne spremembe, ki se nanašajo na sprotno uskladitev 
tudi dodatka za pomoč in postrežbo ter pokojnin, odmerjenih 
od najnižje pokojninske osnove. 

Komisija je na 2. seji dne 16. 9.1986 obravnavala problema- 
tiko valorizacije akontacij na še ne odmerjene zneske starost- 
nih in invalidskih pokojnin ter SPIZ predlagala, da se na enak 
način usklajujejo tudi te akontacije, kar je bilo doslej možno 
uveljavljati le s posebnim zahtevkom, pa tudi s tem večina 
upokonecev ni bila seznanjena. 

Kljub valoriziranju pokojnin, pa pokojnina marsikomu 
komajda zadošča za najnujnejše potrebe, predvsem občanov 
v mestih, ki so izključno odvisni od nakupa prehrane ter 
obvezani plačevati stroške družbenega stanovanja, zdravni- 
ških uslug in drugega. 

Delovno - pravne zadeve in zadeve s problematiko 
zaposlovanja 

Delovno-pravne zadeve brez zadev s področja zaposlovanja 
predstavljajo 14% (95 vlog) vseh zadev glede na celoto. 

Manj zastopane so zadeve s področja medsebojnih odno- 
sov v združenem delu ter tiste, ki zadevajo iz predpisov in 
samoupravnih splošnih aktov izhajajoče pravice delavcev. 

Te vloge se z ustrezno vključitvijo družbenopolitičnih orga- 
nizacij ter odgovornih struktur v organizacijah združenega 
dela ustrezno rešijo še predno se konflikt zaostri do te mere, 
da bi pripeljal do delovnega spora. V posameznih primerih pa 
je potrebno še ukrepanje družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja. 

Številnejše so vloge, ki se nanašajo na zaposlovanje ozi- 
roma postopke v zvezi z izbiro delavcev. To področje sicer v 
naši republiki še ni tako pereče, vendar pa je med tovrstnimi 
vlogami že najti vloge mladih ljudi, ki v poklicu, za katerega so 
se šolali ne uspejo dobiti zaposlitve, še posebej če je ob tem 
prisoten še drug element, slabši učni uspeh oziroma, da 
šolanja niso zaključili v rednem roku. Zaradi posledic, ki jih 
ima nezaposlenost posamezne osebe na njen socialno eksi- 
stenčni položaj bi se morali pri reševanju teh vprašanj poleg 
skupnosti za zaposlovanje še posebej angažirati tudi centri za 
socialno delo. 

Največ vlog pa zadeva področje kršitev delovnih obveznosti 
ter iz teh izvirajočih delovnih sporov na sodišču združenega 
dela. Pri teh vlogah gre večinoma za delavce, ki jim je bil po 
izvedenem disciplinskem postopku izrečen najstrožji ukrep 
prenehanja delovnega razmerja, s čimer pa se delavec noče 
sprijazniti, ker je od tega odvisen tudi njegov materilani polo- 
žaj, velikokrat pa ima tak delavec tudi družino, ki nosi vse 
posledice takega ukrepa. Zato se v teh primerih delavci redno 
obračajo na sodišče združenega dela, ko pa izčrpajo mož- 
nost, da se po sodni poti ugotovi neupravičenost izreka takš- 
nega ukrepa, pa se občani obrnjeo tudi na tukajšnjo komisijo. 
V svojih vlogah navajajo, da so storili očitane kršitve delovne 
obveznosti, vendar v drugačnih okoliščinah, da so drugi 
delavci tudi kršili delovne obveznosti, pa jim ni bil izrečen 
najstrožji ukrep oziroma celo ni bil uveden postopek idr. V 

posameznih primerih delavci navajajo, da je bil disciplinski 
postopek posledica tega, ker naj bi večkrat opozarjali na 
določene nepravilnosti v organizaciji. Rezultat tega pa naj bi 
bila težnja, da se jih izloči iz delovnega okolja na ta način, da 
jim je po večkratnih disciplinskih postopkih zaradi več zapo- 
rednih kršitev delovnih obveznosti končno izrečen najstrožji 
ukrep prenehanja delovnega razmerja. Ker pa taki delavci ob 
tem pridobijo oznako kritizerja jim je s tem trneutkom tudi že 
v določeni meri okrnjena pravica do dela, ker težko dobijo 
zaposlitev v drugi organizaciji ter tako slej ko prej pridobijo 
tudi status težje zaposljive osebe, če se ta situacija ponovi 
tudi še v kakšni drugi organizaciji. 

Ker so jim kršitve delovne obveznosti v postopkih dokazane 
ter je odločitve samoupravnih organov s pravnomočno 
odločbo potrdilo tudi sodišče združenega dela je tem osebam 
možno nuditi le pomoč pri iskanju nove zaposlitve oziroma pri 
reševanju socialno eksistenčnih problemov. 

V preteklem letu smo obravnavali več primerov, da je bil 
delavcu organov za notranje zadeve po sklepu disciplinske 
komisije izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja. Ti 
delavci so praviloma navajali, da nikakor ni šlo za tako težko 
kršitev delovne obveznosti, da bi jim zato moralo prenehati 
delovno razmerje ter da za tovrstne prekrške v drugih organi- 
zacijah oziroma skupnostih ne izrekajo najstrožjega ukrepa. 
Vendar pa so njihovi samoupravni organi ugotovili, to pa je 
potrdilo tudi sodišče združenega dela, da so ti delavci še v 
večji meri zavezani z določenim pravilom ravnanja, da ne 
škodujejo ugledu organov za notranje zadeve. Razumeti pa je 
v določeni meri te delavce, ker z dokončno izrečenim disci- 
plinskim ukrepom prenehanja delovnega razmerja praktično 
izgubijo vse možnosti, da bi se ponovno zaposlili v tem 
poklicu. 

Posebno pozornost je v preteklem letu vzbudila vloga 
enega od sedmih (7) delavcev, ki jim je bil po prekinitvi dela v 
Luki Koper v letu 1985 v disciplinskem postopku izrečen 
ukrep prenehanja delovnega razmerja. Sodišče združenega 
dela je potrdilo zakonitost izrečenega ukrepa, vendar pa se 
izključeni delavci nikakor ne morejo sprijazniti z dejstvom, da 
je od 150 delavcev, ki so prekinili delo le sedmim bil izrečen 
ukrep prenehanja delovnega razmerja, češ, da niso postopali 
tako kot zahtevajo določbe zakona o združenem delu. 

Prizadeti delavci so vložili predlog za obnovo postopka, o 
katerem pa sodišče še ni odločilo, zato zadevo komisija še 
vedno spremlja. Postavlja se vprašanje ali obstoječa določila 
zakona o združenem delu omogočajo pravično razrešitev 
kolektivnega spora, ki se je v konkretnem primeru reševal 
tako, da se je v cilju generalne prevencije ukrepalo le proti 
nekaterim posameznikom. 

Pravna pomoč je delavcem pri uveljavljanju njihovih na 
podlagi dela pridobljenih pravic zagotovljena predvsem v 
okviru organizacij Zveze sindikatov Slovenije. Vendar pa ugo- 
tavljamo, da ta ni celovita, ker se na občinski ravni v glavnem 
omejuje na dajanje nasvetov in eventualno pisanje vlog, a 
redko pa na nuđenje celovite pravne pomoči tudi z zastopa- 
njem na sodišču. 

Na splošno je ugotoviti, da je komisiji pri reševanju vlog iz 
delovno-pravnega področja v veliko pomoč dobro sodelova- 
nje s Sodišči združenega dela. Manj uspešni smo v smislu 
preventivnega delovanja v organizacijah združenega dela, ker 
se vodstvene strukture ob naših intervencijah čutijo ogrožehe 
ter prikazujejo posamezne primere le s ciljem, da v postopkih, 
ki so bili vodeni v organizacijah ne bi bilo najti nobene 
formalno-pravne napake manj pa v cilju skupnih prizadevanj, 
da se v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami 
problem vsestransko prouči ter razreši. 

Zaradi nezaposlenosti se je pritožilo 27 občanov. Pretežno 
gre za težje zaposljive osebe ali invalide z raznimi osebnost- 
nimi in psihofizičnimi motnjami ter nizko izobrazbeno struk- 
turo ali starejše osebe. Skupnosti za zaposlovanje so že v letu 
1977 pričele načrtno izvajati določila zakona o usposabljanju 
in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS 18/76) ter je 
obravnavanih v tem okviru letno od 600-800 oseb. 

V vseh primerih tovrstnih pritožb se služba obrača na pri- 
stojne Skupnosti za zaposlovanje, da v okviru možnosti sku- 
šajo iskalcu zaposlitve nuditi čimveč pomoči pri ureditvi zapo- 
slitve. Centru za socialno delo pa je predlagano, da se stranki 
začasno pomaga z dodelitvijo denarne pomoči. 

Za tiste, ki so na usposabljanju in prekvalifikaciji v okviru 
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Skupnosti za zaposlovanje pa poskrbi sama skupnost. 
Kljub izredno humani zakonodaji na tem področju, za inva- 

lide v DO ni posebnega posluha. Poskrbljeno je za delavce, ki 
so postali invalidi v lastni DO, za druge pa možnosti skoraj ni, 
čeprav imajo prednost pri zaposlitvi, če izpolnjujejo vse ostale 
zahtevane pogoje. Pri tem prihaja do razkoraka med huma- 
nostjo in ekonomičnostjo ter zahtevano produktivnostjo v 
delovnih organizacijah, kar je še posebej opazno po letu 1980 
zaradi neugodnih gospodarskih razmer, ukrepov stabilizacije 
in prestrukturiranja gospodarstva. 

Prav tako pa v DO navadno nimajo niti ustrezno usposoblje- 
nih kadrov za delo z invalidnimi osebami, pa tudi na skupno- 
stih za zaposlovanje se psihosocialna rehabilitacija izvaja le v 
minimalnem obsegu zaradi kadrovskih težav. 

Potrebni bodo še veliki napori, ki so zaradi ekonomske 
krize oteženi, da se bodo skupnosti za zaposlovanje okrepile z 
ustreznimi kadri za zaposlovanje invalidnih oseb za nepo- 
sredno delo z njimi, kakovostnimi programi usposabljanja in 
za ustvarjanje možnosti zaposlitve v DO s prirejanjem delov- 
nih mest in delovnih naprav ter oblikovanjem ter izvajanjem 
psihosocialne rehabilitacije. 

Nasploh pa bo pri zaposlovanju potrebno zagotavljati 
predvsem s strani DO ustrezne pogoje za življenje z reševa- 
njem stanovanjskih vprašanj novozaposlenih ter omejiti 
ekstenzivno zaposlovanje, ki v bistvu ne prinaša višjega 
dohodka, pač pa brutto dohodek DO praktično zmanjšuje. 

