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SKUPŠČINA SFRJ 
Komisija za ustavna vprašanja 

Utemeljitev k predlagani rešitvi v zvezi z dajanjem začasne 

prednosti zveznemu zakonu (amandma XXV, 4. točka, 4. 

odstavek) 

Miranu Potrču, predsedniku Skupščine SR Slovenije 
LJUBLJANA 

V skladu s sklepi Komisije Skupščine SFRJ za ustavna 
vprašanja z dne 1. in 2. oktobra 1988. leta vam v prilogi 
pošiljamo utemeljitve, ki so bile dane na seji komisije in 
njene koordinacijske skupine k predlaganim rešitvam 
v prid dajanju prednosti pri uporabi zveznega zakona in 
o financiranju JLA. Te utemeljitve vam pošiljamo, da bi se 
z njimi seznanili delegati v Skupščini SR Slovenije. 

Predsednik komisije 
Dušan Popovski l.r. 

Utemeljitev k predlagani rešitvi v zvezi z dajanjem začasne 
prednosti zveznemu zakonu (amandma XXV, 4. točka, 4. od- 
stavek) 

Na seji Komisije Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja, ki je 
bila 1. in 2. oktobra 1988. leta, je bilo med drugim sklenjeno, 
da se zaradi preseganja razlik in odpravljanja rezerv glede 
predlagane rešitve v amandmaju XXV, 4. točka, 4. odstavek, 
v zvezi z začasno uporabo zveznega zakona, z utemeljitvami, 
ki govorijo v prid tej rešitvi in ki so bile dane na seji komisije in 
njene koordinacijske skupine, seznani Skupščino SR Slove- 
nije, kar je s tem tudi storjeno. 

V prid rešitvi, ki je predlagana v besedilu predloga amand- 
maja k ustavi SFRJ, so dane naslednje utemeljitve: 

- (1) S predlagano rešitvijo se uresničuje izrecna zahteva 
iz predloga Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ, o dajanju začasne prednosti zvez- 
nemu zakonu, če je republiški oz. pokrajinski zakon 
v nasprotju z zveznim zakonom. 

- (2) V ustavi SFRJ je določeno načelo, po katerem repu- 
bliški in pokrajinski zakon ne moreta biti v nasprotju z zvez- 
nim zakonom (2. odstavek 207. člena), ki izključuje druge 
rešitve in s katerim je predlagana rešitev skladna. 

- (3) Ne obstaja federacija v svetu, razen naše (po ustavi iz 
1974. leta), ki ne bi zagotavljala tudi prioriteto pri uporabi 
zveznega zakona. T udi naša federacija je do 1974. leta sledila 
tej zahtevi in tej praksi, celo v samem drugem odstavku 207. 
člena, po katerem republiški in pokrajinski zakon ne moreta 
biti v nasprotju z zveznim zakonom. 

- (4) Veljavna ustavna rešitev (3. odstavek 207. člena) je 
pravno in politično pa tudi pravno-teoretično popolnoma 
nelogična in nevzdržna, ker se na podlagi te rešitve uporablja 
zakon, ki se mu oporeka pravna veljavnost, suspendira pa se 
zakon, ki je kriterij za ustavnost in zakonitost. 

- (5) Izhajajoč iz ustavnega načela, da delovni ljudje, 
narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice v SR 
in SAP v skladu z njihovimi ustavnimi pravicami in - v SFRJ 
- kadar je to v skupnem interesu v ustavi SFRJ tako dolo- 
čeno. Z uporabo zveznega zakona narodi in narodnosti ures- 
ničujejo svoje suverene pravice, zato je treba dati prednost 
temu zakonu že po ustavi SFRJ sami, do odločbe Ustavnega 
sodišča Jugoslavije. 

- (6) S predlagano rešitvijo se dosledno uresničuje 
ustavno načelo o razmerjih med zveznim In republiškim zako- 
nom, ki določa, da republiški zakon ne more biti v nasprotju 
z zveznim zakonom in odpravlja nasprotje, ki sedaj obstaja 
v ustavi SFRJ, da se v primeru nasprotja med republiškimi oz. 
zveznim zakonom in zveznim zakonom, za katerega Izvrševa- 
nje so odgovorni organi v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, uporablja republiški oz. pokrajinski zakon. 

V 3. ostavku 207. člena Ustave SFRJ je očitno nasprotje, ker 
je s stališča delovanja našega zveznega pravnega reda veliko 
več zveznih zakonov, za katerih Izvrševanje so odgovorni 
organi v republiki oz. pokrajini, kot pa je zveznih zakonov, za 
katerih Izvrševanje so odgovorni organi federacije. S tem se 
v bistvu derogira zvezni pravni red in lahko celo spodbudi 
sprejemanje zakonov, ki so v nasprotju 3» zveznimi zakoni. 
Temeljno ustavno načelo pravnega reda zavezuje, da nikoli 
niti začasno, republiški zakon ne more biti pred zveznim 
zakonom., 

- (7) Če v ustavi SFRJ ostane načelo, da ima republiški 
zakon, ki je v nasprotju z zveznim zakonom, prednost pri 
uporabi v razmerju do zveznega zakona, se s tem ohranja 
rešitev, ki neposredno ogroža enakopravnost narodov in 
narodnosti SFRJ. Namreč, nI In ne more biti enakopravnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije, če, pa čeprav samo ena 
republika, s svojim zakonom - s svojo voljo v skladu s svojimi 
parcialnimi interesi lahko suspendira uporabo zveznega 
zakona vpogojih, kadar morajo druge republike in pokrajine 
ta isti zakon uporabljati za konkretne primere. 

- (8) Z zveznim zakonom se urejajo enotnost družbenega 
ekonomskega sistema in enotni temelji političnega sistema, 
tako da če se suspendira uporaba zveznega zakona na enem 
območju, se vzpostavijo na ustreznem področju drugačni 
ekonomski odnosi in drugačni temelji političnega sistema oz. 
ni niti enotnosti družbenoekonomskega sistema niti enotnih 
temeljev političnega sistema. 

- (9) Ni primerno postaviti Ustavnega sodišča, ki 
dokončno odloča o nasprotju med zakoni, v situacijo, da se 
vnaprej, takoj ko pride do morebitnega nasprotja, opredeljuje, 
kateri zakon se bo začasno uporabljal. 

(10) Majhno število dosedanjih sporov v praksi ni uteme- 
ljitev, da je nesprejemljivo spreminjanje sedanje rešitve v 3. 
odstavku 207. člena ustave SFRJ. Obstoj, pa čeprav enega In 
edinega primera ruši enakopravnost narodov In narodnosti 
Jugoslavije. Gre za načelno vprašanje ne glede na število 
omenjenih sporov, ker število začetih postopkov ne kaže 
pravega stanja. Namreč, mnogo več je nesoglasij med zakoni 
kot pa začetih postopkov pri ustavnih sodiščih. 

- (11) Predlagana rešitev je pomembna tudi za bližnjo 
reformo gospodarskega sistema, da bi se onemogočilo, da bi 
se en zvezni zakon, s katerim se urejajo novi odnosi na 
določenem področju, uporabljal različno v SR In SAP, kar 
lahko vpliva na uspešnost reforme v celoti. 

- (12) Tudi v primeru, ko se z zveznim zakonom urejajo 
samo temelji odnosov na določenem, področju, ni mogoče 
dopuščati prakse uporabe republiškega zakona, ki odstopa 
od načela, določenega z zveznim zakonom. 

Utemeljitev v prid predloženi rešitvi o financiranju JLA 

(amandma XXXIV in amandma XXXVI, točka 6) 

Na seji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja, ki je bila 1. in 
2. oktobra 1988. leta, je bilo sklenjeno, da se na podlagi 
razprave, ki je bila na tej seji komisije in njene koordinacijske 
skupine, sistemizirajo utemeljitve v prid predlagani rešitvi 
o financiranju JLA, kar je s tem tudi storjeno. 

V skladu s pobudo ZlS-a in predlogom Predsedstva SFRJ so 
v osnutku amandmaja k ustavi SFRJ, ki je poslan v javno 
razpravo in v mnenje skupščinam republik in avtonomnih 
pokrajin, določene ustrezne rešitve, ki so jih skupščine repu- 
blike in avtonomnih pokrajih v temelju podprle, razen Skupš- 
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čine SR Slovenije in delno Sabora SR Hrvatske. 
Da bi se odpravile nasprotnosti, ki so bile izražene v mne- 

njih Skupščine SR Slovenije in delni rezervi Sabora SR Hrvat- 
ske, je bilo v Komisiji za ustavna vprašanja Skupščine SFRJ 
avgusta 1988. leta predloženo novo besedilo tega amand- 
maja, v katerem se opušča možnost uvajanja davka iz osebnih 
dohodkov, predvidena pa je možnost uvedbe posebnega pro- 
metnega davka za potrebe financiranja JLA - v skladu s pred- 
logom Sabora SR Hrvatske Novo predlagano besedilo 
amandmaja so sprejeli predstavniki vseh skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin, razen predstavnikov Skupščine SR Slo- 
venije. 

Na seji Komisije za ustavna vprašanja in njene koordinacij- 
ske skupine so bile v prid predlagani rešitvi o financiranju JLA 
poudarjene med drugim tudi naslednje utemeljitve: 

- (1) V zadnjih 12. letih so prisotni veliki problemi pri 
zagotavljanju sredstev za potrebe financiranja JLA. Na to 
vplivajo tudi neustrezne ustavne in zakonske rešitve, ki ne 
ompgočajo stabilnosti, varnosti in dolgoročnosti. Na primer, 
po "srednjeročnem planu za obdobje 1986-1988 je bilo izloče- 
nih 6,17% narodnega dohodka; 1981 in 1982 5,80%, od 1983 
do 1988 leta pa 5,2% narodnega dohodka. Tako znaša pov- 
prečno plansko zmanjševanje izločanja iz narodnega 
dohodka leta 1987 glede na 1976. leto približno 1%. V zadnjih 
12. letih so bila za proračun federacije oziroma financiranje 
JLA zagotovljena znatno manjša sredstva, kot je bilo to dolo- 
čeno z družbenimi plani Jugoslavije in letnimi resolucijami. 
Tako je bilo 1980. leta z resolucijo in planom določeno izloča- 
nje v višini 6, 17% narodnega dohodka, dejansko pa je bilo 
zagotovljenih 5,09%, v 1981. letu je bilo določeno izločanje 
v višini 5,10%, Zagotovljenih pa - 4,98%; 1982. leta je bilo 
določenih 5,20%, zagotovljenih pa 4,50%; 1983. leta je bilo 
določenih 5,80%, zagotovljenih pa 4,33%; 1985. leta je bilo 
določenih 5,20%, zagotovljenih pa 4,74% 1986. leta je bilo 
določenih 5,20%, zagotovljenih pa 4,86% in 1987. leta je bilo 
določenih 5,20%, zagotovljenih pa 4,76%. 

Vse to je povzročalo in povzroča, da JLA nenehno dolguje 
oziroma nima zagotovljenih načrtovanih sredstev za svoje 
poslovanje. V prvi polovici 1988. leta so na tej osnovi znašali 

dolgovi JLA tudi prek 300 milijard dinarjev. Nereden priliv 
načrtovanih proračunskih sredstev v pogojih inflacije se kaže 
tudi v dodatnem zagotovljanju teh sredstev. 