Vlog, nanašajočih se na družbeno denarno pomoč in druge 
podobne dajatve (priznavalnine borcem NOV) je bilo 18. To je 
predvsem kategorija starejših občanov, ki se zaradi bolezni in 
starosti le stežka preživljajo in opravljajo svoje vsakodnevne 
potrebe. Služba v teh primerih kontaktira s pristojnimi Centri 
za socialno delo oziroma občinskimi odbori ZZB NOV. 

Glede na to so današnje družine večinoma majhne, sestav- 
ljene le iz staršev in otrok, postaja skrb družbe za ostarele 
starše vedno večja, posebej v mestih. Potrebni so pomoči pri 
vsakodnevnih nujnih opravilih (priprava hrane, pospravljanje, 
urejanje drugih opravil v gospodinjstvu). 

Pri nuđenju in organiziranju pomoči ostarelim občanom se 
sedaj angažirajo predvsem patronažne sestre in socialne 
delavke, uvaja pa se tudi sosedska pomoč. Večini starejših 
občanov veliko pomeni bivanje v domačem okolju do pozne 
starosti kljub temu, da domovi za starejše občane uveljavljajo 
nove oblike zaposlitve in izobraževanje v univerzi za tretje 
življenjsko obdobje. 

To pa pomeni skrb za razvijanje novih, interdisciplinarnih 
oblik družbene pomoči starejšim občanom, ki jim bo nudena 
pomoč v domačem bivanjskem okolju. 

Zadeve, ki se nanašajo na delo organov pravosodja 
V letu 1986 se je na komisijo oziroma službo obrnilo 111 

občanov z vlogami, ki se nanašajo na delo organov pravoso- 
dja, kar pomeni 16 % od vseh vlog in pritožb. 73 vlog oziroma 
11 % se nanaša na civilno-pravne zadeve in 33 vlog ali 5 % se 
nanaša na kazenske zadeve. 

Med civilnimi zadevami je največ vlog s področja dedovanja 
oziroma sporov v zvezi z zapuščino, veliko je tudi mejnih 
sporov ter drugih zemljiških zadev. V teh sporih se stranke 
nikakor ne morejo sprijazniti z odločitvijo sodišča in so zelo 
nepomirljive. 

Med kazenskimi zadevami pravladujejo vloge, v katerih 
obsojene osebe zanikajo svojo krivdo in pa primeri, ko sicer 
svoje dejanje priznajo, vendar pa menijo, da so bili prestrogo 
kaznovani oziroma, da sodišče ni upoštevalo posebnih okoliš- 
čin, v katerih je bilo dejanje storjeno oziroma ni upoštevalo 
določenih olajševalnih okoliščin. Obsojeni večkrat pa z njimi 
oziroma namesto njih tudi ožji sorodniki zahtevajo omilitev 
kazni oziroma obnovo postopkov. 

Večinoma se na komisijo obračajo obsojenci, ki že presta- 
jajo kazen zapora, vendar pa se ne morejo sprijazniti s tem, da 
so bili obsojeni ter se poslužujejo vseh možnih izrednih prav- 
nih sredstev, so pa tudi takšni, ki so obsojeni na krajše 
zaporne kazni pa si na vse možne načine prizadevajo, da bi 
jim ta kazen bila zmanjšana oziroma spremenjena v pogojno 
obsodbo oziroma da bi jim bilo vsaj odloženo prestajanje 
kazni. Komisija je prejela tudi več vlog povratnikov, ki pa jim 
je pisanje tovrstnih vlog med prestajanjem kazni že redno 
opravilo, ker pa tudi že v določeni meri poznajo kazenski 
postopek, pa na ta način preverjajo delo sodišča. 

Tako vloge s civilnega področja kot tudi kazenske zadeve 
lahko grupiramo na tri večje skupine in sicer tiste, ki direktno 
nasprotujejo sodni odločitvi, takšne, ki zadevajo dolgotraj- 
nost postopkov ter vloge, ki predstavljajo dejansko posa- 
mezna pravna sredstva, in jih komisija prejme ali v vednost ali 
pa jih, če so direktno naslovljene odstopi sodišču in drugim 
pristojnim organom. Poleg teh pa je še del vlog, v katerih 
občani prosijo za nasvet, kakšnih pravnih sredstev se v 
postopku še lahko poslužijo ter vloge, v katerih občani komi- 
sijo prosijo, da neposredno posredujejo v sodnih postopkih. 
Za pravno pomoč se na komisijo obračajo praviloma socialno 
šibkejši občani, so pa tudi taki, ki imajo odvetnika, vendar pa 
hočejo še dodatna pojasnila oziroma preveriti ali se je njihov 
pooblaščenec res poslužil vseh možnih pravnih sredstev, ki 
so jim v posameznem primeru na razpolago. Občanom, ki 
prosijo za posredovanje pri sodišču se vedno pojasni načelo 
neodvisnosti sodišč, ter da komisija ne more vplivati na odlo- 
čitev sodišča, tako da so te vloge praviloma za stranko nega- 
tivno rešene. V kolikor pa se iz pregleda postopka ugotovi, da 
bi se ta lahko hitreje odvijala pa v tem smislu tudi zaprosimo 
sodišče za pospešitev postopka. Dolgotrajnost postopkov, 
predvsem v pravdnih zadevah je še vedno eno od vsebinskih 
konstant med vlogami, ki zadevajo delo sodišč. Problem je še 
posebej pereč v postopkih, kjer je potrebno pridobiti še mne- 
nja izvedencev različnih strok. Vse več je primerov, ko se 
stranke pritožujejo zoper dolgotrajnost izdelave izvedeniških 
mnenj, ter zoper samo delo izvedencev, ter osporavajo nji- 
hovo strokovno mnenje, kar pa ima seveda za posledico 
postavitev novega izvedenca ter nadaljnje zavlačevanje 
postopka, v končni fazi pa še vpliv na višino stroškov 
postopka. Pride celo do primerov, da je stranki naloženo 
plačilo nekajkrat večjih stroškov postopka kot je vtoževani 
znesek. 

Veliko vlog, ki se nanaša na delo sodišča izraža dvom v 
pravilno dokazno oceno sodišča ter se stranke pritožujejo 
zoper posamezne sodnike ter jim očitajo pristranost in celo 
podkupljivost. Te vloge pa občani naslovijo komisiji, ko 
sodišče o zadevi že odloči, redko pa stranka v tem smislu 
intervenirajo že med postopkom. To so vloge, ki ne vsebujejo 
konkretnih dokazov oziroma v njih ni navedenih konkretnih 
primerov neprimernega odnosa sodnika, temveč so le odraz 
čustvene prizadetosti stranke zaradi zanjo neugodne odloči- 
tve sodišča. Velikokrat stranke v vlogah navajajo, da je 
sodišče napačno odločilo, ker ni izvedlo posameznih doka- 
zov, katere so predlagale in ne razumejo, da je dokazna ocena 
v izključni pristojnosti sodišča. 
Vloge, ki posredno zadevajo tudi delo sodišč so tudi vloge, v 
katerih se občani pritožujejo zoper delo organov za notranje 
zadeve in javnih tožilstev. Tu gre predvsem za vloge v zvezi z 
ovadbami, ki so jih posamezniki podali tem organom pa tu 
niso sprožili postopka oziroma so jih napotili na pot zasebne 
tožbe. V civilnih zadevah pa se občani največ pritožujejo 
zoper Republiško javno tožilstvo, ki je pristojno odločati o 
njihovi pobudi za vložitev izrednega pravnega sredstva ter ne 
vloži zahteve za varstvo zakonitosti. 

Ugotavljamo, da je sodelovanje komisije oziroma službe s 
pravosodnimi organi dobro. V posameznih primerih je sicer 
opaziti, da so posamezni sodniki v svojih poročilih oziroma 
informacija zelo skopi, kar ima za posledico nadaljnje prever- 
janje postopka, ki onemogoča, da bi z njim vzpostavili neko 
trajno obliko dela ter sodelovanja pri reševanju posameznih 
zadev. 

C. 
Pri obravnavanju posameznih vlog in pritožb je služba zbi- 

rala podatke in posamezne najbolj značilne pokazatelje, ki so 
zbrani in razvidni iz priloženih tabel. 

Iz navedenih podatkov in ob upoštevanju nekaterih podat- 
jov iz preteklih let je mogoče povzeti naslednje značilnosti: 

Tabela I. 
V letu 1986 je služba obravnavala 674 pismenih vlog, kar 

pomeni za 9,2 % znižanja števila obravnavanih vlog v primer- 
javi z letom 1985, ko je obravnavala 737 vlog in pritožb, 
izenačeno pa je to število praktično s številom v letu 1984 
obravnavanih zadev (681). 

Večja koncentracija vlog je opazna na področju naslednjih 
občin: Celje - 17, Velenje - 29, Koper - 25, Ljubljana-Beži- 
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grad-28, Ljubljana-Center-49, Ljubljana-Moste-Polje-33, 
Ljubljana-Šiška - 34, Ljubljana-Vič-Rudnik - 34, Maribor 
(vse občine skupaj) - 63 in Murka Sobota 15. 

Manj kot 5 vlog pa so naslovili občani iz področja nasled- 
njih občin: Mozirje - 2, Sevnica - 4, Šentjur pri Celju - 3, 
Cerknica - 1 ^Grosuplje - 2, Litija - 1, Logatec - 3, Metlika - 2, 
Ribnica - 3, Skofja Loka - 1, Tržič - 4, Vrhnika - 2, Dravograd 
- 3, Gornja Radgona - 4, Lenart - 2, Radlje ob Dravi - 2. 

Upoštevaje vsebino vlog in pritožb so bile tudi v letu 1986 
na prvem mestu vloge in pritožbe, ki so se nanašale na 
stanovanjsko problematiko. Služba oziroma komisija je 
obravnavala 163 vlog s stanovanjskega področja, kar pred- 
stavlja 24,2 % glede na celotno število v letu 1986 obravnava- 
nih vlog in pritožb (v letu 1983 - 143 vlog oziroma 20,6 % in v 
letu 1985 - 155 zadev oziroma 21,1 %). 

V ljubljanskih občinah se je od skupno 178 zadev 58 nana- 
šalo na stanovanjsko problematiko (32 %), medtem ko se je v 
letu 1985 od skupno 203 obravnavanih zadev na stanovanjsko 
problematiko nanašalo 42 zadev ali 20,7 %. 

Tabela II. « 
Po podatkih te tabele je mogoče ugotavljati socialno 

sestavo vlagateljev vlog in pritožb. 
V letu 1986 se je med vlagatelji vlog in pritožb zvišalo število 

delavcev v gospodarstvu in kmetov, znižalo pa se je število 
upokojencev, delavcev zaposlenih izven gospodarstva in 
obrtnikov. 

Natančnejša primerjava z zastopanostjo posameznih kate- 
gorij v prejšnjih letih pa je naslednja: 

1983 1984 1985 1986 
delavci v gospodarstvu 30,9 
kmetje 8,8 
upokojenci 20,2 
delavci drugje 8,2 
obrtniki 2,0 

34,7 
7,7 

20,4 
1,3 
1,2 

31,6 
4,2 

17,6 
3,9 
2,5 

34,3 
5,5 

14,9 
2,7 
1,9 

70,1 65,3 59,3 59,3 skupaj: 

Tabela III. 
Ta tabela prikazuje obravnavane vloge in pritožbe glede na 

to na kateri organ so vlagatelji vlogo naslovili, obravnavala pa 
jo je služba za vloge in pritožbe pri komisiji za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije. 

V letu 1986 je največ občanov naslovilo obravnavane vloge 
in pritožbe na republiške pritožbene organe. Te pritožbe 
oziroma vloge (536) predstavljajo 79,5% od skupnega števila, 
ki jih je obravnavala služba za vloge in pritožbe. Na zvezne 
organe je bilo naslovljenih 137 ali 20,3% glede na skupno 
število obravnavanih. Tudi v letu 1986 je bila torej prisotna 
tendenca, da se vse več občanov obrača neposredno na 
republiške pritožbene organe in manj na zvezne. V letih pri- 
merjalnega obdobja pa so bili ti podatki naslednji: v letu 1983 
- zvezni 24,7%, republiški 74,7%, v letu 1984 - zvezni 24,8% 
republiški pa 75,2% in v letu 1985 - zvezni 22,5%, republiški 
pa 77,5%. 

V podatku, da se je v letu 1986 obrnilo z vlogami in pritož- 
bami na zvezne organe 137 občanov s področja SR Slovenije, 
so zajete tiste vloge, ki jih je služaba za vloge in pritožbe 
Skupščine SFRJ odstopila v obravnavanje službi za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije 

Tabela IV. 
Glede na način rešitve posameznih zadev iz te tabele izhaja, 

daje bilo od skupnega števila v letu 1986 prejetih, obravnava- 
nih in zaključenih zadev upravičenih in pozitivno rešenih 21%, 

upravičenih vendar iz objektivnih razlogov nerešenih je bilo 
23%, medtem ko je bilo 54% zadev neupravičenih. 

Za leto 1983 so bila ta razmerja: 24,8% - 27,2% - 48%- za 
leto 1984 29,3% - 19,3% - 51,4%; in za leto 1985: 35 9% - 
21,4% - 42,7%. 
Tabela V. 

Podatki te tabele kažejo na to, v kakšnih postopkih oziroma 
zadevah se občani obračajo na pritožbene organe oziroma o 
tem v kakšni fazi teh postopkov se odločajo poslati vlogo 
oziroma' pritožbo. 

51,9% vlagateljev se je v letu 1986 odločilo za vlogo oziroma 
pritožbo izven rednega postopka, to je takrat, ko predhodno 
še niso poskušali uveljaviti svoje pravice po redni poti. Ta 
odstotek je bil v primerjalnih obdobjih naslednji: leta 1983 - 
48,2%; leta 1984 - 50,4% in leta 1985 - 52,4%. 

Se vedno so zelo pogosti primeri, da se občani v velikem 
številu obračajo na pritožbene organe v trenutku, ko ne vedo, 
s kakšnim zahtevkom in na kateri pristojni organ, bi se za 
dosego pravice obrnili. Ta podatek vedno znova kaže na to, 
da je občanom pogosto organizirana pravna pomoč nedoseg- 
ljiva, bodisi zato, ker je predraga (odvetništvo), ali pa se zaradi 
preobremenjenosti z novim delom ponekod nuđenje tovrstne 
pomoči zožuje (na primer v okviru dejavnosti rednih sodišč). 
Tabela VI. 

V letu j 986 so na prvem mestu vloge in pritožbe občanov, ki 
se nanašajo na delo in odločitev raznih organov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih in organov samoupravljanja in dru- 
gih organov v organizacijah združenega dela. Odstotek zadev 
glede na celoto je znašal 45,8%. Tej kategoriji vlog in pritožb 
sledijo tiste, ki se nanašajo na delo pravosodnih organov 
(25,8%). Vloge, ki so jih občani naslavljali na pritožbene 
organe v zvezi z delom upravnih organov so glede na celotno 
števijo obravnavanih in rešenih vlog izražene v odstotku pred- 
stavljale 24,5% glede na celoto. Izraziteje so v primerjavi z 
letom 1985 porasle vloge nanašajoče se na delo raznih orga: 

nov v samoupravnih interesnih skupnostih in organov samou- 
pravljanja in drugih organov v organizacijah združeneaa dela 
(v letu 1985 - 36,9%). 

Tabela VII. 
Tabela VII. prikazuje podatke o trajanju reševanja posa- 

mezne zadeve od trenutka, ko je pripadla v reševanje pa do 
trenutka, ko je bila rešena na enega od že prikazanih možnih 
načinov rešitve. V letu 1986 je znašal čas reševanja vlog in 
pritožb do 2 meseca v 72,9% vseh obravnavanih zadev, do 6 
mesecev je znašal ta čas v 21,7% primerov nad 6 mesecev pa v 
5,6% primerov. Iz teh podatkov je mogoče povzeti, da se je 
čas reševanja posameznih zadev v primerjalnem obdobju 
gibal takole: v letu 1983 je bilo v času do 2 mesecev rešenih 
76,3% zadev, do 6 mesecev - 20,7%, nad 6 mesecev pa 3% 
zadev. V letu 1984 so bili isti podatki naslednji: do 2 meseca - 
74,9%, do 6 mesecev - 21,4%, nad 6 mesecev pa 3,7%. V letu 
1985 pa so bili ti podatki naslednji; do 2 mesecev - 73,9%; do 
6 mesecev - 21,8%; nad 6 mesecev pa 4,3%. 

Na koncu dodajamo še tabelarni pregled v odstotkih o 
pripadu zadev za posamezna glavna klasifikacijska področja 
vlog in pritožb v primerjavi s prejšnjimi leti: 
  1983 1984 1985 1986 
premož. pravne zadeve 2,3% 4,4% 2,9% 4,0% 
gospodar.-finančne zadeve 11,9% 8,1% 8,8% 8,2% 
soc. zav. in družb, zaščita 10,9% 12,9% 11,4% 10,4% 
stanovanjske zadeve 20,6% 20,7% 21,1% 24,2% 
delovno-pravne zadeve 11,9% 10,7% 12,8% 16,9% 
sodstvo 18,6% 19,4% 19,5% 15,8% 
skupaj: 86,2% 76,2% 76,5% 79,5% 
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SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED 
O VLOGAH IN PRITOŽBAH PP VRSTAH ZADEV IN OBČINAH 

(za leto 1986) 

Koo- Koma- Raz- Na- Dav. Zapo- Dr- Pot- Civ. Kaz. Odlo- Pomi- Cari- Pre- Kre- Os. Pok. Inv. Zdrav. Voj. 
pera- saci- la- cio- tak- sed- žav- ni zad. zad. ži- lo- ne kr- di- in na pok. in voj- 
cija ja, sti- na- se ba ljan-li- tev sti- in ški ti dru- pod. in dr. ne 

aron- tev li- in zem. stvo sti kaz. tve car. žin. prav. uvel. prav. iq 
daci- za- samo- in prek. pok. iz NOV prav. iz- mir. 
Ja cija pris. pog. in iz- iz zdrav. inv. 

odp. jemna inv. zav. 
pok. zav. 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 lo 11 12 13 14 15 16 17 13 19 2o 

Brežice 
Celje 
Laško 
Mozirje 
Sevnica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Velenje 
Krško 
Žalec 
Ajdovščina 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Koper 
Nova Gorica 
Piran 
Postojna 
Sežana 
Tolmin 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Grosuplje 
Hrastnik 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Kranj 
Litija 
Lj. Bežigrad 
Lj. Center 
Lj. Moste Polje 
Lj. 5iška 
Lj. Vič Rudnik 
Loyatec 
Metlika 
Novo mesto 
Radovljica 
Ribnica 
5kofja Loka 
Trebnje 
Trbovlje 
Tržič 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Maribor 
Murska Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Ravne na Koroškem 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Izven republike 

1 3 
1 1 

1 

13 11 3 7 

2 2 
2 1 
2 1 

73 

2 

2 

33 1 lo 
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TABELA I. 

Soc. Otro- Pos. Del. Dod. Stan. Vse- So- 
porn. ški 
in do- 
dr. da- 
obl. tel< 
soc. 
zašč. 

21 22 23 24 25 

tev 

doba doba stan. spor li- stan. stan. iz- lo- grad.in 
za tev razm. razm. seli- va- 
bor- v 
ce last. 
NOV ali 

dod. stan. 
stan. podj. 

Pod- Pris. Oe- Trne Grad. Osta- Rov. Pri- Neg. Za- Prav.Del. Od- So- Pro- 
le poti kiju- vpli- po- iz spor no- la- Snja 

iki vi sli- zdr. si nje za Razno Skup. 
kom. raz. tev dela v spre- 
nap. dej. 

nje 
HS 

lok. komu- 
dov. nal. 

zad. 

26 27 28 29 3o 31 32 33 34 

oko- 
lje 

35 36 

zdr. 
delu 

33 39 4o 

jen 

42 43 45 

7 
17 

6 

16 

12 

19 
6 
3 
7 

22 

3 13o 

1 
1 

1 

19 lo 

1 
2 
1 
2 
3 
1 r> 

13 
5 
5 
0 

3 
12 

5 
3 
2 

3 
1 
3 

11 

5 
3 
5 

29 
10 

5 
5 
5 
6 

11 
25 

7 
11 

9 
6 
7 
1 
6 

11 
7 
2 
9 

11 
5 

13 
1 

20 
49 
33 
34 
34 

3 
2 

lo 
6 
3 
1 
9 
5 
4 
2 
6 
3 
4 
2 
9 
8 

63 
15 
lo 

6 
2 
9 
6 

13 

17 3 17 27 19 33 lo 
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TABELA II. 
SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED O SOCIALNEM SESTAVU PREDLAGATELJEV VLOG IN PRITOŽB 

(za leto 1986) 