- (2) Posledice sedanjega načina financiranja JLA se na 
različne načine odražajo na bojno pripravljenost JLA in 
obrambno sposobnost države v celoti. Zelo je upočasnjena 
dinamika dolgoročnih razvojnih projektov in proizvodnih pro- 
gramov zahtevnih bojnih sistemov. Pogoste so spremembe 
planskih dokumentov. Resno so ogrožene proizvodne in 
druge zmogljivosti vojaške industrije v vseh republikah in 
pokrajinah. 

- (3) Pomanjkanje sredstev bi povzročilo, da JLA ne bi 
mogla poravnati svojih dolgov proizvajalcem oborožitve in 
vojaške opreme. 

- (4) Občuten je tudi padec življenjskega standarda 
armadne sestave, kar vpliva na zmanjšanje interesa za službo 
v JLA, tako da se pojavljajo problemi v zvezi s popolnitvijo 
z ustreznimi strokovnimi kadri (slab odziv v vojaške šole, odliv 
mladih in vrhunskih uveljavljanih strokovnjakov ipd ). 

- (5) Ker se je odstopilo od davka na osebne dohodke, je 
s predlagano rešitvijo v besedilu predloga amandmaja 
k ustavi SFRJ zoženo število možnih dopolnilnih virov za 
financiranje JLA. 

- (6) Predlagani dopolnilni viri so predvideni kot ustavna 
možnost, ki bi se uporabila izjemoma, na podlagi odločitve 
Skupščine SFRJ, če sedanji predvideni viri sredstev za finan- 
ciranje proračuna federacije ne bi bili zadostni. 

- (7) Financiranje JLA se ne izloča izven proračunskih 
sredstev federacije, temveč se za financiranje teh potreb 
zagotavlja samo stabilnost in dolgoročnost načrtovanih sred- 
stev. 

- (8) O celotnem obsegu financiranja JLA odloča Zbor 
republik in pokrajin v soglasju s skupščinami republik in 
avtonomnih pokrajin ob določitvi srednjeročnega družbe- 
nega plana Jugoslavije. 

- (9) S predlagano rešitvijo se odpravlja negotovost pri 
zagotavljanju sredstev za potrebe JLA, do katere je v veljav- 
nem ustavno-pravnem režimu (304. člen) prihajalo vsako leto 
ob določitvi proračuna federacije itd. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih 

zadevah(ESA-541) 

1. člen 
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80) se 

za prvim odstavkom 20. člena dodajo novi drugi, tretji, četrti, 
peti in šesti odstavek, ki se glasijo: 

»Skupščina SR Slovenije opravlja nadzorstvo nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti po posebnem telesu. 

Telo Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka ima 
vpogled v delo službe državne varnosti z vidika spoštovanja 
v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in 
občana, pravic organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovih organov, ter glede metod in sredstev, ki jih 
služba državne varnosti uporablja pri opravljanju zadev iz 
svoje pristojnosti. To delo obravnava probleme, ki jih opazi pri 
delu službe državne varnosti in daje o tem poročila in pred- 
loge Skupščini SR Slovenije. * 

Republiški sekretar za notranje zadeve mora dati telesu 
Skupščine SR Slovenije iz prejšnjega odstavka podatke 
z delovnega področja službe državne varnosti, tudi če so 
zaupne narave. 
V Republiški sekretar za notranje zadeve je dolžan vsaj enkrat 

letno poročati telesu Skupščine SR Slovenije iz drugega 
odstavka tega člena o uporabi ukrepov iz 11. člena tega 
zakona. 

Dejstva in drugi podatki, povedani na seji telesa Skupščine 
SR Slovenije iz drugega odstavka tega člena in navedeni 
v gradivu, pripravljenem ali izdelanem po sklepu tega telesa, 
veljajo za državno tajnost, če to telo za jDOsamezne podatke 
ne določi drugače.« 

Sedanji drugi odstavek postane sedmi odstavek. 

2. člen 
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Republiškemu 

svetu za varstvo ustavne ureditve« nadomesti z besedilom 
»Predsedstvu SR Slovenije in njegovemu svetu za varstvo 
ustavne ureditve«. 

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

SR Slovenije. 
Številka: 021-70/88 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov, dne 29. 9. 1988 
obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o notranjih zadevah. Zbori skupščine so 
sprejeli sklep, naj Zakonodajno-pravna komisija pripravi za 
seje zborov dne 26. 10. 1988 osnutek zakona in pri tem 
ustrezno upošteva pripombe in predloge iz razprav. 

V razpravah k predlogu za ,izdajo zakona so bili v celoti 
podprti razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembah in 
dopolnitvah zakona, saj izhajajo iz sprejetih stališč in ugotovi- 
tev, ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije, da se 
prouči ustreznost sedanje pravne ureditve glede nadzorstva 
nad zakonitostjo dela službe državne varnosti. Prav tako so 
bile podprte predlagane rešitve, ki naj bi jih vseboval zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah. 

Zakon določa, da Skupščina SR Slovenije opravlja nadzor- 
stvo nad zakonitostjo dela v službi državne varnosti po poseb- 
nem telesu in da ima to telo vpogled v delo službe državne 
varnosti z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu določenih 
pravic in svoboščin' človeka in občana, pravic organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, družbenopolitičnih skupnosti In njihovih organov ter 
glede metod in sredstev, ki jih ta služba uporablja pri opravlja- 
nju zadev iz svoje pristojnosti. Zakon nadalje določa, da to 
telo obravnava probleme, ki jih opazi pri delu službe državne 
varnosti in daje o tem poročila in predloge Skupščini SR 
Slovenije. Zakon zavezuje republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, da mora dati temu telesu podatke z delovnega 
področja službe državne varnosti, tudi če so zaupne narave, 
ter da je dolžan vsaj enkrat letno poročati telesu, skupščine 
o uporabi ukrepov, ki odstopajo od načela nedotakljivosti 
pisemske tajnosti in drugih občil. V razpravi je bilo namreč 
predlagano, da se spremeni 11 člen zakona, ki določa, da 
lahko republiški sekretar za notranje zadeve izjemoma glede 
posameznih oseb in organizacij odredi ukrepe, ki odstopajo 
od načela nedotakljivosti pisemske tajnosti in tajnosti drugih 
občil, če je to neogibno potrebno za potek kazenskega 
postopka ali za varnost države, oziroma-naj se posebej obveže 
republiškega sekretarja, da poroča o sprejetih ukrepih. Pri 
opredelitvi delovnega področja telesa je že določeno, da ima 
to telo z vidika spoštovanja ustavnih pravic vpogled v ukrepe 
po 11. členu. Ker pa gre v tej določbi za poseganje v eno 
izmed ustavnih pravic in svoboščin človeka in občana ni 
odveč, da se z zakonom posebej zaveže republiškega sekre- 
tarja, da o uporabi ukrepov poroča komisiji. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o notra- 
njih zadevah se spreminjajo tudi tiste določbe tega zakona, ki 
se nanašajo na obveznost republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, da poroča o varnostnih razmerah in drugih notranjih 
zadevah Skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu 
ter Republiškemu svetu za varstvo ustavne ureditve. Namesto 
Republiškega sveta za varstvo ustavne ureditve je v zakonu 
določeno, da republiški sekretar za notranje zadeve poroča 
poleg Skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu 
tudi Predsedstvu SR Slovenije in njegovemu svetu za varstvo 
ustavne ureditve. 

V razpravi k predlogu za izdajo zakona je bila dana pri- 
pomba, da bi moralo telo Skupščine SR Slovenije pri opravlja- 
nju nadzorstva nad zakonitostjo dela službe državne varnosti 
upoštevati tudi pravice in svoboščine, sprejete z ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami in sporazumi.' Predlagatelj s prav- 
nosistemskega vidika te pripombe ni vključil v osnutek 
zakona, saj mednarodne pogodbe in sporazumi, ko jih ratifi- 
cira naša država, postanejo sestavni del našega pravnega 
sistema. 

Pri oblikovanju osnutka zakona je Zakonodajno-pravna 
komisija spremenila določbo petega odstavka 1. člena, ker je 
bilo opozorjeno, da je potrebno povsem jasno opredeliti vpra- 
šanje ravnanja z zaupnimi podatki in gradivi, tako glede 
podatkov, ki so bili povedani delovnemu telesu, kot tudi glede 
podatkov, navedenih v gradivu, pripravljenem ali izdelanem 
po sklepy tega telesa. Ocenjeno je bilo, da je najustreznejše 
besedilo zveznega zakona o temeljih sistema državne varno- 
sti, zato je v celoti vsebinsko povzela določbo zadnjega 
odstavka 17. člena citiranega zakona. 

DOLOČBE ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH 
(Uradni list SRS, št. 28/80), KI SE SPREMINJAJO 
IN DOPOLNJUJEJO: 

20. člen 
Republiški sekretar je za delo službe državne varnosti 

odgovoren Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije in jim o delu te službe poroča na njihovo 
zahtevo in lastno iniciativo. 

Republiški sekretar lahko predlaga, da se poročilo« posa- 
meznih vprašanjih o delu in stanju službe državne varnosti 
odloži za določen čas ali da se poročilo o posameznem 
vprašanju obravnava brez navzočnosti javnosti; svoj predlog 
mora utemeljiti. 

21. člen 
Republiški sekretar poroča o varnostnih razmerah in drugih 

notranjih zadevah Skupščini SR Slovenije in njenemu izvrš- 
nemu svetu ter Republiškemu svetu za varstvo ustavne ure- 
ditve. 

Republiški sekretar-poroča Predsedstvu Socialistične repu- 
blike Slovenije o vprašanju sistema varstva ustavne ureditve, 
ki so pomembna za politično usmerjanje in usklajevanje dela 
organov za notranje zadeve, kakor tudi o uporabi sredstev in* 
metod dela službe državne varnosti in službe za zatiranje 
kriminalitete ter o vseh drugih vprašanjih, ki imajo pomen za 
varnost države. . 

Republiški sekretar obvešča o pomembnejših zadevah 
s področja dela organov za notranje zadeve tudi komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Sociali- 
stične republike Slovenije, Svet republike in vodstva družbe- 
nopolitičnih organizacij v republiki. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

PREDLOG ODLOKA 

o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Skupščine SR 

Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne 

varnosti (ESA-571)   

Na podlagi 369. člena ustave SR Slovenije in 145. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR Slove- 
nije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora dne sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije 
Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad 
zakonitostjo dela službe državne varnosti 

4 poročevalec 



1. Ustanovi se Komisija Skupščine SR Slovenije za nadzor- 
stvo nad zakonitostjo dela službe državne varnosti v Republi- 
škem sekretariatu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
komisija). 

2. Komisija ima v okviru političnega nadzorstva Skupščine 
SR Slovenije vpogled v delo službe državne varnosti z vidika 
spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin 
človeka in občana, pravic organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovih organov, ter glede metod in sred- 
stev, ki jih služba državne varnosti uporablja pri opravljanju 
zadev iz svoje pristojnosti. 

Komisija poroča zborom Skupščine SR Slovenije o svojem 
nadzorstvu, ki ga opravlja nad zakonitostjo dela službe 
državne varnosti in jim po potrebi predlaga, da sprejmejo 

ustrezna stališča oziroma ukrepe. 
3. Republiški sekretar za notranje zadeve mora dati komi- 

siji vsa obvestila in podatke, ki so potrebni za njeno delo 
Republiški sekretar za notranje zadeve je dolžan dati komi- 

siji obvestila in podatke s področja državne varnosti, tudi če 
so zaupne narave. 

4. Dejstva in drugi podatki, povedani na seji komisije in 
navedeni v gradivu, pripravljenem ali izdelanem po sklepu 
komisije, veljajo za državno tajnost, če komisija za posa- 
mezne podatke ne določi drugače.* 

Komisija s poslovnikom določi način dela komisije in ravna- 
nje z gradivi zaupne na/ave 

5. Komisija ima devet članov. Po trije člani se izvolijo izmed 
delegatov v vsakem zboru Skupščine SR Slovenije 
Številka: 0201-1/88 

OBRAZLOŽITEV 
Skupščina SR Slovenije je na zborih, dne 29. 9. 1988 obrav- 

navala osnutek odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe 
državne varnosti. Sprejeli so sklep, naj Zakonodajno-pravna 
komisija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve za obravnavo na sejah zborov 26. 10. 1988 pripravita 
predlog odloka in pri tem upoštevata pripombe, predloge in 
mnenja skupin delegatov ter delovnih teles in na sejah 
zborov. 

V razpravi na delovnih telesih zborov in skupščine je bilo 
poudarjeno, da je glede na zaostrene družbene razmere vse 
bolj potrebno krepiti nadzorno funkcijo Skupščine SR Slove- 
nije in da so predlagane rešitve skladne z zahtevami po 
uveljavljanju nadzorne funkcije skupščine nad delom orga- 
nov, ki so ji odgovorni. Razprava je opozorila, da morajo biti 
tudi jasno razmejene pristojnosti in odgovornosti Skupščine 
SR Slovenije in njene komisije do pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti Predsedstva SR Slovenije, ki jih ima le-ta po ustavi na 
področju ustavne ureditve. 

Predlagatelj je proučil pripombo skupine delegatov v ZZD iz 
občine Ljubljana Bežigrad, da se v 2. točki za besedo »ustavi« 
doda besedilo »ratificiranih mednarodnih pogodb in sporazu- 
mih« ter menil, da iz pravnosistemskega vidika pripombe ne 
more sprejeti, saj mednarodne pogodbe in sporazumi, ko jih 
ratificira naša država, postanejo sestavni del našega pravnega 
sistema. 

Iz razprave na sejah zborov predlagatelj ni sprejel pri- 
pombe, da je potrebno 2. točko dopolniti s tem, da ima 
komisija vpogled v delo službe državne varnosti tudi z vidika 
»financiranja«. Menil je, da Skupščina SR Slovenije že vrši 
nadzorstvo nad porabo sredstev državnih organov po drugih 
delovnih telesih zborov skupščine in to tekoče in ob spreje- 
manju zakona o izvršitvi proračuna. Prav tako ni sprejel pri- 
pombe, da bi bilo potrebno urediti razmerje med komisijo in 
pooblaščenimi delavci državne varnosti- in ne samo med 
komisijo in republiškim sekretarjem. V prvem odstavku 20. 
člena zakona o notranjih zadevah je določeno, da je republi- 
ški sekretar odgovoren Skupščini SR Slovenije in izvršnemu 

svetu za delo službe državne varnosti. Ta zakonska določba je 
izpeljana iz drugega odstavka 406. člena ustave SR Slovenije, 
po kateri je republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ osebno odgovoren za delo organa in za izvrševanje 
nalog in zadev iz njegove pristojnosti. 

V razpravi je bilo tudi predlagano, da bi bilo potrebno odlok 
dopolniti z določbo, da imajo občani in organizacije pravico 
vlagati pobude za obravnavo na komisiji. Predlagatelj tega 
predloga ni vključil v besedilo, saj že iz 157. člena zvezne 
ustave izhaja, da imajo občani pravico dajati vloge in pred- 
loge telesom in organom družbenopolitičnih skupnosti in 
dobiti odgovor nanje ter dajati politične in druge pobude 
splošnega pomena. 

Glede predlogov delegatov, naj bi v komisijo imenovali za 
člane tudi znanstvene, strokovne in javne delavce pa predla- 
gatelj meni, da je glede tega potrebno izhajati iz narave nalog 
te komisije. Funkcijo nadzorstva nad zakonitostjo dela kot del 
ustavne funkcije skupščine lahko opravljajo le izvoljeni dele- 
gati, ker gre za nadzorstvo skupščine. V funkciji tega nadzor- 
stva se torej lahko pojavljajo le delegati. Lahko pa se za 
proučitev posameznih vprašanj oblikujejo posebne delovne 
skupine ali povabi k sodelovanju in obravnavi posameznih 
vprašanj tudi znanstvene, strokovne in javne delavce. 

Zakonodajno-pravna komisija je v predlogu odloka v skladu 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih 
zadevah opredelila nadzor nad delom službe državne varnosti 
kot nadzorstvo nad zakonitostjo dela te službe.Glede na to je 
črtan drugi odstavek 2. točke v osnutku odloka, saj ni namen 
skupščinskega nadzorstva siceršnje spremljanje dela službe 
državne varnosti in obravnavanje vprašanj z delovnega 
področja te službe, ker je to predvsem naloga republiškega 
sekretarja za notranje zadeve in izvršnega sveta. Dopolnjen je 
tudi tretji odstavek 2. točke osnutka odloka v tem smislu, da 
komisija predlaga skupščini ukrepe in stališča, le kadar meni, 
da je to glede na ugotovljeno stanje potrebno. 4. točka je 
preoblikovana in v celoti vsebinsko sledi določbi zakona 
o notranjih zadevah. Potrebno je bilo tudi, določiti, da bo 
komisija s poslovnikom uredila način svojega dela in ravnanje 
z gradivi zaupne narave. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
zakonodajno-pravna komisija 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne 

ureditve (ESA-542)  

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah zakona 
o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve je 15. točka 
drugega odstavka 314. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
SR Slovenija po republiških organih med drugim varuje 
ustavno ureditev, ureja in organizira službo drežavne varnosti 
in usmerja njeno delo ter 3. točka prvega odstavka 321. člena 
ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije z zako- 
nom med drugim ureja tudi razmerja na področjih ljudske 

obrambe v republiki, državne in javne varnosti in sistem 
družbene samozaščite. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki utemeljujejo 
potrebo po izdaji zakona 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o notranjih zadevah, ki naj bi določal, da Skupščina SR 
Slovenije ustanovi posebno telo za nadzorstvo nad zakoni- 
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dela službe državne varnosti, je potrebno temu 
ustrezno spremeniti zakon o Svetu SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve. Z ustanovitvijo posebnega delovnega telesa 
Skupščine SR Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
službe državne varnosti naj bi se delovno področje sveta 
namreč omejilo le na pravice in dolžnosti Predsedstva SR 
Slovenije, ki jih ima na tem področju. 

Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve je bil ustanov- 
ljen v letu 1981 zaradi uresničevanja določenih pravic, dolž- 
nosti in odgovornosti Skupščine SR Slovenije, Predsedstva 
SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih 
imajo po ustavi, zaradi uresničevanja določenih nalog, ki 
izhajajo iz ustavnega položaja in vloge družbenopolitičnih 
organizacij na področju varstva ustavne ureditve, kakor tudi 
zaradi usklajevanja njihovih mnenj in medsebojnega sodelo- 
vanja. Pred tem je podobne naloge opravljal Republiški svet 
za varstvo ustavne ureditve, ki je bil ustanovljen leta 1975. 

Po določbi 2. člena zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve (Uradni list SRS, št. 22/81) je naloga sveta, da 
obravnava stanje, sistem in politiko na področju varstva 
ustavne ureditve, obravnava vprašanja, ki so pomembna za 
politično usmerjanje in usklajevanje dela organov, ki oprav- 
ljajo zadeve varstva ustavne ureditve, in za družbeno kontrolo 
nad tem delom, kakor tudi druga vprašanja, ki so pomembna 
za varnost države. Svet izvaja tudi kontrolo nad delom repu- 
bliških upravnih organov, ki opravljajo zadeve državne varno- 
sti, zlasti s stališča spoštovanja pravic in svoboščin človeka in 
občana, pravic samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi glede metod in sred- 
stev, ki jih služba državne varnosti uporablja pri izvrševanju 
svoje pristojnosti. Svet sestavljajo predsednik in člani, ki jih 
imenuje Predsedstvo SR Slovenije v sporazumu z republi- 
škimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij, Skupščino SR 
Slovenije in njenim izvršnim svetom. Svet je za svoje delo 
odgovoren Predsedstvu SR Slovenije in mu je dolžan poročati 
o svojem delu. Svet obvešča o svojem delu Skupščino SR 
Slovenije, njen izvršni svet in republiška vodstva družbenopo- 
litičnih organizacij. 

Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve je bil ustanov- 
ljen z zakonom kot poseben republiški organ, v določenem 
smislu pa se njegovo delovanje naslanja na načela delovanja 
družbenih svetov. Naloge sveta vsebinsko izhajajo iz funkcij 
in odgovornosti Predsedstva SR Slovenije, Skupščine SR 
Slovenije in njenega izvršnega sveta, pa tudi iz ustavne vloge 
družbenopolitičnih organizacij. Opravlja torej določene pra- 
vice in dolžnosti navedenih organov, zagotavlja medsebojno 
sodelovanje teh organov in organizacij ter usklajevanje njiho- 
vih mnenj. 

V postopku za ustanovitev sveta so bile potencirano 
poudarjene predvsem ustavne naloge Predsedstva SR Slove- 
nije, zato je svet zlasti glede imenovanja in odgovornosti 
najtesneje povezan s Predsedstvom SR Slovenije. Njegovo 
razmerje do skupščine pa je veliko bolj neizrazito in ne 
ustreza vlogi in položaju skupščine, kot najvišjega organa 
oblasti v SR „Sloveniji ter njenim pravicam in dolžnostim, 
določenim z ustavo in zakonom, še zlasti glede na ureditev 
v federaciji. 

Že v postopku za sprejem zakona o Svetu SR Slovenije za 
varstvo ustavne ureditve leta 1981 je bilo posebej obravna- 
vano vprašanje koncepta zakonske ureditve sveta, in sicer, ali 
naj bo ta urejen kot poseben republiški organ, tako kot je to 
predvidel predlagatelj, ali pa naj bo svet delovno telo Pred- 
sedstva SR Slovenije, tako kot je bil tedaj zasnovan Zvezni 
svet za varstvo ustavne ureditve. Opozorjeno je bilo tudi, da 
določenih pristojnosti Skupščine SR Slovenije ni mogoče 
prenašati na svet. Nadalje je bilo izrecno poudarjeno, da tudi 
glede nalog, ki naj bi se opravljale v svetu, Skupščina SR 
Slovenije ohranja svoje pristojnosti in odgovornosti in jih 
lahko izvaja preko članov sveta, z obravnavo poročil republi- 
ških upravnih organov in Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, obvestil sveta in Predsedstva SR Slovenije in na tej 
podlagi sprejema odločitve zaradi uresničevanja svojih pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti na tem področju ter pri tem tudi 
samostojno organizira svoje delo zaradi priprave skupščin- 
skih odločitev. 