Delavec Vodilni Delavci Delavec Delavec Delavec L)po- 
v gospo- in dr. v upra- v zdrav- v pro- drugje Obrtnik Kmet ko- Ostali Skupaj 
darstvu delavci vi in stvu in sveti jenec 

v gosp. pravo- social. in kul- 
sodju varstvu turi 

Kooperacija 
Komasacija, arondacija 
Razlastitev 4 
Nacionalizacija 1 
Davki, takse in samoprispevki 
Zaposedba zemljišča 
Državljanstvo 
Potni listi 
Civilne zadeve 15 
Kazenske zadeve 7 
Odložitev kazni in pogojni odpust 
Pomilostitve 
Carine in carinski prekrški 
Prekrški 2 
Krediti 1 
Osebna in družinska pokojnina 
Pok. na podlagi pravic iz NOV in izj. pok. 
Inv.pok. in uvel.pravic iz inv. zav. 4 
Zdravljenje in druge pravice iz zdrav.zav. 2 
Vojaške vojne in mirovne invalidnine 1 
Social. pom. in dr. oblike soc. zaščite 2 
Otroški dodatek • 
Posebna doba za borce NOV 
Delovna doba 
Dodelitev stanovanja 74 
Stanovanjski spor 1 
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanje 1 
Sostanovalska razmerja 1 
Podstanovalska razmerja 
Prisilna izselitev 13 
Delovanje hišnega sveta in stan. podjetij 5 
Crne gradnje 5 
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje 11 
Ostale komunalne zadeve 1 
Dovozne poti 2 
Priključki komunalnih naprav 8 
Negativni vplivi raz.dejavnosti na okolje 2 
Zaposlitev 4 
Pravice iz združenega dela 8 
Delovni spor 18 
Odnosi v združenem delu 6 
Šolanje 
Prošnja za sprejem 
Razno 32 

lo 

11 
5 

19 
4 

7 
1 

lo 
2 
2 
5 
1 
4 
3 
8 

22 

22 
15 

2 
3 
2 
3 

1 
2 
3 

22 
7 

17 
3 

13 
11 

3 
7 

2 
73 
33 

1 

4 
1 

lo 
2 

24 
5 
4 

16 
-2 
4 
3 

13o 
1 
2 
1 

19 
lo 

3 
17 

1 
3 

17 
9 

27 
19 
38 
lo 

73 144 

231 11 11 13 19 12 37 lol 237 674 

SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED 0 OBRAVNAVANIH VLOGAH GLEDE NA NASLOVNIKE 

(za leto 1986) 

TABELA III. 

Predsed- SkupSčina Ostali Repub. Predsed- Repub. ^ -,KS Ostali Qg).gii Skupaj Predsed. 
republike stvo SFRJ SFRJ zvezni skup. stvo SRS IS repub. 

Premoženjsko-pravne zadeve 
Social. zav. in družbena zaSčita 
Stanovanjske in komunal, zadeve 
Delovno-pravne zadeve 
Ostalo 

13 
5 

24 
12 
9 

7 
7 
8 

12 
7 

lo7 
44 

162 
5o 

112 

6 
4 

lo 
2 

148 
7o 

218 
94 

144 

63 33 41 475 11 17 26 674 
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TABELA IV. 

SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED GLEDE NAČINA REŠITVE 

(za leto 1985) 

UpraviCeno 
in pozitiv- 
no rešeno 

Upravičeno 
iz objektivnih 
razlogov 
nerešeno 

Neupravičeno Skupaj 

Kooperacija 
Komasacija, Arondacija 
Razlastitev 1 
Nacionalizacija 
Davki, takse in samoprispevki 2 
Zaposedba zemljišča 
Državljanstvo 
Potni listi 
Civilne zadeve 9 
Kazenske zadeve 1 
Odložitev kazni in pogojni odpust 
Pomilostitve 
Carine in carinski prekrški 
Prekrški 1 
Krediti 
Osebna in družinska pokojnina 3 
Pokojnina na podlagi pravic iz NOV iz izjemna pok. 1 
Inv. pok. in uveljavljanje pravic iz inv. zav. 3 
Zdravljenje in dr. pravice iz zdravstvenega zav. 
Vojaške vojne in pirovne invalidnine 2 
Socialna pomoč in druge oblike soc. zaščite 3 
Otroški dodatek 1 
Posebna doba za borce NOV 
Delovna doba 
Dodelitev stanovanja 21 
Stanovanjski spor 
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanje 
So8tanovalska razmerja 1 
Podstanovalska razmerja 
Prisilna izselitev 7 
Delovanje hišnega aveta in stanovanjskih podjetij 4 
Crne gradnje 1 
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje 2 
03tale komunalne zadeve 
Dovozne poti *• 
Priključki komunalnih naprav 4 
Negativni vplivi raznih dejavnosti na okolje 2 
Zaposlitev 3 
Pravice iz združenega dela 2 
Delovni spor 1 
Odnosi v združenem delu 1 
Šolanje 
Prošnja za aprejem 
Razno 7 

2 
36 

19 

1 
31 
2o 

1 
1 
3 

9 
2 

5 

3 

21 
1 
1 

12 
7 

23 
5 

52 

1 
45 
24 

2 
1 
8 
1 

15 
3 
2 

13 
. 1 

3 
2 

78 
1 
1 
1 

15 
7 
1 
5 

9 
3 

2o 
11 
Vi 

6 

78 

83 91 221 395 
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TABELA V. 

SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA IZKORIŠČENA 
PRAVNA SREDSTVA OB VLOŽITVI ZA LETO 1986 

Zad. še Uprav. Upravni Pravd. Neprav- Kaz.ali Del. Samo- 
ni bila post. spor post. dni po- uprav, spor uprav, 
v post. stopek kazen. post. 

post. 

Izr. Zad. Neugo- 
prav. se ne tov. 
sred. rešu- ljene Skupaj 

je s 
prav. 
sred. 

Kooperacija 
Komasacija, arondacija 
Razlastitev 
Nacionalizacija 
Davki, takse in samoprispevki 
Zaposedba zemljišča 
Državljanstvo 
Potni listi 
Civilne zadeve 
Kazenske zadeve 
Odložitev kazni in pogojni odpust 
Pomilostitve 
Carine in carinski prekrški 
PrekrSki 
Krediti 
Osebna in družinska pokojnina 
Pok. na podlagi prav.iz NOV in izj.pok. 
Inv. pok. in uveljav.pravic iz inv.zav. 
Zdravljenje in druge pravice iz zdrav.zav 
Vojaške vojne in mirovne invalidnine 
Socialna pom. in dr.oblike soc.zaščite 
Otroški dodatek 
Posebna doba za borce NOV 
Delovna doba 
Dodelitev stanovanja 
Stanovanjski spor 
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanov. 
Sostanovalska razmerja 
Podstanovalska razmerja 
Prisilna izselitev 
Delovanje hišnega sveta in stan.porfjetij 
Crne gradnje 
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje 
Ostale komunalne zadeve 
Dovozne poti 
Priključki komunalnih naprav 
Negativni vplivi raznih dejav.na.okolje 
Zaposlitev 
Pravice iz združenega dela 
Delovni spor 
Odnosi v združenem delu 
Šolanje 
Prošnja za sprejem 
Razno 

1 
4 
b 
9 
2 
1 

11 
1 
3 
1 

51 

11 
6 

48 

25' 
a 

i 

i 

3 
1 
2 

23 
1 

lo 

1 
45 
2 4 

2 
1 
8:' 
1 

15 
3 
2 

13 
1 
3 
2 

78 
1 
1 
1 

15 
7 
1 
5 

9 
3 

2o 
11 
24 

6 

78 
2o5 36 .36 42 395 
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TABELA VI.. 

SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPSGlNE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA POSLOVANJE OR- 
GANOV PROTI KATERIH SO NAPERJENE PRITOŽBE 

(za leto 1986) 

Obč. Rep. Zvez. Samo- OZD Tem. Višja Sod. Osta- Družb. Tožil- Org. 
org. org. org. uprav, in sod. sod. zdr. la pravo- stvo za Ostali Skup. 

inter. TOZD dela sod. bran. notr. 
skup. samoup. zad. 

Kooperacija 
Komasacija, arondacija 
Razlastitev 
Nacionalizacija 
Davki, takse in samoprispevki 
Zaposedba zemljišča 
Državljanstvo 
Potni listi 
Civilne zadeve 
Kazenske zadeve 
Odložitev kazni in pogojni odpust 
Pomilostitve 
Carine in carinski prekrški 
Prekrški 
Krediti 
Osebna in družinska pokojnina 
Pok. na podlagi pravic iz NOV in izj. pok. 
Inv. pok. in uvel.pravic iz inv.zav. 
Zdravljenje in dr. pravice iz zdrav.zav. 
Vojaške vojne in mirovne invalidnine 
Socialna pom. in dr. oblike soc. zaščite 
Otroški dodatek 
Posebna doba za borce NOV 
Delovna doba 
Dodelitev stanovanja 
Stanovanjski spor 
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanj« 
Sostanovalska razmerja 
Podstanovalska razmerja 
Prisilna izselitev 
Delovanje hišnega sveta in stan. podjetij 
Crne gradnje 
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje 
Ostale komunalne zadeve 
Dovozne poti 
Priključki komunalnih naprav 
Negativni vplivi raznih dejav. na okolje 
Zaposlitev 
Pravice iz združenega dela 
Delovni spor 
Odnosi v združenem delu 
Šolanje 
Prošnja za sprejem 
Razno 

18 

21 

- \ 
1 

2 

3 

27 

1 
1 

6 
5 

1 

1 1 

4 3o 1 
21 - 

1 
29 

1 

2 
1 
7 
9 

11 
6 

2o 

2 - 
2 - 
1 - 1 

1 
13 

1 
45 
24 

2 
1 
8 
1 

15 
3 
2 

13 
1 
3 
2 

78 
1 
1 
1 

15 
7 
1 
5 

9 
3 

2o 
11 
24 

6 

2o 78 

88 79 99 61 19 32 395 

SLIJ2RA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKtJPSflNE SR SLOVENIJE 

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA ROK REŠITVE 

(za leto 1986) 

TABELA VII. 

do 2 meseca do 6 mesecev nad 6 mesecev Skupaj 

Premoženjsko-pravne zadeve 
Socialno zavarovanje in družbena zaščita 
Stanovanjske in komunalne zadeve * 
Delovno-pravne zadeve 
Ostalo 

47 
48 
98 
45 
5o 

3o 

19 
13 
24 

lo 

4 
3 

87 
48 

121 
61 
78 

288 86 21 395 



SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Služba komisije za vloge in pritožbe 

PREGLED 

pritožbene problematike v občinah na območju SR Slovenije 

v letu 1986 

V skladu s programom dela Komisije za vloge in pritožbe 
Skupščine SR Slovenije za leto 1987 ter upoštevajoč sklep 
koordinacijskega odbora za vloge in pritožbe pri RK SZDL 
smo na podlagi podatkov, ki so nam jih v januarju in februarju 
posredovali tajniki občinskih komisij, ki so jih zbrali v sodelo- 
vanju s pritožbenimi organi oziroma nosilci funkcij v občinah, 
pripravili pregled pritožbene problematike v občinah v letu 
1986. Podatki torej zajemajo poleg vlog in pritožb naslovljenih 
na občinske komisije tudi podatke o vlogah, naslovljenih na 
funkcionarje občinskih skupščin, izvršnih svetov ter družbe- 
nopolitične organizacije oziroma na njihove organe ter 
nosilce funkcij. 

Podatke so nam posredovale vse občine, prav tako pa tudi 
posebni družbenopolitični skupnosti Ljubljana-mesto in Mari- 
bor-mesto (67). Pri Skupščini skupnosti obalnih občin Koper 
pa šele v letu 1987 predvidevajo ustanovitev komisije za vloge 
in pritožbe. 