II. Poglavitne rešitve, ki naj bi jih vseboval 
zakon 

Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve naj bi 

v bodoče deloval kot delovno telo Predsedstva SR Slovenije 
v okviru njegovih z ustavo SR Slovenije določenih pravic in 
dolžnosti. Zato je potrebno spremeniti naslov zakona tako, da 
bi bilo že iz njega razvidno, da je svet delovno telo Predsed- 
stva SR Slovenije. Temu ustrezno je potrebno spremeniti 1. 
člen zakona, ki naj bi določal, da se Svet Predsedstva SR 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve ustanovi zaradi uresni- 
čevanja določenih pravic, dolžnosti in odgovornosti Predsed- 
stva SR Slovenije, ki jih le-ta ima po ustavi na področju 
varstva ustavne ureditve. 

2. člen zakona, ki'določa naloge sveta, je treba spremeniti 
tako, da bodo naloge sveta ustrezale z ustavo določeni vlogi 
in nalogam Predsedstva SR Slovenije. Po določbi 376. člena 
ustave SR Slovenije Predsedstvo republike med drugim 
obravnava vprašanja s področja varstva z ustavo določenega 
reda iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, zavzema stališča o teh vprašanjih, daje pobudo za nji- 
hovo obravnavo in lahko daje predloge za njihovo reševanje 
pristojnim organom družbenopolitičnih skupnosti, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter predlaga razpravo o teh 
vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah. Predsedstvo 
republike lahko v okviru svojih pravic in dolžnosti obravnava 
vprašanja izvajane politike, ki jo je v svojih aktih določila 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, zavzema o njih 
stališča in lahko daje predloge za njihovo reševanje ter jih 
sporoča pristojnim organom. Glede na navedene naloge 
Predsedstva SR Slovenije so v drugem odstavku 21. člena 
zakona o notranjih zadevah konkretno določena vprašanja, 
o katerih republiški sekretar za notranje zadeve poroča Pred- 
sedstvu SR Slovenije. Iz navedenih ustavnih določb izhaja, da 
so funkcije Predsedstva republike usmerjene na obravnavo 
določenih vprašanj, zavzemanje stališč ter dajanje predlogov 
pristojnim organom. Zato je treba v besedilu 2. člena zakona 
izpustiti naloge v zvezi z izvajanjem nadzorstva nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti, to pa bo poslej naloga 
delovnega telesa Skupščine SR Slovenije. 

V 4. členu zakona je treba črtati drugi in tretji odstavek. Po 
sedanji določbi drugega odstavka 4. člena sta predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar 
za notranje zadeve člana sveta po svojem položaju, po tretjem 
odstavku tega člena pa Predsedstvo SR Slovenije-imenuje 
člane sveta v sporazumu z republiškimi vodstvi družbenopoli- 
tičnih organizacij, Skupščino SR Slovenije in njenim izvršnim 
svetom. Glede na naloge sveta ne more biti član sveta funkci- 
onar, ki je odgovoren za delo službe državne varnosti, zato je 
treba drugi odstavek 4. člena črtati. Tretji odstavek 4. člena pa 
je treba črtati zato, ker naj bi bil po predlaganih spremembah 
in dopolnitvah zakona Svet za varstvo ustavne ureditve 
delovno telo Predsedstva SR Slovenije, Iz tega razloga je 
treba črtati tudi 5. člen zakona, po katerem predsednika sveta 
imenuje izmed svojih članov Predsedstvo SR Slovenije v spo- 
razumu z organi oziroma organizacijami, ki jih predvideva 
navedeni tretji odstavek 4. člena zakona. Glede na novo 
opredelitev sveta je treba črtati tudi drugi odstavek 6. člena, 
po katerem svet obvešča o svojem delu Skupščino SR Slove- 
nije, njen izvršni svet in republiška vodstva družbenopolitič- 
nih organizacij. 

7. člen zakona določa v prvem odstavku, da Predsedstvo 
SR Slovenije oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
lahko v okviru smernic in stališč, ki jih določita, zaupata svetu 
opravljanje določenih zadev iz svoje pristojnosti v zvezi 
z usklajevanjem dela organov, ki opravljajo zadeve državne 
varnosti. Drugi odstavek 7. člena pa določa, da je pri opravlja- 
nju teh zadev svet odgovoren za svoje delo Predsedstvu SR 
Slovenije in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Glede 
na predlagano novo opredelitev sveta kot delovnega telesa 
Predsadstva SR Slovenije je treba določbo 7. člena črtati, saj 
je usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov prven- 
stveno funkcija izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ne 
Predsedstva SR Slovenije. Seveda pa Predsedstvo SR Slove- 
nije, in s tem tudi svet kot njegovo delovno telo lahko v okviru 
svojih nalog obravnava tudi vprašanja, ki se nanašajo na 
usklajevanje dela organov, ki opravljajo zadeve državne var- 
nosti, o tem zavzema stališča in daje pobude in predloge 
pristojnim organom. 

III. Finančne in druge posledice, ki bodo nastale 
s sprejemom tega zakona 

S sprejemom tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti 
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za proračun SR Slovenije. Po predlaganih dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah naj bi se nadzorstvo nad zakoni- 
tostjo dela službe državne varnosti, ki ga je doslej opravljal 
Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve, preneslo na 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

posebno telo Skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo tega 
delovnega telesa se bodo zagotavljala v okviru sredstev, ki so 
v republiškem proračunu predvidena za delo Skupščine SR 
Slovenije. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah zakona o Svetu 

ureditve 

1. člen 
Naslov zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne 

ureditve (Uradni list SRS, št. 22/81) se spremeni tako, da se 
glasi: »Zakon o Svetu Predsedstva SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve«. 

2. člen 
1. člen se spremeni tako. da se glasi: 

»Zaradi uresničevanja določenih pravic, dolžnosti in odgo- 
vornosti Predsedstva SR Slovenije, ki jih ima po ustavi na 
področju varstva ustavne ureditve, se ustanovi Svet Predsed- 
stva SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve (v nadaljnjem 
besedilu: svet).« 

3. člen 
V 2. členu se črta drugi odstavek. 

SR Slovenije za varstvo ustavne 

4. člen 
V 4. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 

5. člen 
5. člen se črta. 

6. člen 
V 6. členu se črta drugi odstavek. 

7. člen 
7. člen se črta. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
o notranjih zadevah, ki bo določal, da Skupščina SR Slovenije 
ustanovi posebno telo za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
službe državne varnosti, je potrebno temu ustrezno spreme- 
niti zakon o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve. 
Z ustanovitvijo posebnega delovnega telesa Skupščine SR 
Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne 
varnosti naj bi se delovno področje sveta namreč omejilo le 
na pravice in dolžnosti Predsedstva SR Slovenije, ki jih ima na 
tem področju. 

Svet SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve naj bi 
v bodoče deloval kot delovno telo Predsedstva SR Slovenije 
v okviru njegovih z ustavo SR Slovenije določenih pravic in 
dolžnosti. Zato je predlagana sprememba naslova zakona 
tako, da bi bilo že iz njega razvidno, da je svet delovno telo 
Predsedstva SR Slovenije. Temu ustrezno je potrebno spre- 
meniti 1. člen zakona (2. člen osnutka zakona), ki naj bi 
določil, da se Svet Predsedstva SR Slovenije za varstvo 
ustavne ureditve ustanovi zaradi uresničevanja določenih 
pravic, dolžnosti in odgovornosti Predsedstva SR Slovenije, ki 
jih ima ta po ustavi na področju varstva ustavne ureditve. 

2. člen zakona, ki določa naloge sveta, je treba spremeniti 
tako, da bodo naloge sveta ustrezale z ustavo določeni vlogi 
in nalogam Predsedstva SR Slovenije. Po določbi 376. člena 
ustave SR Slovenije Predsedstvo republike med drugim 
obravnava vprašanja s področja varstva z ustavo določenega 
reda iz pristojnosti Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, zavzema stališča o teh vprašanjih, daje pobude za nji- 
hovo obravnavo in lahko daje predloge za njihovo reševanje 
pristojnim organom družbenopolitičnih skupnosti, samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter pt-edlaga razpravo o teh 
vprašanjih v družbenopolitičnih organizacijah. Predsedstvo 
republike lahko v okviru svojih pravic in dolžnosti obravnava 
vprašanja izvajanja politike, ki jo je v svojih aktih določila 
Skupščina Socialistične republike Slovenije, zavzema o njih 
stališča in lahko daje predloge za njihovo reševanje ter jih 
sporoča pristojnim organom. Glede na navedene naloge 
Predsedstva SR Slovenije so v drugem odstavku 21. člena 
zakona o notranjih zadevah konkretno določena vprašanja, 
o katerih republiški sekretar za notranje zadeve poroča Pred- 

sedstvu SR Slovenije. Iz navedenih ustavnih določb izhaja, da 
so funkcije Predsedstva republike usmerjene na obravnavo 
določenih vprašanj, zavzemanje stališč ter dajanje predlogov 
pristojnim organom. Zato so v besedilu 2. člena zakona (3. 
člen osnutka zakona) izpuščene naloge v zvezi z izvajanjem 
nadzorstva nad zakonitostjo dela službe državne varnosti, kar 
bo poslej naloga delovnega telesa Skupščine SR Slovenije. 

V 4. členu zakona (4. člen osnutka zakona) se črtata drugi in 
tretji odstavek. Po sedanji določbi drugega odstavka 4. člena 
sta predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
republiški sekretar za notranje zadeve člana sveta po svojem 
položaju, po tretjem odstavku tega člena pa Predsedstvo SR 
Slovenije imenuje člane sveta v sporazumu z republiškimi 
vodstvi družbenopolitičnih organizacij, Skupščino SR Slove- 
nije in njenim izvršnim svetom. Glede na naloge sveta ne 
more biti član sveta funkcionar, ki je odgovoren za delo 
službe državne varnosti, zato je treba drugi odstavek 4. člena 
črtati. Tretji odstavek 4. člena pa je treba črtati zato, ker naj bi 
bil po predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona Svet 
za varstvo ustavne ureditve delovno telo Predsedstva SR 
Slovenije. Iz tega razloga je treba črtati tudi 5. člen zakona, po 
katerem predsednika sveta imenuje izmed svojih članov Pred- 
sedstvo SR Slovenije v sporazumu z organi oziroma organiza- 
cijami, ki jih predvideva navedeni tretji odstavek 4. člena 
zakona. Glede na novo opredelitev sveta je treba črtati tudi 
drugi odstavek 6. člena, po katerem svet obvešča o svojem 
delu Skupščino SR Slovenije, njen izvršni svet in republiška 
vodstva družbenopolitičnih organizacij. 

7. člen zakona določa v prvem odstavku, da Predsedstvo SR 
Slovenije oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko 
v okviru smernic in stališč, ki jih določita, zaupata svetu 
opravljanje določenih zadev iz svoje pristojnosti v zvezi 
z usklajevanjem dela organov, ki opravljajo zadeve državne 
varnosti. Drugi odstavek 7. člena pa določa, da je pri opravlja- 
nju teh zadev svet odgovoren za svoje delo Predsedstvu SR 
Slovenije in Izvršnemu svetu Skupšine SR Slovenije. 

Glede na predlagano novo opredelitev sveta kot delovnega 
telesa Predsedstva SR Slovenije je treba določbo 7. člena 
črtati, saj je usmerjanje in usklajevanje dela upravnih organov 
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prvenstveno funkcija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in ne Predsedstva SR Slovenije. Seveda pa Predsedstvo SR 
Slovenije in s tem tudi svet, kot njegovo delovno telo, lahko 
v okviru svojih nalog obravnava tudi vprašanja, ki se nanašajo 
na usklajevanje dela organov, ki opravljajo zadeve državne 
varnosti, o tem zavzema stališča in daje pobude in predloge 
pristojnim organom. 

DOLOČBE ZAKONA O SVETU SR SLOVENIJE ZA 
VARSTVO USTAVNE UREDITVE (Uradni list SRS, 
št. 22/81), KI SE SPREMINJAJO: 

1. člen 
Zaradi uresničevanja določenih pravic, dolžnosti Jn odgo- 

vornosti Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih imajo po ustavi, 
zaradi uresničevanja določenih nalog, ki izhajajo iz ustavnega 
položaja in vloge družbenopolitičnih organizacij na področju 
varstva ustavne ureditve, kakor tudi zaradi usklajevanja njiho- 
vih mnenj in medsebojnega sodelovanja, se ustanovi Svet SR 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve (v nadaljnjem besedilu: 
svet). 

2. člen 
Svet obravnava stanje, sistem in politiko na področju var- 

stva ustavne ureditve, obravnava vprašanja, ki so pomembna 
za politično usmerjanje in usklajevanje dela organov, ki 
opravljajo zadeve varstva ustavne ureditve, in za družbeno 
kontrolo nad tem delom, kakor tudi druga vprašanja, ki so 
pomembna za varnost države. 

Svet izvaja kontrolo nad delom republiških organov uprave, 
ki opravljajo zadeve državne varnosti, zlasti s stališča spošto- 
vanja pravic in svoboščin človeka in občana, pravic samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti, kakor tudi glede metod in sredstev, ki jih služba državne 
varnosti uporablja pri izvrševanju svoiih pristojnosti. 

1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI VARNOSTNIH 
RAZMER 

Na področju varnostnih razmer v SR Sloveniji beležimo 
v prvem polletju leta 1988 podobno situacijo kot v lanskem 
letu z določenimi napetostmi na gospodarskem in političnem 
področju. Zaostrovanje pogojev gospodarjenja tako v gospo- 
darstvu kot v družbenih dejavnostih in s tem posledično 
vedno večja socialna ogroženost delovnih ljudi in občanov, 
vpliva na povečano kritičnost ljudi in občanov do celotnega 
družbenopolitičnega dogajanja v državi. Nezadovoljstvo se 
izraža tako do vodstvenih struktur V gospodarskih in družbe- 
nih organizacijah (zaradi majhnih osebnih dohodkov, nepra- 
vilnega obračunavanja le-teh, kasnitve v izplačilih, neustrez- 
nega nagrajevanja po delu, ipd.) kot do širših družbenopoli- 
tičnih dejavnikov in celotnega delegatskega sistema, pred- 
vsem pa do ukrepov Zveznega izvršnega sveta, ki po mnenju 
nekaterih vodilnih delavcev onemogočajo normalne pogoje 
gospodarjenja. 

Omenjena problematika se je odražala v številnih primerih 
konfliktnih situacij - od prekinitev dela, izsiljenih sestankov, 
pasivne rezistence do drugih oblik nezadovoljstva. V večini 
primerov so bili povod osebni dohodki, vendar pa so se temu 
pridružili tudi drugi povodi (visoke delovne norme, težki 
delovni pogoji, prerazporejanje delavcev ipd.), ki kažejo na 
zaostrovanje delovnih pogojev v organizacijah združenega 
dela. Glede na preteklo leto se povečuje število javnih protest- 
nih pohodov po ulicah z demonstriranjem pred objekti druž- 
benopolitičnih skupnosti. 
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3. člen 
Pri svojem delu svet sprejema mnenja in stališča ter daje 

pobude in predloge, ki se nanašajo na izpopolnjevanje in 
delovanje sistema državne varnosti, kakor tudi na izvajanje 
politike, sprejemanje in izvajanje zakonov in drugih splošnih 
aktov ter ukrepov na tem področju. 

4. člen 
p 

Svet sestavljajo predsednik in člani, ki jih imenuje Predsed- 
stvo SR Slovenije. 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
republiški sekretar za notranje zadeve sta člana sveta po 
svojem položaju. 

Predsedstvo SR Slovenije imenuje člane sveta v sporazumu 
z republiškimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij, Skupš- 
čino SR Slovenije in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije. 

5. člen 
Predsednika sveta imenuje izmed svojih članov Predsed- 

stvo SR Slovenije v sporazumu z organi oziroma organizaci- 
jami iz tretjega odstavka prejšnjega člena. 

6. člen 
Svet je za svoje delo odgovoren Predsedstvu SR Slovenije 

in mu je dolžan poročati o svojem delu. 
Svet obvešča o svojem delu Skupščine SR Slovenije, Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije in republiška vodstva družbeno- 
političnih organizacij. 

7. člen 
Predsedstvo SR Slovenije oziroma Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije lahko v okviru smernic in stališč, ki jih določita, 
zaupata svetu opravljanje določenih zadev iz svoje pristojno- 
sti v zvezi z usklajevanjem dela organov, ki opravljajo zadeve 
državne varnosti. 

Pri opravljanju zadev iz prejšnjega odstavka je svet odgovo- 
ren za svoje delo Predsedstvu SR Slovenije in Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije. 

Nezadovoljstvo tako narašča pri večini delavcev združe- 
nega dela v SR Sloveniji. 

Ostre reakcije je bila deležna ocena, da je pisanje sloven- 
skega tiska o JLA bdraž kontrarevolucionarnih sil, poskusov 
razbijanja enotnosti države ter povezave s politično emigra- 
cijo, kar naj bi imelo za cilj rušenje ustavne ureditve SFRJ. 

Govorice, ki so nastale o domnevnem izrednem stanju in 
nameravanem vojaškem udaru v Sloveniji so sprožile številne 
zahteve po večji javnosti dela vseh družbenopolitičnih subjek- 
tov. Poleg tega je bilo izraženo ostro nasprotovanje tako 
hudim in po mnenju večine neargumentiranim kvalifikacijam 
in posplošitvam, kot jfh je bila deležna SR Slovenija s strani 
vojaškega sveta (seja 25. marca 1988). 

Po priprtju JANŠE, BORŠTNERJA in TASIĆA zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja izdaje vojaške tajnosti po 224. 
členu KZ SFRJ šo široke solidarnostne aktivnosti oblikovale 
javno mnenje, ki se je odražalo v nezaupanju do uvodnih 
informacij, dvomov-v korektnost postopka ter v iskanju dru- 
gačnega ozadja celotnega primera. 

V zadnjem času smo priča vse večjemu številu pojavov, ko 
skušajo občani sami mimo pristojnih institucij reševati neka- 
tere probleme s;postavljanjem blokad na cestah, preprečitvijo 
izvajalskih del, ipd. Tak način razreševanja problemov ni 
samo posledica neizpolnjenih zahtev občanov, ampak tudi 
širjenja različnih nepreverjenih informacij in govoric in sploh 
slabe informiranosti delavcev in drugih občanov. 

Tuje obveščevalne službe, slovenska ter ostala jugoslovan- 
ska politična emigracija so tudi v tem obdobju pozorno 
spremljale dogajanje v Sloveniji, predvsem zahteve po demo- 
kratizaciji na vseh področjih družbenega in ekonomskega 

ZNAČILNOSTI 

varnostnih razmer v prvem polletju leta 1988 

V Poročevalcu štev. 24 z dne 30. 8. nje zadeve v letu 1987 (ESA-528). vršni svet Skupščine SR Slovenije 
1988 smo objavili Poročilo o varnost- Tokrat pa objavljamo Značilnosti 27. septembra 1988 in je dopolnilo 
nih razmerah in drugih notranjih raz- varnostnih razmer v prvem polletju zgoraj omenjenega poročila, 
merah ter o delu organov za notra- leta 1988. Gradivo je obravnaval Iz- 



življenja ter zahteve po javnosti dela. Aktivnejši del slovenske 
politične emigracije v svojem tisku vedno glasneje izjavlja 
načelno podporo slovenski poti v demokracijo tako kot si jo 
po svoje razlaga in pri tem vidi določene možnosti tudi za 
lastne politikantske načrte. 

2. POLITIČNA DELINKVENCA 

Od skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj v prvem 
polletju letošnjega leta je imelo politično obeležje 0,03% kaz- 
nivih dejanj, medtem ko je bilo med vsemi obravnavanimi 
prekrški zoper javni red in mir le 1,2% prekrškov s političnim 
obeležjem. V primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so organi 
za notranje zadeve evidentirali 13 kaznivih deja/ij ter 176 
prekrškov zoper javni red in mir s političnim obeležjem, se je 
število kaznivih dejanj s političnim obeležjem v letošnjem 
prvem polletju zmanjšalo od 13 na 5 oz. za 61,5%, število 
prekrškov zoper javni red in mir s političnim obeležjem pa za 
11,4%; za 42,0% manjše pa je bilo tudi število evidentiranih 
družbena škodljivih pojavov. Ocenjujemo, da je upad števila 
kaznivih dejanj in prekrškov s političnim obeležjem tudi 
posledica večjega števila sovražnih pojavov z manjšo druž- 
beno nevarnostjo (letaki, simboli, napisi). 

- Organi za notranje zadeve v SR Sloveniji so v prvem 
polletju letošnjega leta obravnavali 5 (13) kaznivih dejanj 
s političnim obeležjem in sicer so bila raziskana 3 kazniva 
dejanja žalitve SFRJ (157. člen KZ SFRJ), neraziskani pa sta 
ostali kaznivi dejanji zbujanja narodnostnega, rasnega in ver- 
skega sovraštva (134. člen KZ SFRJ) in žalitve SFRJ (157. člen 
KZ SFRJ). 

V prvem polletju letošnjega leta so delavci organov za 
notranje zadeve obravnavali 156 (176) kršitev zoper javni red 
in mir s političnim obeležjem aH 11,4% manj kot v enakem 
obdobju lani, od tega je bil kršitelj odkrit v 48,7% primerov 
(lani v 42,6% primerov). V notranji strukturi odkritih kršitev 
zoper javni red in mir s političnim obeležjem prevladujejo 
sramotenja družbenopolitične ureditve (42 ali 55,3% prime- 
rov), sledijo sramotenja zastav in simbolov družbenopolitič- 
nih skupnosti (16), razširjanja vznemirljivih vesti (13) in pisa- 
nja oz. risanja gesel, ki žalijo politično zavest občanov (5). 
Kršitve so bile v 45 ali 59,2% primerih storjene v gostinskih 
lokalih, kot kraji storitve sledijo: cesta (17), stanovanjske 
zgradbe (11), javni shod (1) in drugi javni kraji (2). V 61,8% 
primerih so bile kršitve storjene pod vplivom alkohola. 

Le v enem primeru je bila zaradi kršitve javnega reda in miru 
s političnim obeležjem obravnavana oseba ženskega spola. 
Glede na poklicno in izobrazbeno strukturo so bili med obrav- 
navanimi kršitelji najštevilnejši storilci z osnovnošolsko izo- 
brazbo oz. kvalificirani in polkvalificirani delavci. Glede na 
delovno razmerje pa je bilo 44 ali 57,9% storilcev redno 
zaposlenih, sledijo nezaposleni (12), dijaki (8), učenci 
v gospodarstvu (4), obrtniki (4), individualni kmečki proizva- 
jalci (3) in delavec na začasnem delu v tujini (1). Za kršitve 
javnega reda in miru s političnim obeležjem so bili v 55 ali 
72,4% primerih obravnavani Slovenci, v 13 primerih Srbi, 
v 4 primerih tujci, v 2 primerih Hrvati ter v po enem primeru 
Jugoslovan in Makedonec. 