Opozoriti moramo, da verjetno vsi podatki, ki smo jih prejeli 
niso številčno povsem točni, predvsem podatki o številu ust- 
nih vlog, ki so pogosto le rezultat ocene ter podatki o vrstah 
zadev, ker v posameznih občinah niso opravili kvalifikacije po 
priloženi enotni kvalifikaciji. 

Glede na to, da je zadevni pregled pripravljen že drugo leto 
pa nam je v pregledu za leto 1986 mogoča primerjava s 
podatki za preteklo leto to je leto 1985, katere navajamo v 
oklepaju. 

i. ŠTEVILO VLOG IN PRITOŽB, NASLOVLJENIH 
NA OBČINSKO KOMISIJO ZA VLOGE IN 
PRITOŽBE, PREDSEDNIKA OBČINSKE 
SKUPŠČINE, PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA SVETA 
TER OSTALE FUNKCIONARJE SKUPŠČINE 
OBČINE IN IZVRŠNEGA SVETA 

a. Vloge, naslovljene na občinsko komisijo za vloge in 
pritožbe 

Občinske komisije za vloge in pritožbe so prejele v obrav- 
navo 1609 (1529) vlog. Občani so neposredno za komisijo 
naslovili 438 (483) pisnih vlog, v 897 (811) primerih pa so 
podali ustne vloge. Poleg neposrednih vlog so občinske 
komisije prejele še 274 (235) vlog, ki so jim jih odstopili drugi 
organi, zlasti komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR 
Slovenije. 

b. Vloge, naslovljene na predsednika občinske skupščine 
Na predsednika občinske skupščine so se občani obrnili v 

465 (1.198) primerih. Vložili so 136 (222) pisnih in 329 (976) 
ustnih vlog. 

c. Vioge, naslovljene na predsednika izvršnega sveta 
Predsedniki izvršnih svetov skupščin občin so prejeli 386 

(814) vlog, od tega 87 (200) pisnih in 299 (614) ustnih. 
d. Vloge, naslovljene na ostale funkcionarje 
Ostali funkcionarji so prejeli 278 (648) vlog, od tega 68 (366) 

pisnih in 210 (282) ustnih. 
Skupno so občinske komisije za vloge in pritožbe ter funk- 

cionarji v občini prejeli 2738 (4189) vlog. Pisnih vlog je bilo 
1003 (1502) ali 37% (36%), ustnih vlog pa 1735 (2687) ali 63% 
(64%). 
Delež vlog in pritožb po naslovnikih je naslednji: 
občinske komisije 59% (37o/o) 
predsedniki občinskih skupščin 17% (29%) 
predsedniki izvršnih svetov 14% (19%) 
ostali funkcionarji 10% (15%) 

Iz gornjega prikaza je razvidno, da so se občani v letu 1986 
bolj pogosto obračali na pristojni organ, to je na občinsko 
komisijo za vloge in pritožbe. To je najbrže posledica menjave 
funkcionarjev v preteklem letu, morda-pa tudi boljšega infor- 
miranja občanov, da se lahko obračajo na poseben organ za 
vloge in pritožbe, ki naj bi se v večji meri uveljavil kot poseben 
pritožbeni organ. Ponekod so funkcionarji vse vloge začeli 
odstopati komisijam. 

Občine, v katerih je znatno več vlog naslovljenih na občin- 
sko komisijo so: 

Ljubljana-Center 
Celje 
Maribor-Rotovž 
Maribor-Tabor 
Maribor-Pobrežje 
Maribor-Tezno 
Žalec 

komisija 
228 
227 
146 
86 
72 
40 
53 

funkcionarji 
94 
26 
16 
10 

7 
3 

10 
V občinah Škofja Loka in Litija ni bila na funkcionarje 

naslovljena nobena vloga, v Tržiču 1, v Idriji, Trebnjem, Breži- 
cah, Sežani in Radljah 2 vlogi, v Postojni in ©rmožu pa 3 
vloge. Nekaj je občin, v katerih je še izrazito nesorazmerje 
med številom vlog, poslanih občinski komisiji in številom 
vlog, naslovljenih na funkcionarje kot na primer: 

komisija funkcionarji 
Mozirje 0 130 
Ilirska Bistrica 2 50 
Cerknica o 19 

vendar pa se je to nesorazmerje zaradi splošnega upada 
vlog naslovljenih na funkcionarje napram letu 1985 občutno 
zmanjšalo. 

V občinah Cerknica, Črnomelj, Idrija, Litija, Lenart, Metlika, 
Ormož, Postojna, Ribnica, Vrhnika in Zagorje ob Savi ni vlog 
naslovljenih na komisijo, vendar pa so v teh občinah občani 
naslovili več vlog na posamezne funkcionarje, z izjemo 
občine Litija, kjer tudi na funkcionarje ni bila naslovljena 
nobena vloga. 
Koncentracija vlog in pritožb po občinah 

Nad 100 vlog so zabeležili v 7 občinah - 10%: 
1. Ljubljana Center 
2. Nova Gorica 
3. Celje 
4. Maribor Rotovž 
5. Mozirje 
6. Ljubljana Šiška 
7. Titovo Velenje 

Do 10 vlog so obravnavali v 24 občinah - 
Lendava 9 Ravne 
Jesenice 8 Sežana 
Kočevje 8 Laško 
Slovenj Gradec 8 Lenart 
SI. Bistrica 8 Radlje 
Šmarje 8 Zagorje 
Trebnje 8 Črnomelj 
Vrhnika 8 Ormož 
Tržič 7 Postojna 
Ljutomer 6 Sevnica 
Dravograd 5 Brežice 
Krško 5 Idrija 

36%: 

322 
255 
253 
162 
131 
109 
108 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

V občini Litija niso obravnavali nobene vloge. 
V 35 občinah (52 %) so obravnavali nad 10 do 100 vlog. 
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Razmerje med pisnimi in ustnimi vlogami 
Med vlogami, ki so neposredno naslovljene na občinsko 

komisijo za vloge in pritožbe je večina ustnih. Upoštevaje tudi 
odstopljene pisne vloge je razmerje med pisnimi in ustnimi 
vlogami 33 % : 67 %, (47 % : 53 %). 

Na predsednika skupščine občine in izvršnega sveta se 
občani v veliki večini obračajo ustno. Na predsednika skupš- 
čine občine je naslovljenih 71 % ustnih in 29 % pisnih vlog, na 
predsednika izvršnega sveta pa 77 % ustnih in 23 % pisnih 
vlog. Na ostale funkcionarje skupščine občine in izvršnega 
sveta so naslovili občani 24 % pisnih in 76 % ustnih vlog. 

V seštevku vseh vlog in pritožb, naslovljenih na občinsko 
komisjijo in funkcionarje, pravladujejo ustne vloge s 63 % (64 
%) pisnih vlog je 37% (36%). 

II. 
REŠEVANJE VLOG IN PRITOŽB V OKVIRU 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ 

Na tem mestu ne obravnavamo služb pravne pomoči, ki 
delujejo v okviru Zveze sindikatov Slovenije ali tovariških 
razsodišč ZKS. Prav tako vprašalnik ni zajel pritožbene pro- 
blematike v ZSMS, ker se doslej ni pojavila v večjem obsegu. Z 
analizo naj bi zlasti ugotovili, ali imajo posamezne družbeno- 
politične organizacije posebne organe za reševanje vlog in 
pritožb oziroma katere. Ugotovili naj bi tudi število vlog in 
pritožb, naslovljenih na organe družbenopolitičnih organiza- 
cij ter posebej na nosilce funkcij v družbenopolitičnih organi- 
zacijah. Vsa ostala vprašanja, ki se nanašajo na značilnosti 
vlog in postopanje z njimi, so obdelana posebej za občinske 
komisije in funkcionarje ter za družbenopolitične organiza- 
cije. 

Organi družbenopolitičnih organizacij za vloge in pritožbe 
1. Zveza sindikatov Slovenije 

Poseben organ za reševanje vlog in pritožb ima 39 (35) 
občin. V 28 (24) občinah je to komisija za vloge in pritožbe, 
ostalih 11 občin je navedlo, da so to odbori oziroma ni 
navedeno organa. Posebni organi za reševanje pritožbene 
problematike torej delujejo pri 58 % (52 %) občinskih sindikal- 
nih svetov. To je tudi največje število ugotovljenih pritožbenih 
organov v okviru družbenopolitičnih organizacij. Poleg tega 
deluje v večini občin služba pravne pomoči. S tem je pritož- 
beno področje razmeroma zadovoljivo organizirano. 
2. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije 

Poseben organ za reševanje vlog in pritožb ima 14 občin, 
od tega 6 občin navaja komisijo, 2 občini pa navajata koordi- 
nacijski odbor, druge pa navajajo imena, v občini Ljubljana 
Vič-Rudnik in Titovo Velenje navajajo 10 OK SZDL, v Kamniku 
in Kranju pa predsedstvo. Poseben organ za vloge in pritožbe 
je torej organiziran le v 21 % (12 %) občin. 

Komisije jmajo v občinah Krško, Ormož, Ptuj, Postojna, 
Sevnica in Šmarje. 
3. Zveza komunistov Slovenije 

Poseben organ za reševanje vlog in pritožb imajo v 33 (27) 
občinah. Od tega je 23 (21) komisij, ostali pa ne navajajo 
imena organa. Poseben organ deluje torej v 49 % (40 %) 
občin. 
4. Zveza združenj borcev NOV 

Poseben organ za reševanje vlog in pritožb imajo v 25 (24) 
občinah, od tega v 18 (14) občinah komisijo, v 7 občinah pa 
niso navedli imena organa. 

Poseben organ imajo v 37 % (36 %) občin. 
Komisije so ustanovljene v občinah Celje, Hrastnik, Izola, 

Jesenice, Kranj, Litija, Ljubljana - Center, Ljubljana Vič-Rud- 
nik, Nova Gorica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi in 
Zagorje ob Savi. Pritrdilno pa so na vprašanje odgovorili v 
Črnomlju, Domžalah, Kopru, Ljubljani-Bežigrad, Ljubljani— 
Šiška, Maribor-Pesnica, Maribor-Rotovž, Maribor-Tabor, 
Maribor-Tezno in Novem mestu. 

Nobenega pritožbenega organa nimajo družbenopolitične 
organizacije v 8 (13) občinah: Dravograd, Idrija, Maribor- 
-Ruše, Tolmin, Trebnje, Maribor-Rotovž in Radovljica. 