Organi za notranje zadeve so v prvem polletju letošnjega 
leta evidentirali tudi 266 (459) javnih sovražnih pojavov ali 
42,0% manj kot v enakem obdobju lani. V notranji strukturi 
prevladujejo pisne oblike izražanja sovražnosti (sovražni 
napisi, simboli, letaki, ipd. - 152 ali 57,1%), sledijo verbalni 
izpadi posameznikov (39), telefonske grožnje o nastavljenem 
eksplozivu (27 - v vseh primerih so bile lažne), skrunitve 
spominskih obeležij NOB, poškodovanja zastav družbenopo- 
litične skupnosi (16) in druge oblike izražanja sovražnosti 
(32). Večje število sovražnih, parol v slovenskem prostoru je 
imelo nacionalistično intonacijo. Indikativen je pojav pisanja 
parol večjih dimenzij oz. daljših vsebin. Tako so se na fasadi . 
Srednješolskega centra v Novem mestu pojavili nacionali- 
stično anarhistični napisi ter napisi usmerjeni zoper družbe- 
nopolitično ureditev, izpisani v dolžini 23 m. V zadnjem 
obdobju pa so se pojavili tudi napisi uperjeni zoper JLA in 
večje število provokativnih in solidarizirajočih napisov s pripr- 

, tirni v Ljubljani oz. s stavkajočimi v Mariboru ter več primerov 
risanja nacionalnih simbolov v kombinaciji s sovražnimi paro- 
lami. 

Podobno kot napisi so imeli tudi letaki najpogosteje naci- 
onalistično obeležje. Množično trošenje oz. razširjanje pa 

smo evidentirali celo s strani hrvaške politične emigracije, ki 
je letake zatikala za avtomobilska stekla parkiranih osebnih 
avtomobilov jugoslovanskih državljanov v Trstu oz. v času 
verskega shoda v Krki na avstrijskem Koroškem. Indikativno 
je tudi naraščanje primerov poškodovanja oz. uničenja ban- 
kovcev jugoslovanskega denarja in pojavi mazaških akcij 
- onesnaženja krajevnih občinskih tabel, na katerih so nave- 
dene tudi pobratene občine iz drugih republik. 

Med ostalimi pojavi v tem obdobju izstopajo primeri pro- 
testnih manifestacij, kot izraz nezaupanja do organov oblasti, 
na katerih delovni ljudje in občani zahtevajo od organov 
oblasti reševanje perečih problemov v družbi. 

•v 

3. KRIMINALITETA 

Organi za notranje zadeve so v prvem polletju letošnjega 
leta obravnavali 17.500 (16.341) kaznivih dejanj ali 7.1% več 
kot v enakem obdobju lanskega leta. Družbena skupnost in 
občani so bili s kaznivimi dejanji oškodovani za 11,9 (4,7) 
milijarde din ali za 153,2% več kot v enakem obdobju lani. 
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so milič- 
niki in kriminalisti ovadili javnim tožilstvom 12.786 (12.316) 
oseb ali 3,8% več kot leto prej. 

V strukturi kriminalitete je bilo zabeleženih 5 (13) kaznivih 
dejanj politične kriminalitete, 1.148 (1.012) kaznivih dejanj oz. 
6,6% s področja gospodarske kriminalitete ter 16.347 (15.316) 
kaznivih dejanj oz. 93,4% splošne kriminalitete. 

Na splošno se kaže manjši porast števila kaznivih dejanj iz 
KZ SFRJ in KZ SRS. Zaskrbljujoč je predvsem trend narašča- 
nja nekaterih hujših oblik kaznivih dejanj zoper spolno nedo- 
takljivost in moralo ter kaznivih dejanj zoper družbeno in 
zasebno premoženje. V porastu so kazniva dejanja zoper 
upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva (od 833 
na 945), kazniva dejanja iz Carinskega zakona (od 16 na 23) 
ter kazniva dejanja po drugih.zakonih (od 6 na 9). V upadu so 
kazniva dejanja po KZ drugih socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin (od 35 na 11). 

Delavci organov za notranje zadeve so v letošnjih šestih 
mesecih raziskali 370 kaznivih dejanj, ki so bila storjena 
v preteklih letih. 

3.1. Gospodarska kriminaliteta 

V prvem polletju letošnjega leta so organi za notranje 
zadeve obravnavali 1.148 (1.012) kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete ali 13,4% več kot v enakem obdobju lani. Jav- 
nemu tožilcu je bilo ovadenih 1.297 (1.218) oseb, Od tega 148 
delavcev s področja nabavno-prodajnih in trgovskih dejavno- 
sti, 81 direktorjev, 62 delavcev v gostinstvu in turizmu, 43 
administrativnih delavcev, 35 finančno-računovodskih delav- 
cev, 6 inšpektorjev in 922 delavcev z drugimi poklici. Od 1.297 
ovadenih oseb, ki jih je bilo 28,1% (29,0%) že predkaznovanih. 

Med kaznivimi dejanji gospodarske kriminalitete je največ 
kaznivih dejanj gozdne tatvine (285), sledijo kazniva dejanja 
poneverbe (165), nedovoljene trgovine (86), zlorabe položaja 
in pravic odgovorne osebe (84), ponarejanja in uničevanja 
poslovnih listin (59), zatajitve davščin in drugih družbenih 
dajatev (59), neupravičene uporabe (56), izdaje nekritega čeka 
(48), nezakonitega lova (35), nevestnega gospodarjenja (32), 
kazniva dejanja iz Carinskega zakona (23), kupčevanja z zla- 
tom oz. tujo valuto (21), grabeža (21), dajanja podkupnine 
(20), neupravičenega posredovanja oz. zastopanja v zunanje- 
trgovinskem poslovanju (15), nedovoljenega razpolaganja 
s stanovanji (12), kršitev temeljnih pravic delavcev (12), neu- 
pravičenega sprejemanja daril (12), zlorabe uradnega polo- 
žaja ali uradnih pravic (12) itd. 

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je več kaznivih 
dejanj gozdne tatvine (od 154 na 285), poneverbe (od 120 na 
165), zlorabe položaja in pravic odgovorne osebe (od 58 na 
84), neupravičenega posredovanja in zastopanja v zunanjetr- 
govinskem poslovanju (od 1 na 15), nedovoljene trgovine (od 
73 na 86), nezakonitega lova (od 23 na 35), dajanja podkup- 
nine (od 10 na 20), zlorabe uradnega položaja in pravic (od 
3 na 12), kazniva dejanja iz Carinskega zakona (od 16 na 23), 
ponarejartja denarja (od 2 na 7), kupčevanja z zlatom oz. tujo 
valuto (od 17 na 21), kazniva dejanja iz Zakona o deviznem 
poslovanju (od 4 na 8), protipravnega zavzetja nepremičnin 
(od 2 na 6), kršitev temeljnih pravic delavcev (od 9 na 12), 
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posebnega primera goljufije (od 2 na 5), neupravičenega 
dajanja daril (od 11 na 13), neupravičenega sprejemanja daril 
(od 10 na 12), ponarejanja oz. uničevanja uradne listine (od 
2 na 4), nevestnega ravnanja z zaupanim družbenim premože- 
njem (od 4 na 5), zlorabe pooblastil (od 4 na 5), kršitev 
samoupravljanja (od 3 na 4), zlorabe pravic iz socialnega 
zavarovanja (od 1 na 2), preslepitve kupcev (od 0 na 1) in 
oškodovanja upnikov (od 0 na 1). 

Od 1.148 obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske krimi- 
nalitete, so jih 60,7% organi za notranje zadeve odkrili z lastno 
dejavnostjo, 17,1% so jih odkrili oškodovani gospodarski sub- 
jekti, 12,9% oškodovane osebe, 47 kaznivih dejanj neoškodo- 
vane osebe, 24 kaznivih dejanj inšpekcije, 21 kaznivih dejanj 
neoškodovani gospodarski subjekti, drugi subjekti v sistemu 
SLO in DS so odkrili 13 kaznivih dejanj in služba družbenega 
knjigovodstva eno kaznivo dejanje gospodarske kriminalitete. 

3.2. Splošna kriminaliteta 

V prvih šestih mesecih beležimo v SR Sloveniji 16.347 
(15.316) obravnavanih kaznivih dejanj splošne kriminalitete 
oz, 93,4% vse kriminalitete v naši republiki. Obravnavana 
kazniva dejanja splošne kriminalitete so porasla za 6,7% v pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani. 

V strukturi splošne kriminalitete je bilo obravnavano 13.818 
(13.045) kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premože- 
nje, sledi 820 (743) kaznivih dejanj zoper življenje in telo, 412 
(336) kaznivih dejanj zoper javni red in mir, 390 (363) kaznivih 
dejanj zoper pravni promet, 219 (232) kaznivih dejanj zoper 
splošno varnost ljudi in premoženja, 209 (176) kaznivih dejanj 
zoper svoboščine in pravice človeka in občana, 132 (128) 
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in moralo itd. 

Manjšo stopnjo porasta pa smp zasledili piri naslednjih 
vrstah in skupinah obravnavanih kaznivih dejanj: poskusi 
umorov (od 19 na 22), hude telesne poškodbe (od 175 na 176), 
posilstva (od 25 na 48), poskusi posilstev (od 22 na 25), tatvine 
(od 6.154 na 6.750), velike tatvine (od 3.670 na 3.898), odvzemi 
motornega vozila (od 477 na 553), izsiljevanja (od 12 na 23), 
prikrivanja (od 207 na 238), požigi (od 11 na 24), nezakonite 
vselitve (od 104 na 138), ponarejanja listin (od 342 na 376), 
krive ovadbe (od 57 na 71), primeri nasilniškega obnašanja 
(od 208 na 288), povzročitve splošne nevarnosti (od 85 na 94), 
onesnaženja in uničenja človekovega življenjskega okolja (od 
4 na 9), itd. 

V upadu so nekateri delikti zoper življenfe in telo (dokončan 
umor od 20 na 16, posebno huda telesna poškodba od 9 na 6, 
lahka telesna poškodba od 290 na 283) in nekateri premoženj- 
ski delikti (roparska tatvina od 16 na 7, rop od 74 na 67, 
goljufija od 1.025 na 967, poškodovanje tuje stvari od 1.230 na 
1.083). 

3.3. Mladoletniška kriminaliteta 

Pri mladoletniški kriminaliteti je zabeležen porast za 2,1% 
v primerjavi z enakirn lanskim obdobjem. Zaradi storitve 1.660 
(1.625) kaznivih dejanj je bilo obravnavanih 2.230 (2.292) 
mladoletnih oseb. Najpogosteje so bili mladoletniki obravna- 
vani zaradi premoženjskih deliktov (kazniva dejanja tatvine 
(733), kazniva dejanja velike tatvine (409), kazniva dejanja 
poškodovanja tuje stvari (149), kazniva dejanja odvzema 
motornega vozila (107), kazniva dejanja prikrivanja (55), itd.). 

Organi za notranje zadeve so obravnavali 1.212 (947) otrok 
zaradi storitve 627 (492) kaznivih dejanj. Otroci so bili med 
drugim obravnavani zaradi suma storitve kaznivih dejanj 
tatvine (441), velike tatvine (74), poškodovanja tuje stvari (47), 
povzročitve splošne nevarnosti (18), odvzema motornega 
vozila (16), prikrivanja (12), požara iz malomarnosti (6), ropa 
(1), požiga (1) itd. 