Število vlog in pritožb, naslovljenih na organe družbenopoli- 
tičnih organizacij in nosilce funkcij v družbenopolitičnih or- 
ganizacijah 
a.) Občinski sindikalni svet 

Na občinski sindikalni svet je bilo naslovljenih 1143 (1337) 
vlog, od tega 349 (393) pisnih in 794 (944) ustnih. Na nosilce 
funkcij je bilo naslovljenih 143 (359) vlog, od tega 16 (49) 
pisnih in 127 (310) ustnih. * 

Skupno so sprejeli 1286 (1696) vlog. 
b.) Občinska konferenca SZDL 

Na SZDL je bilo naslovljenih 209 (110) vlog, od tega 84 (51) 
pisnih in 125 (59) ustnih. 

Na nosilce funkcij je bilo naslovljenih 154 (254) vlog, od 
tega 24 (20) pisnih in 130 (234) ustnih. 

Skupno so prejeli 363 (364) vlog. 
c.) Občinski komite ZKS 

Prejeli so 203 (223) vlog od tega 81 (113) pisnih in 122 (110) 
ustnih. Na nosilce funkcij je bilo naslovljenih 129 (216) vlog, 
od tega 39 (32) pisnih in 90 (184) ustnih. 

Skupno so prejeli 332 (439) vlog. 
d.) Občinski odbor Zveze združenj borcev NOV 

Prejeli so 430 (403) vloge, od tega 219 (288) pisnih in 211 
(115) ustnih. Na nosilce funkcij je bilo naslovljenih 87 (71) 
vlog, od tega 22 (24) pisnih in 50 (47) ustnih. 

Skupno so prejeli 517 (474) vlog. 

Delež vlog in pritožb po naslovnikih je naslednji: 
sindikat 51% (57%) 
SZD1- 15% (12%) 
ZKS 13% (15%) 
ZZBNOV 21% (16%) 

Pritožniki se v 79 % primerov pritožujejo na organe družbe- 
nopolitičnih organizacij, na nosilce funkcij pa le v 21 % (30 %) 
primerov. Ta značilnost je najbolj poudarjena v ZZB NOV, kjer 
je na družbenopolitične organizacije naslovljenih 83 % (85 %) 
vlog, na nosilce funkcij pa le 17% (15%) in v sindikatu, kjer je 
na družbenopolitične organizacije nslovljenih 89 % (79 %) 
vlog, na nosilce funkcij pa 11 % (21 %), v ZKS je na družbeno- 
politične organizacije naslovljenih 61 % (51 %) vlog, na 
nosilce funkcij pa 39 % (49 %). V SZDL je 58 % (30 %) vlog 
naslovljenih na družbenopolitične organizacije, 42 % (70 %) 
pa na nosilce funkcij. 

Koncentracija vlog in pritožb 
Nad 100_vlog so obravnavali v 6 občinah, to je 10%: 

Ljubljana Šiška 303 
Ilirska Bistrica 297 
Ljubljana Center -) 44 
Koper 128 
Maribor Mesto -)24 
Trbovlje 120 

Nad 50 do 100 vlog so obravnavali v 4 občinah, to je 6%: 
Tolmin 95 
Ajdovščina 90 
Novo mesto 64 
Zagorje ob Savi 51 

Do 10 vlog so obravnavali v 24 občinah, to je 36%: 
Ljubljana Bežigrad in 
Hrastnik 9 
Šentjur 9 
Maribor Pesnica q 
Maribor Rotovž 8 
Kočevje 7 
Laško 7 
Radovljica 7 
Piran 6 
Črnomelj 5 
Grosuplje 5 
Logatec 5 
Postojna 5 
Dravograd 5 
Slovenska Bistrica 3 
Maribor Pobrežje 2 
Nova Gorica 2 
Ljubljana Mesto 2 
Idrija 
Slovenj Gradec 
Jesenice 
Ljutomer 
Ormož 
Žalec 
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V 6 (15) občinah niso v okviru družbenopolitičnih organiza- 
cij obravnavali nobene vloge. To je govoto eden od manj 
verodostojnih podatkov, saj nekatere občine očitno niso 
izpolnile vprašalnika v delu, ki se nanaša na družbenopoli- 
tične organizacije. 

Občine brez pritožbene problematike v okviru družbenopo- 
litičnih organiazcij so: Gornja Radgona, Ljubljana Moste- 
Polje, Sevnica, Trebnje, Šmarje in Tržič. 
Razmerje med pisnimi in ustnimi vlogami 

Med vlogami, ki so jih občani naslovili na organe družbeno- 
političnih organizacij je 37% (41%) pisnih in 63% (59%) ustnih. 

Delež ustnih vlog se še poveča pri funkcionarjih, ki so 
prejeli 80% (86%) ustnih in 20% (14%) pisnih vlog. 

Podrobnejši prikaz razmerij za posamezne družbenopoli- 
tične organizacije: 

- sindikat: organi 31% (29%) pisnih, 69% (71%) ustnih 
vlog, nosilci funkcij 11% (13%) pisnih, 89% (86%) ustnih vlog 

- SZDL: organi 40% (46%) pisnih, 60% (53%) ustnih vlog, 
nosilci funkcij 16% (8%) pisnih, 84% (92%) ustnih vlog 

- 2KS: organi 40% (51%) pisnih, 60% (49%) ustnih vlog, 
nosilci funkcij 30% (15%) pisnih, 70% (85%) ustnih vlog 

- ZZB NOV: organi 51% (71%) pisnih, 49% (29%) ustnih 
vlog, nosilci funkcij 25% (34%) pisnih, 75% (66%) ustnih vlog 

Edino pri organih ZZB NOV število pisnih vlog malenkostno 
presega število ustnih. Na nosilce funkcij so se pritožniki 
praviloma obračali neposredno. 

V seštevku vseh vlog, naslovljenih na organe in nosilce 
funkcij v družbenopolitičnih organizacijah, prevladuje tako 
kot leta poprej ustne vloge s 67%. Pisnih vlog je 33%. Raz- 
merje je enako kot pri vlogah v okviru občinske skupščine. 

VRSTE ZADEV 

Podlaga za razvrščanje zadev po vsebini je veljavna klasifi- 
kacija vlog in pritožb po vsebini, ki je uveljavljena v zveznem 
merilu. Klasifikacija obsega 5 glavnih skupin: premoženjsko- 
pravne zadeve, socialno zavarovanje in družbena zaščita, 
stanovanjske in komunalne zadeve, delovno-pravne zadeve in 
ostalo. 

Prikazani podatki vključujejo tako vloge in pritožbe, obrav- 
navane v občinskih komisijah oziroma v okviru občinskih 
skupščin, kot tudi vloge in pritožbe v okviru družbenopolitič- 
nih organizacij. Že uvodoma pa smo omenili, da za posa- 
mezne občine nismo prejeli podatkov na podlagi enotne klasi- 
fikacije temveč so le opisali vrsto pritožbene problematike, 
oziroma so kvalificirali le vloge naslovljene na občinske komi- 
sije ali pa so te podatke enostavno izpustili. 

Število in delež posameznih vrst zadev prikazujemo s ta- 
belo: 
zadeve število zadev % 
premoženjsko-pravne 330 (769) 12(19) 
socialno zav. in druž. zašči- 
ta 334(946) 12(23) 
stanovanjske in komunalne 1228 (1341) 45 (33) 
delovno-pravne 480 (688) 17 (17) 
ostalo 371 (326) 14 (8) 

a) Premoženjsko-pravne zadeve 
Podrobneje lahko prikažemo le 235 zadev, ker občine za 95 

zadev niso navedle podskupine. 
1. davki, takse in samoprispevki 25% 
2. civilne zadeve 14% 
3. komacacija, arondacija 14% 
4. zaposedba zemljišča 13% 
5. razlastitev ' 12% 
6. nacionalizacije 8% 
7. prekrški 6% 
8. kazenske zadeve 4% 
9. ostalo 4% 

b) Socialno zavarovanje in družbena zaščita 
Prikazani so podatki za 311 zadev, ker pri 23 zadevah ni 

navedena podskupina. 
Socialno pomoč in druge oblike socialne zaščite 58% 
Invalidska pokoj, in uvel. pravic iz inv. zav. 7% 
Pokojnina na podlagi prav. iz NOB in izjem. pok. 4% 
Zdravljenje in druge prav. iz zdrav, zavarov. 7% 
Osebna in družinska pokojnine 12% 
Posebna doba za borce NOV 6% 

Delovna doba 4% 
Ostalo 22% 

c.) Stanovanjske in komunalne zadeve 
Prikazani so podatki za 1080 zadev, ker pri 148 zadevah ni 

navedena podskupina. 
dodelitev stanovanja 34% 
ostale komunalne zadeve 21% 
gradbeno in lokacijsko dovoljenje 8% 
prisilna izselitev 11% 
črne gradnje 3% 
sostanovalska in podstanovalska raz. 10% 
ostalo 13% 

d.) Delovno - pravne zadeve 
Prikazani so podatki za 440 zadev, ker pri 40 zadevah ni 

navedena podskupina. 
delovni spor 29% 
zaposlitev 14% 
pravice iz združenega dela 29% 
odnosi v združenem delu 20% 
ostalo 2% 

Dodajamo še pregled zadev, ki so najpogostejše (nad 50 
vlog) ne glede na klasifikacijsko skupino: 

št. zadev % 1985 
1. dodelitev stanovanja 362 13% 11% 
2. komunalne zadeve 228 8% 8% 
3. social. pomoč in druge obl. soc. 

zašč. 180 7% 7% 
4. delovni spor 129 5% 6% 
5. pravice iz združenega dela 128 5% 4% 
6. prisilna izselitev 120 4% 0 
7. podstanovalska in sostanov. razm. 110 4% 0 
8. gradbeno in lokacijsko dovoljenje 89 3% 3% 
9. zaposlitev 63 2% 5% 

10. davki, takse in samoprispevki 59 2% 8% 
0 ni podatka 

IV. 
POSTOPEK S SPREJETIMI VLOGAMI 
Odgovorjeno stranki 

Organi in družbenopolitične organizacije in funkcionarji, na 
katere so se stranke obrnile, so jim odgovorili v 56% (37%) 
primerov. 

S strani občinske komisije in funkcionarjev občinske skupš- 
čine ter izvršnega sveta je bilo strankam odgovorjeno v 58% 
(44%) primerov. 

V družbenopolitičnih organizacijah so z odgovorom stranki 
rešili skupno 54% (30%) zadev. V posameznih družbenopoli- 
tičnih organizacijah so podatki naslednji: 

- občinski sindikalni svet in nosilci funkcij so strankam 
odgovorili v 57% (34%) primerov; 

- občinska konferenca SZDL ter nosilci funkcij so stran- 
kam odgovorili v 64% (28%) primerov; 

- občinski komite ZKS ter nosilci funkcij so strankam 
odgovorili v 44% (43%) primerov; 

- občinski odbor ZZB NOV ter nosilci funkcij so strankam 
odgovorili v 43% (14%) primerov. 
Odstopljeno pristojnim organom 

Skupno 17% (19%) vseh vlog in pritožb so naslovniki odsto- 
pili v obravnavo drugim pristojnim organom. 