4. PREKRŠKI ZOPER JRM TER DRUGI 
PREKRŠKI 

V prvem polletju tega leta so organi za notranje zadeve 
podali sodnikom za prekrške 9.286 (9.690) predlogov, v kate- 
rih so naznanili 12.609 (13.500) prekrškov zoper JRM. Število 
predlogov je upadlo za 4,2%, število prekrškov pa za 6,6%. 
Med prekrški zoper JRM prevladujejo prekrški prepiranja in 
vpitja (4.703), sledijo prekrški ropota in kričanja (2.027), prete- 
panja (1.033), omalovaževanja pooblaščene uradne osebe 

(1.009), pijančevanja (825), točenja alkohola vinjeim in mlado- 
letnim osebam (524), drznega vedenja (466), klatenja in pote- 
panja (338), hazardiranja (239) itd. 

V porastu so prekrški zanemarjanja otrok (od 13 na 21 
prekrškov), prostitucije (od 7 na 10), klatenja in potepanja (od 
336 na 338) in omalovaževanja drugih uradnih oseb (od 1 na 
2), medtem ko je število drugih prekrškov zoper JRM v upadu. 
Pod vplivom alkohola je bilo storjenih 7.838 oz. 62,2% (65,4%) 
prekrškov. 

Med kršitelji JRM (11.935) je 4.572 povratnikov, kar pred- 
stavlja 38,3% (33,8%). 

V strukturi ostalih prekrškov (6.220) pa prevladujejo prekr- 
ški Zakona o prehajanju čez državno mejo in gibanje v mej- 
nem pasu (1.637), Zakona o osebni izkaznici (1.290), Zakona 
o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(1.091), itd. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je pora- 
slo število prekrškov Zakona o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva (od 822 na 1.091 prekrškov), Zakona 
o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (od 451 
na 656), prekrškov občinskih odlokov o JRM (od 309 na 467), 
Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (od 29 na 72), 
Zakona o potnih listinah državljanov SFRJ (od 192 na 220), 
Zakona o proizvodnji in prometu mamil (od 24 na 52\, Zakona 
o prebivanju in gibanju tujcev v Jugoslaviji (od 54 na 74), 
Zakona o sistemih zvez (od 31 na 42), Zakona o orožju (od 545 
na 551), Zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev mno- 
žičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti 
v Jugoslaviji (bd 8 na 11), Uredbe o tujih jahtah (od 1 na 4), 
Zakona o osebni izkaznici (od 1.288 na 1.290) in Zakona 
o prometu eksplozivnih snovi (od 18 na 19). 

5. UPORABA PRISILNIH SREDSTEV, NAPADI NA 
MILIČNIKE IN PRITOŽBE OBČANOV 

V prvih šestih mesecih letošnjega leta so delavci organov za 
notranje zadeve pri opravljanju uradnih nalog na področju 
javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja 
uporabili prisilna sredstva v 641 (645) primerih. V 14 (11) 
primerih je bila uporaba prisilnih sredstev neupravičena. 
V 307 (330) primerih je bila uporabljena fizična sila (8-krat 
neupravičeno), v 28 (22) primerih gumijevka (4-krat neupravi- 
čeno), v 21 (28) primerih razpršilec, v 278 (255) primerih 
sredstva za vezanje in vklepanje, v 3 (6) primerih službeni pes 
in v 4 (4) primerih strelno orožje (2-krat neupravičeno). 

Pri uporabi prisilnih sredstev sta bila 2 (4) občana huje 
telesno poškodovana, 5 (8) pa lažje. Lažje so se poškodovali 
tudi 3 (9) delavci organov za notranje zadeve. 

Zaradi nezakonite uporabe prisilnih sredstev je bilo 6 (5) 
delavcev organov za notranje zadeve disciplinsko kaznova- 
nih, 1 (6) pa opozorjen. 

V prvem polletju letošnjega leta so se delovni ljudje in 
občani pritožili zoper postopek pooblaščenih uradnih oseb 
v 206 (167) primerih. 61 (38) pritožb je bilo upravičenih. 
Upravičeno so se občani pritožili v 9 (8) primerih zaradi 
uporabe prisilnih sredstev, v 7 (4) primerih zaradi ukrepov 
proti kršiteljem cestno-prometnih predpisov in ostalim kršite- 
ljem, v 7 (7) primerih zaradi žalitve in grdega ravnanja, v 5 (0) 
primerih zaradi mandatnega kaznovanja, v 8 (5) primerih 
zaradi nedostojnega vedenja delavca milice, v 5 (0) primerih 
zaradi neukrepanja, v 14 (6) primerih zaradi netaktnega 
postopka in v 6 (8) primerih zaradi drugih vzrokov. 

Na osnovi upravičenih pritožb občanov je bilo 36 (20) delav- 
cev organov za notranje zadeve opozorjenih, proti 9 (7) je bil 
uveden disciplinski postopek za lažjo kršitev delovne disci- 
pline, proti 14 (12) pa disciplinski postopek za hujšo kršitev 
delovne discipline. 

Pri opravljanju uradnih nalog so bili v tem obdobju delavci 
organov za notranje zadeve napadeni v 44 (61) primerih. Ob 
tem je bilo 9 (14) delavcev organov za notranje zadeve lažje 
telesno poškodovanih. Zoper napadalce je bilo podanih 40 
(52) kazenskih ovadb, 4 (9) osebe pa so bile predlagane 
v postopek sodniku za prekrške. 

Najpogosteje je prihajalo do napadov na delavce organov 
za notranje zadeve pri vzdrževanju ali vzpostavljanju javnega 
reda in miru - 24 (26) primerov ter pri urejanju in kontroli 
cestnega prometa - 11 (20) primerov. Največkrat so napadalci 
uporabili fizično silo - 37 (46) primerov. 

V prvem polletju je bilo zabeleženih tudi 14 (16) primerov 
žalitve pooblaščene uradne osebe pri opravljanju uradnih 
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nalog ter 662 (773) primerov omalovaževanja in nedostojnega 
vedenja do uradnih oseb. 

6. PROMET POTNIKOV ČEZ DRŽAVNO MEJO 

V prvem polletju letošnjega leta je prek mejnih prehodov za 
mednarodni in obmejni promet v SR Sloveniji potovalo 
39.528.620 (34.720.495) potnikov ali 13,8% več kot v enakem 
obdobju leta 1987, od tega je bilo 18.427.166 (16.929.284) 
naših državljanov oz. 8,8% več ter 21.101.454 (17.791.211) 
tujcev oz. 18,6% več. V mednarodnem prometu je potovalo 
27.006.736 potnikov (+15,6%), od tega 11,3% več naših držav- 
ljanov in 20,5% več tujcev. V obmejnem prometu pa je poto- 
valo 12.521.884 potnikov ( + 10,2%), od tega 1,9% več naših 
državljanov in 15,5% več tujcev. 

Čeprav se je promet čez državno mejo povečal, v glavnem 
ne beležimo večjega porasta ukrepov organov za notranje 
zadeve v primerjavi s prvim polletjem preteklega leta. Večje 
povečanje beležimo le pri odkritih vnosih tiskanih stvari; teh 
je bilo odkritih 7.150 (1.042) komadov. 

Povečalo se je tudi število pobegov na zeleni meji (+ 5,3%) 
in na mejnih prehodih (+ 25,5%). Ilegalnih kanalov je bilo 
odkritih 28 (14), organizatorjev in sodelavcev pri tem pa 42 
(15). Število odkritih primerov vnosa orožja je ostalo na ravni 
lanskih prvih šestih mesecev (odkritih je bilo 26 komadov 
orožja), število deportiranih državljanov SFRJ pa se je zmanj- 
šalo za 5,2%. 

7. VARNOST V CESTNEM PROMETU 

Statistični kazalci prometne varnosti v prvem polletju letoš- 
njega leta opozarjajo na nadaljnje slabšanje prometnovar- 
nostnih razmer na slovenskih cestah. Delavci milice so v prvih 
šestih mesecih letošnjega leta obravnavali na slovenskih 
cestah 2.865 (2.763) prometnih nezgod z mrtvimi in poškodo- 
vanimi ali 3,7% več kot v enakem obdobju lani. 

V prometnih nezgodah je umrlo 269 (240) oseb ali 12,1% 
več kot v enakem obdobju lani. Število smrtnih žrtev se je 
povečalo predvsem na cestah izven naselja in sicer od 117 na 
156 oz. za 33,3% (na cestah v naselju se je zmanjšalo od 123 
na 113). Poškodovanih je bilo 3.682 (3.641) oseb ali 1,1% več 
kot v prvem polletju preteklega leta, od tega 1505 (1378) hudo 
ter 2.177 (2.263) lahko. 

1.734 ali 60,5% prometnih nezgod z mrtvimi in poškodova- 
nimi so v letošnjem prvem polletju povzročili vozniki osebnih 
avtomobilov, 421 ali 14,7% vozniki koles z motorjem, sledijo 
kolesarji (172), pešci (155), vozniki tovornih avtomobilov 
(154), vozniki motornih koles (133), vozniki avtobusov (43), 
vozniki traktorjev (43), potniki (3) in ostali (7). V primerjavi 
z enakim obdobjem lani se je povečalo število prometnih 
nezgod z mrtvimi in poškodovanimi, ki so jih povzročili voz- 
niki osebnih avtomobilov (+ 105), vozniki koles z motorjem 
(+16), vozniki traktorjev (+3) in vozniki avtobusov (+2). 

Glede na razmerje med številom povzročitev ter številom 
udeležb v prometnih nezgodah v prvih šestih mesecih so bili 
potniki najbolj ogroženi udeleženci v prometu, saj so povzro- 
čili le 3 prometne nezgode, udeleženci pa so bili v 1.195 
prometnih nezgodah z mrtvimi in poškodovanimi. Pešci so 
bili udeleženi v 557 prometnih nezgodah, sami pa so povzro- 
čili 155 prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi. 

1.047 ali 36,5% prometnim nezgodam z mrtvimi in poškodo- 
vanimi je bila vzrok nepravilna hitrost, sledijo neupoštevanje 
prednosti vožnje (552 ali 19,3%), nepravilna stran oz. smer 
vožnje (433 ali 15,1%), nepravilno prehitevanje ali vožnja 
mimo stoječega vozila (212 ali 7,4%), psihično stanje voznika 
(197 ali 6,9%), nepravilnosti pešcev (156 ali 5,4%), itd. V pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani v letošnjih šestih mesecih 
beležimo porast prometnih nezgod z mrtvimi in poškodova- 
nimi, ki so nastale zaradi nepravilne strani in smeri vožnje 
(+24,8%), nepravilnega prehitevanja oz. vožnje mimo stoje- 
čega vozila (+17,1%), neupoštevanja prednosti vožnje 
(+13,8%), nepravilnega vključevanja v promet (+10,0%), 
nepravilnosti pri srečanju vozil (+7,1%), slabega tehničnega 
stanja vozila (od 15 na 20) in nepravilno naloženega tovora na 
vozilu (od 5 na 12). 

8. POŽARI IN EKSPLOZIJE 

Podatki o številu požarov in posledicah le-teh v prvem 
polletju letošnjega leta kažejo izboljšanje požarno-varnostnih 
razmer. Število požarov se je v primerjavi z enakim obdobjem 
lanskega leta zmanjšalo za 22,8%, v družbenem sektorju celo 
za 31,1%. Število eksplozij je enako kot lani (15). V letošnjih 
požarih je umrlo 8 (14) oseb, 29 (38) oseb pa se je lažje ali huje 
poškodovalo. 