Tega postopka so se najmanj posluževali v občinskih komi- 
sijah oziroma občinskih skupščinah. Odstopili so le 14% 
(13%) svojih vlog. 

V družbenopolitičnih organizacijah so skupno odstopili pri- 
stojnim organom 18% (21%) vlog. V posameznih družbenopo- 
litičnih organizacijah so ravnali takole: 

- sindikat je vloge odstopil drugim organom v 11% (14%) 
primerov; 

- SZDL je odstopila 21% (22%) svojih vlog; 
- ZKS je odstopila 30% (18%) svojih vlog; 
- ZZB NOV je odstopila največji del in sicer 34% (50%) 

svojih vlog. 

Obravnavano neposredno 
Tu so zbrani podatki o zadevah, ki so bile zaradi svoje 

zahtevnosti neposredno obravnavane in rešene na seji komi- 
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sije oziroma drugega organa. Del teh zadev naj bi bile tudi 
zadeve, obravnavane na terenu, kot so ogledi oziroma druga 
poslovanja na terenu. 

Neposredno je bilo obravnavanih 26% (40%) vseh vlog in 
pritožb, od tega 5% (3%) na terenu. 

Občinske komisije in funkcionarji so neposredno obravna- 
vali 47% (39%) zadev, od tega 16% (13%) na terenu. 

Družbenopolitične organizacije so skupno neposredno 
obravnavale 26% (42%) zadev, od tega 3% (13%) na terenu. 

V posameznih družbenopolitičnih organizacijah so podatki 
naslednji: 

- sindikat je neposredno obravnaval 31% (50%) svojih 
zadev, in sicer le 4% (8%) na terenu; 

- SZDL je neposredno obravnavala 13% (43%) svojih 
zadev, in sicer 32% (32%) na terenu; 

- ZKS je neposredno obravnavala 16% (35%) svojih zadev, 
in sicer 7% (20%) na terenu; 

- ZZB NOV je neposredno obravnavala 20% (23%) svojih 
zadev, in sicer 2% (13%) na terenu. 

Brezpredmetno 
Skupno 2% (4%) vseh vlog in pritožb so v občinah označili 

kot brezpredmetne. 
V občinskih komisijah in pri funkcionarjih občinske skupš- 

. čine in izvršnega sveta je 2% (3%) brezpredmetnih vlog. 
V družbenopolitičnih organizacijah je skupno 2% (5%) brez- 

predmetnih vlog. V posameznih družbenopolitičnih organiza- 
cijah je delež brezpredmetnih vlog naslednji: 

- sindikat je prejel 0,7% (2%) brezpredmetnih vlog; 
- SZDL je 2% (7%) vlog označila kot brezpredmetne; 
- ZKS je 10% (4%) označila brezpredmetnih vlog; 
- ZZB NOV so 2% (13%) vlog označili kot brezpredmetne. 

V. 
NAČIN REŠITVE 

Upravičeno in pozitivno rešeno 
Skupno 68% (60%) vlog in pritožb,- ki so jih obravnavali v 

občinskih skupščinah in v družbenopolitičnih organizacijah, 
je bilo upravičenih in pozitivno rešenih. 

V občinskih komisijah ter pri funkcionarjih občinske skupš- 
čine in izvršnega sveta je bilo pozitivno rešenih 55% (52%) 
zadev. 

V družbenopolitičnih organizacijah je bilo pozitivno rešenih 
kar 75% (67%) zadev. Delež upravičenih ter pozitivno rešenih 
zadev je v posameznih družbenopolitičnih organizacijah na- 
slednji; 
- sindikat 86% (76%) 
- SZDL 62% (51%) 
-ZKS 41% (52%) 
- ZZB NOV * 68% (44%) 

Upravičeno iz objektivnih razlogov nerešeno 
Vlog, ki so upravičene, vendar iz objektivnih razlogov niso 

bile rešene v letu 1985, je skupno 19% (23%). Tu gre predvsem 
za vloge, ki se rešujejo dalj časa, zlasti stanovanjske zadeve. 

Tovrstnih vlog je pri občinskih komisijah ter funkcionarjih 
občinske skupščine in izvršnega sveta 28% (31%). 

V družbenopolitičnih organizacijah je takih vlog mnogo 
manj, njihov delež znaša 15% (16%). V posameznih družbeno- 
političnih organizacijah je delež takle: 
- sindikat 10% (10%) 
- SZDL 24% (31%) 
- ZKS 32% (23%) 
-ZZB NOV 17% (26) 

Neupravičeno 
Delež neupravičenih vlog je najmanjši in znaša 13% (17%). 
V občinskih komisijah in pri funkcionarjih skupščine izvrš- 

nega sveta je 20% (17%) neupravičenih vlog. 
Tudi v družbenopolitičnih organizacijah je skupno 9% 

(17%) neupravičenih vlog. V posameznih družbenopolitičnih 
organizacijah so podatki naslednji: 
- sindikat 4% (14%) 
- SZDL 15% (18%) 

- ZKS 26% (25%) 
- ZZB NOV 15% (30%) 
Podatki kažejo, da je večina vlog in pritožb upravičenih. 

Upravičenih, čeprav ne v celoti pozitivno rešenih, je kar 86% 
(83%) vseh zadev. V primejavi z vlogami in pritožbami, ki jih je 
v istem obdobju obravnavala komisija za vloge in pritožbe 
Skupščine SR Slovenije je delež upravičenih vlog presenet- 
ljivo velik. Na republiški ravni je bilo upravičenih namreč 21% 
(36%) vlog, upravičenih, iz objektivnih razlogov nerešenih 
23% (21%) vlog, neupravičenih pa 56% (43%) vlog. 

Ti rezultati nedvomno kažejo, da se občani v veliki večini 
pritožujejo na občinske organa iz utemeljenih razlogov. To pa 
tudi zavezuje pritožbene organe in posameznike, da pritož- 
beni problematiki še v naprej posvečajo ustrezno pozornost. 

VI. 
ORGANI IN ORGANIZACIJE, NA KATERE SE 
NANAŠAJO VLOGE 
Državni organi 

Pritožbe zoper delo državnih organov tvorijo skupaj 20% 
(26%) obravnavanih vlog in pritožb. Njihov delež po posamez- 
nih naslovnikih je zelo različen in se giblje od 1% do 37%. 

V občinski komisiji in pri občinskih funkcionarjih so se 
občani zoper državne organe pritoževali v 37% (39%) pri- 
merov. 

V družbenopolitičnih organizacijah je tovrstnih pritožb 
manj. Skupno jih je 13% (16%) na posamezne družbenopoli- 
tične organizacije pa so razporejene takole: 

- sindikat 1% (1%) 
- SZDL 32% (23%)- 
- ZKS 26% (21%) 
- ZZB NOV 37% (64%) 

Samoupravne interesne skupnosti 
V skupno 18% (17%) vlog in pritožb se vlagatelji pritožujejo 

zoper poslovanje samoupravnih interesnih skupnosti. 
Občinske komisije in funkcionarji občinske skupščine ter 

izvršnega sveta so obravnavali 28% (26%) vlog v zvezi z delom 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Družbenopolitične organizacije so obravnavale 14% (12%) 
tovrstnih vlog in sicer: 

- sindikat 5% (4%) 
- SZDL 32% (33%) 
-ZKS 18% (13%) 
- ZZB NOV 37% (22%) 

Organizacije združenega dela 
Zoper organizacije združenega dela je bilo vloženih 51% 

(42%) vlog in pritožb. 
V občinskih komisijah in pri občinskih funkcionarjih je 

delež teh vlog 17% (14%). 
V družbenopolitičnih organizacijah znaša delež teh vlog 

66% (61%) in sicer: 
- sindikat 91% (89%) 
-SZDL 14% (28%) 
- ZKS 43% (40%) 
-ZZB NOV 17% (2%) 

Sodišča 
Pritožbe zoper delo sodišč so izražene le v 4% (5%) vlog, pri 

čemer se 51% (55%) vlog nanaša na sodišča združenega dela. 
V občinskih komisijah in pri občinskih funkcionarjih je 

pritožbena problematika s tega področja zastopana s 7% 
(7%). 

Družbenopolitične organizacije so prejele skupno 2% (4%) 
takih vlog in pritožb, ki so razporejene takole: 

- sindikat 1 % (4%) 
- SZDL 4% (5%) 
- ZKS 7% (4%) 
- ZZB NOV 4% (5%) 

Ostali organi 
Na ostale organe se nanaša 7% (10%) vlog in pritožb. 
V občinskih komisijah in pri občinskih funkcionarjih je teh 

vlog 10% (14%). 

priloga poročevalca 17 



V družbenopolitičnih organizacijah je na ostale organe 
naslovljenih 5% (6%) vlog in sicer: 

- sindikat 2% (2%) 
- SZDL 19% (11%) 
- ZKS 6% (22%) 
- ZZB NOV 6% (7%) 
V celoti gledano prevladujejo vloge, ki se nanašajo na 

poslovanje organizacij združenega dela. Visok delež teh vlog 
gre na račun sindikata, kjer se skoraj celotna pritožbena 
problematika nanaša na organizacije združenega dela. To je 
razumljivo, saj delavci utemeljeno pričakujejo sodelovanje in 
zaslombo sindikata pri sporih iz delovnih razmerij. T udi v ZKS 
je bil v letu 1985 delež teh pritožb največji, lansko leto pa se je 
prevagal na račun dela državnih organov. 

Največ pritožb na račun OZD je v občinah Ajdovščina, 
Ilirska Bistrica, Titovo Velenje, Škofja Loka in Novo mesto. V 
okviru občinskih komisij in pri funkcionarjih je največ pritožb 
zoper delo državnih organov in samoupravnih interesnih 
skupnosti. Tu izstopajo občine Piran, Koper, Tolmin, Nova 
Gorica in Ljubljana Šiška. Izredno velik delež teh pritožb je 
tudi v ZZB NOV. 

VII. 
ROK REŠITVE 

Do dva meseca 
V najkrajšem roku je bilo rešenih 72% (75%) zadev. 
Občinske komisije ter funkcionarji občinske skupščine in 

izvršnega sveta so v tem roku rešili 54% (65%) prejetih vlog in 
pritožb. 

Družbenopolitične organizacije so do dva meseca reševale 
80% (85%) vlog in pritožb. V posameznih družbenopolitičnih 
organizacijah so podatki naslednji: 

- sindikat 84% (89%) 
- SZDL 78% (72%) 
- ZKS 76% (75%) 
- ZZB NOV 69% (87%) 

Do šest mesecev 
Reševanje 22% (14%) vseh vlog in pritožb je trajalo do šest 

mesecev. 
Občinske komisije in občinski funkcionarji so v tem času 

rešili 32% (18%) zadev. 
Družbenopolitične organizacije so v tem času rešile 17% 

(10%) zadev in sicer: 
- sindikat 14% (7%) 
- SZDL 17% (20%) 
- ZKS 23% (14%) 
-ZZB NOV 28% (10%) 

Nad 6 mesecev 
Nad 6 mesecev je trajalo reševanje 6% (11%) vlog in pritožb. 
Občinske komisije in občinski funkcionarji so v tem roku 

rešili 14% (17%) zadev. 
Družbenopolitične organizacije so najdaljši rok potrebovale 

za rešitev 2% (5%) zadev. Delež posameznih družbenopolitič- 
nih organizacij pri tem je naslednji: 
- sindikat 1 % (4%) 
- SZDL 5% (8%) 
-ZKS 1% (11%) 
- ZZB NOV 3% (3%) 
Iz podatkov je razvidno, da družbenopolitične organizacije 

hitreje rešujejo prejete vloge in pritožbe kot občinske komi- 
sije in funkcionarji. Najhitrejše je reševanje zadev v okviru 
sindikata. Na prvi pogled so torej družbenopolitične organiza- 
cije pri reševanju zadev učinkovitejše. 

Vendar pa vemo, da je zahtevnost obravnavanih zadev ter 
skrbnost in poglobljenost pri reševanju teh manjša, saj vemo, 
da v večjem številu občin družbenopolitične organizacije tudi 
nimajo posebnih organov za reševanje pritožbene problema- 
tike. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da družbenopolitične 
organizacije velik del vlog odstopijo - in s tem v najkrajšem 
možnem času rešijo, odstopljene vloge pa štejejo kot pozi- 
tivno rešene. 

VIII. 
PODPISNIKI OZIROMA VLAGATELJI 

En podpisnik 
Enega podpisnika ima velika večina vlog in sicer 41% (91%). 
V občinskih komisijah in pri občinskih funkcionarjih je 93% 

(93%) vlog z enim podpisnikom. 
V družbenopolitičnih je 89% (88%) vlog z enim podpisni- 

kom. Posamezne družbenopolitične organizacije so prejele 
naslednji delež vlog z enim podpisnikom. 
- sindikat ' 89% (91%) 
- SZDL 84% (67%) 
- ZKS 86% (85%) 
- ZZB NOV 96% (98%) 

Kolektivne vloge 
Kolektivnih vlog je 7% (7%). 
Občinske komisije in občinski funkcionarji so prejeli 5% 

(6%) kolektivnih vlog. 
Družbenopolitične organizacije so prejele 8% (9%) kolektiv- 

nih vlog in sicer: 
-sindikat 8% (6%) 
- SZDL 12% (30) 
- ZKS 7% (6%) 
-ZZB NOV 9% (1%) 

Anonimne vloge 
V skupnem seštevku je 2,5% (2%) anonimnih vlog. 
Na občinsko komisijo in občinske funkcionarje je bil 

naslovljen 1% (1%) anonimnih vlog. 

Na družbenopolitične organizacije je naslovljenih 4% (3%) 
anonimnih vlog in sicer: 
- sindikat 3% (3%) 
- SZDL 6% (3%) 
- ZKS 7% (9%) 
-ZZB NOV 3% (1%) 

Največ individualnih [n hkrati najmanj kolektivnih vlog je 
tudi v letu 1986 naslovljenih na ZZB NOV. Večje število kolek- 
tivnih vlog in anonimnih vlog so prejeli v naslednjih občinah: 

Ljubljana Šiška 38 in 5 
Kranj 4 in 2 
Piran 6 in 2 
Tolmin 7 in 6 
Maribor-Mesto . 3 in 7 

Opazno je večje število anonimnih vlog, naslovljenih na 
družbenopolitične organizacije. Zanimivo je, da so veliko šte- 
vilo vlog brez podpisa prejeli organi in nosilci funkcij v ZKS 
tako v letu 1985 kot tudi v letu 1986. 

IX. 
ČLANI KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Število članov občinskih komisij za vloge in pritožbe se 
giblje od 5 do 9 in ga prikazujemo s tabelo: 

število članov število občin % 
20 

7 
24 

3 
13 

30 
11 
36 

4 
19 

Sestav komisij je delegatski. Občinska komisije sestavljajo 
delegati iz vseh treh zborov, ponekod pa iz dveh zborov 
občinske skupščine. V nekaterih občinah so člani komisij tudi 
delegati iz družbenopolitičnih organizacij. 

Profesionalno med člani komisij prevladujejo pravniki, soci- 
alni delavci in upokojenci. 
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X. 
ŠTEVILO SEJ KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

število sej število občin % 
0 8 (9) 12% (14%) 
1 20 (19) 30% (29%) 
2 16 (15) 24% (23%) 
3 10 (8) 15% (12%) 
4 5 (2) 7% (3%) 
5 5 (6) 7% (9%) 
6 1 (1) 1% (2%) 
7 0 (1) 0% (2%) 
8 1 (1) 1% (2%) 
9 0 (2) 0% (3%) 

22 1 (1) 1% (2%) 
Med občinskimi komisijami, ki niso imele nobene seje so: 

Cerknica, Idrija, Litija, Mozirje, Ribnica in Vrhnika, kjer ni bila 
na komisijo naslovljena nobena vloga ter Maribor-Pesnica 
kjer so prejeli le 3 ustne vloge ter Škofja Loka kjer so prejeli le 
eno vlogo. 

Največ sej so imeli v občinah Ljubljana Center 8, Koper 10, 
Celje 6, Ljubljana Bežigrad, Kranj, Novo mesto in Tolmin pa 5 
sej. Število sej je v glavnem sorazmerno s številom obravnava- 
nih zadev. j 

XI. 
SODELOVANJE MED PRITOŽBENIMI ORGANI 
V OBČINI 

Na vprašanje, kako ocenjujejo sodelovanje med pritožbe- 
nimi organi je odgovorilo 43 občin, med katerimi je večina to 
sodelovanje opredelila kot dobro in pozitivno. 

V nekaterih občinah so mnenja, da je še premalo koordina- 
cije med posameznimi organi zato se dogaja, da se zadeve 
podvajajo ter več organov samostojno obravnava isto zadevo. 
V posameznih občinah pa uspešno sodelujejo tudi z družbe- 
nim pravobranilcem samoupravljanja, sodiščem, inšpekcij- 
skimi službami itd. 

Le v občinah Murska Sobota in Laško se ugotavlja, da 
posebnega sodelovanja med pritožbenimi organi ni. V Piranu 
pa so mnenja, da ni potrebe po sodelovanju. 

XII. 
NAJBOLJ ZNAČILNA PRITOŽBENA 
PROBLEMATIKA V LETU 1986 

Največ občin je na prvo mesto postavilo stanovanjsko- 
komunalne zadeve. To problematiko so posebej poudarili v 
občini Kranj, Ptuj, Titovo Velenje, Tržič, Hrastnik, Ajdovščina, 
Grosuplje, Šmarje, Piran, Celje in Ljubljana Bežigrad. 

V Murski Soboti in Mozirju opozarjajo na poslabšanje soci- 
alnih razmer ter povečanje socialnih razlik, kar je vplivalo tudi 
na povečanje vlog s tega področja. 

Več občin je opozorilo na problematiko urejanja okolja, 
neustrezno delo upravnih organov na tem področju, neeno- 
ten pristop pri reševanju teh zadev, posebej občane moti 
neenoten postopek pri odstranjevanju črnih gradenj. Ta vpra- 

šanja so se posebej izpostavila v občinah Ajdovščina, Tolmin, 
Celje, Domžale, Izola, Ribnica in Šentjur. 

Na problematiko v zvezi z melioracijskimi in komasacijskimi 
postopki, razlastitvami ter ostalimi zemljiškimi zadevami so 
opozorili v občinah Ribnica, Lendava, Lenart, Ajdovščini, 
Domžalah in Metliki. 

V Celju občani veliko opozarjajo na neracionalno zasedena 
stanovanja ter menijo, da je potrebna širša akcija na republi- 
škem nivoju. Več pritožb pa je tudi zoper strokovno službo 
Samoupravne stanovanjske skupnosti glede neizvajanja nuj- 
nih popravil v dotrajanih zgradbah. 

Za občino Velenje je že dalj časa značilna problematika 
nasilnih vselitev ter postopkov za izpraznitev teh nasilno vse- 
ljenih stanovanj. Prav tako so značilne zadeve s področja 
delovno-pravnih razmerij predvsem problematika težje zapo- 
sljivih oseb. 

V občinah Šentjur in Laško posebej izpostavljajo vloge, ki 
se nanašajo na delo upravnih organov. 

XIII. 
SKLEP 

Iz zbranih podatkov povzemamo naslednje glavne ugoto- 
vitve: 

1. Pritožbeni organi in nosilci funkcij v občinah so v letu 
1986 prejeli 5236 (7162) vlog in pritožb. 2738 (4189) ali 54% 
(58%) vlog je naslovljenih na občinske komisije ter funkci- 
onarje občinske skupščine in izvršnega sveta, 2498 (2973) ali 
48% (42%) vlog pa je naslovljenih na organe in nosilce funkcij 
v družbenopolitičnih organizacijah. Zmanjšanje skupnega 
števila vlog napram letu poprej je na račun občutnega zmanj- 
šanja števila vlog naslovljenih na funkcionarje občinskih 
skupščin. 

2. 1609 (1529) ali 31% (21%) vlog in pritožb so prejele 
občinske komisije za vloge in pritožbe. Število vlog, ki so jih 
prejele občinske komisije se je povečalo, vendar pa bi se 
morale komisije še bolj uveljaviti kot osrednji pritožbeni 
organ, zato si je prizadevati, da bi bilo njihovo delo še bolj 
odmevno, kar bi morali zagotoviti z rednimi poročili o njiho- 
vem delu. 

3. Prevladujejo ustne vloge. V občinskih organih jih je 63% v 
družbenopolitičnih organizacijah pa 67%, odstotek je isti kot 
v letu 1985. 

4. V družbenopolitičnih organizacijah so še vedno 
neenotno organizirani za reševanje vlog in pritožb. Ker prej- 
mejo precejšnje število vlog, bi se morali enotneje organizirati 
za njihovo reševanje, vsaj v okviru iste družbenopolitične 
organizacije. 

5. Največ vlog je seveda s področja stanovanjskih in komu- 
nalnih zadev, socialnega zavarovanja in delovnih razmerij. 

6. Večina vlog in pritožb je upravičenih. 
7. Večina vlog je rešenih v roku dveh mesecev, pri čemer so 

družbenopolitične organizacije pri reševanju hitrejše kot 
občinske komisije in funkcionarji. 

8. Sodelovanje med pritožbenimi organi bi bilo še bolj 
poživiti. Še vedno obstaja potreba, da se pripravijo enotna 
izhodišča za trdnejše sodelovanje v okviru koordinacijskega 
odbora za vloge in pritožbe pri RK SZDL. Prav tako pa bi bilo 
nujno sprotno zbiranje in spremljanje podatkov o prispelih 
vlogah (npr. tromesečno), ki bi omogočili resnični odraz 
dejanskega stanja na področju pritožbene problematike. 
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