823 (1.066) v tem obdobju nastalih požarov je povzročilo za 
4,6 (2,3) milijarde dinarjev materialne škode, kar, upoštevajoč 
inflacijo, ne pomeni povečanja gmotne škode. Družbeno pre- 
moženje je bilo s 378 (549) požari oškodovano za 2.7 (1,3) 
milijarde din, zasebno pa s 436 (507) požari za 1.9 (1.0) 
milijarde dinarjev. 9 (10) požarov v inozemnem sektorju je 
povzročilo za 67 (16) milijonov dinarjev gmotne škode. 

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečalo število 
požarov, nastalih iz »ostalih vzrokov« (+ 31 požarov), število 
požarov, ki so jih zanetile razne poškodbe in okvare (+7). 
požarov, ki so jih povzročile električne aparature in naprave 
(+6) in požarov, do katerih je prišlo zaradi preobremenjenosti 
prevodnikov (+5). Izrazito je upadlo število požarov, nastalih 
iz neznanih vzrokov (-129). 

Da s požarno-varnostno situacijo, navzlic zmanjšanju šte- 
vila požarov, še vedno ne moremo biti povsem zadovoljni, 
opozarja dejstvo, da je kar 64,5 (57,6)% požarov povzročila 
človekova malomarnost ali neodgovornost. 

Največ škode sta povzročila požara v delovnih organizaci- 
jah PALOMA Sladki vrh (1 milijardo din) in Rudnik Mežica (0,5 
milijarde din). 

Skup. SR Slovenije 
Zak. pravna komisija 

OSNUTEK ODLOKA 

o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov 

Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin in 

posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani (ESA-572) 

. Na podlagi 369. člena ustave SR Slovenije in 145. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupščina SR Slovenije 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičnega zbora dne 26. oktobra 1988 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi nalogah in sestavi skupine 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

1. Ustanovi se skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupina delegatov) za celo- 
vito proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
četverici pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani. 

2. Skupina delegatov naj oceni, ali so bili za sprožitev 
postopka pred Vojaškim sodiščem v Ljubljani utemeljeni raz- 
logi ali pa je sprožitev postopka bila v formalno-pravno opra- 
vičilo za pregon obdolženih zaradi njihovih drugačnih pogle- 
dov na nekatera bistvena vprašanja koncepcije in delovanja 
institucij našega sistema. Zato je potrebno ugotoviti, ali je bila 
z ravnanjem posameznikov in organov kršena ustavnost in 
zakonitost" ter s tem v zvezi njihovo odgovornost. 
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Pri tem je potrebno ugotoviti, ali so v pravni sistem vgrajene 
rešitve, ki ovirajo varstvo z ustavo, zajamčenih svoboščin in 
pravic posameznika. 

V tem okviru naj skupina delegatov zlasti: 
- vpogleda vse potrebne dokumente, oceni vsa relevantna 

dejstva ter podatke, s katerimi razpolaga skupščina in druge, 
ki so pomembni za oceno okoliščin, v katerih je potekal sodni 
proces, 

— preveri ustavnost in zakonitost postopkov, ki so bi 11 
podlaga za oceno o varnosti situacije v SR Sloveniji, sprejeti 
na seji Vojaškega sveta v Zveznem sekretariatu za ljudsko 
obrambo. 

3. Za pripravo poročila zagotovijo pristojni republiški 
upravni organi vpogled v vse dokumente in dostop do vseh 
potrebnih podatkov, ki jih skupina delegatov potrebuje za 
svoje delo. 

Skupina delegatov lahko v imenu Skupščine SR Slovenije 
zahteva dokumetne in podatke, ki jih potrebuje za svoje delo, 
tudi od drugih republiških organov in od zveznih organov. 

Skupina delegatov lahko zahteva vsa gradiva, tudi če so 
zaupne narave. 

4. O svojih ugotovitvah skupina delegatov predloži zborom 
Skupščine SR Slovenije poročilo s predlogom politične 
ocene, v katerem posebej oceni odgovornost organov, služb 
in posameznikov, če se ugotovi, da so trditve resnične, ter 
opozori, na nujne spremembe tistih sistemskih rešitev, ki so. 
bile podlaga za morebitno protiustavno in nezakonito rav- 
nanje. 

5. Skupina delegatov ima predsednika in štirinajst članov. 
V skupino delegatov se izvoli po pet delegatov iz vsakega 

zbora Skupščine SR Slovenije. 
Za proučitev posameznih vprašanj lahko skupina delegatov 

pritegne k delu tudi strokovne, znanstvene in javne delavce. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
pripravila osnutek odloka na podlagi.sklepov, ki so jih zbori 
skupščine SR Slovenije sprejeli na sejah dne 29. septembra 
1988 ob obravnavi uresničevanja stališč, ki jih-je skupščina 
sprejela na prejšnjih sejah' v zvezi s sodnim procesom proti 
četverici v Ljubljani. Zakonodajno-pravna komisija je pri dolo- 
čitvi nalog skupine delegatov upoštevala sklepe zborov 
Skupščine SR Slovenije, poslanei pobude in predloge ter 
razpravo na sejah zborov. Pri tem je določila besedilo osnutka 
odloka tako, da naloge skupine delegatov ne bodo 
v nasprotju z določbo drugega odstavka 371. člena ustave SR 
Slovenije,,po kateri delovna telesa skupščine ne morejo imeti 
preiskovalnih ali drugih sodnih funkcij. Komisija je menila, da 
je v skladu s to ustavno določbo mogoče skupino delegatov 
pooblastiti le za tiste konkretne naloge, ki pomenijo dosledno 
uveljavljanje Skupščine SR Slovenije kot najvišjega organa 
oblasti pri uveljavljanju njene družbene nadzorne funkcije. Pri 
tem je ocenila, da gre predvsem za naloge, ki predstavljajo 
zlasti vidik politične kontrole in ki se neposredno ne nanašajo 
na pravne vidike, katerih presoja je predvsem naloga drugih 
organov in se bo Skupščina SR Slovenije lahko na njih pose- 
bej obrnila. 

Pri pripravi osnutka odloka je komisija posvetila posebno 
pozornost tistim delegatskim pobudam, ki zahtevajo, da je 
treba v delo tega delovnega telesa vključiti tudi javne in 

strokovne delavce. Glede na to, da bo naloga tega delovnega 
telesa pripraviti poročilo s predlogom politične ocene, ki naj 
bi jo sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije o okoliščinah in 
posledicah sodnega procesa proti četverici v Ljubljani, komi- 
sija meni, da lahko takšno poročilo pripravi le delovno telo. ki 
je sestavljeno iz delegatov v zborih skupščine. Zahteve, da 
morajo biti člani tega delovnega telesa tudi strokovni in javni 
delavci, bi pomenile, d& se ta kontrolno-politična funkcija 
prenaša tudi na subjekte izven delegatskega sistema, in v tem 
izven skupščine. To pa seveda ne pomeni, da skupina delega- 
tov ne bi smela za proučitev posameznih vprašanj iz svoje 
pristojnosti k svojemu delu pritegniti uglednih strokovnih in 
javnih delavcev, kot se predlaga v tretjem odstavku 5. točke 
osnutka odloka. 

Komisija je ugotovila, da so bile dane še nekatere pobude, 
ki so bile v sklepih skupščine na prejšnjih sejah že upošte- 
vane. To zlasti velja za preveritev ustavnosti in zakonitosti 
povelja Komandanta Ljubljanskega armadnega območja, ki 
ga je skupščina na podlagi sklepa Zbora združenega dela že 
zahtevala od Predsedstva SFRJ za potrebe skupine delegatov 
v okviru njenih nalog, določenih s tem odlokom, kar je 
v skladu s prvo in drugo alineo 2. točke tega odloka, ki določa, 
da mora skupina delegatov vpogledati in oceniti vse potrebne 
dokumente in oceniti vsa relevantna dejstva, ki so pomembna 
za oceno okoliščin v katerih je potekal proces. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
26. oktobra 1988 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 26. oktobra 1988. 

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

- poročilo o uresničevanju zakona o javnem obveščanju: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti tega zbora. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o financiranju fede- 

racije: 
- osnutek zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo 

posledic naravnih nesreč (toče in nevihte) v SAP Vojvodini 
- ponovna obravnava; 

- pobudo za sklenitev dogovora o izdaji doplačilne poštne 
znamke »29. šahovska olimpiada v Novem Sadu leta 1990«: 

- poročilo o poteku usklajevanja pobude za sklenitev 
dogovora o zagotovitvi sredstev za regres za kakovostni ple- 
menski podmladek' in stroške za umetno osemenjevanje 
z osnutkom dogovora in pobude za sklenitev dogovora 
o enotnem znesku premije za mleko in o zagotovitvi sredstev 
za to premijo z osnutkom dogovora; 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o virih sred- 
stev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev cest z osnut- 
kom dogovora: 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o financira- 
nju železniške infrastrukture z osnutkom dogovora 

- pobudo za sklenitev družbenega dogovora o razvoju 
proizvodnje farmacevtskih surovin in pospeševanje proizvod- 
nje zdravil z osnutkom dogovora. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi: 

- osnutek zakona o tujih vlaganjih. 
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o carinski tarifi; 
- osnutek zakona o zunanjetrgovinskem prometu; 
- osnutek zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti 

v tujini; 
- osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno 

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

benopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. in 29. septembra 1988 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnih zasedanjih, 28. in 2^. 
septembra 1988, poslušali: 

- uvodno besedo predsednika Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja Mirana Potrča k Poročilu Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja o delu pri 
pripravi predloga amandmajev k ustavi SFR Jugoslavije; 

- poročilo medborovske skupine delegatov k osnutku sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, ki ga je podal 
Slavko Soršak, član medzborovske skupine delegatov; 

- uvodno besedo predsednika Skupščine SR Slovenije 
Mirana Potrča k uresničevanju ugotovitev, stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla; 

- govor predsednika Predsedstva SR Slovenije Janeza 
Stanovnika v zvezi s stališči Predsedstva SR Slovenije 

o postopku zoper četverico pred Vojaškim sodiščem v Ljub- 
ljani; 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ob oceni aktualnih družbenogospodarskih razmer v SR Slove- 
niji. ki jo je podal Janez Bohorič, podpredsednik Izvršnega 
sveta. 

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

- stališča ob obravnavi poročila Komisije Skupščine SR 
Slovenije za ustavna vprašanja k besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SFR Jugoslavije; 

- sklep ob obravnavi uresničevanja ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Borštnerja. Janšo. Tasiča 
in Zavrla; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah; 

- osnutek odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije 
Skupščine SR Slovenije za nadzor nad delom službe državne 
varnosti; 1 

- sklep ob obravnavi ocene tekočih gospodarskih gibanj 
v SR Sloveniji sredi leta 1988: 

- zahtevo za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za bruto osebne dohodke in za Sočasno uskladitev 
pravilnika za njegovo izvajanje: 

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila 
o problematiki urejanja prostora v SR Sloveniji; 

. - sklep ob obravnavi poročila o izvajanju sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 

- sklep k osnutku odloka o strategiji razvoja energetike 
SFRJ do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020. s strategijo: 

- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o sistemu 
družbene kontrole cen; 

- predlog obrtnega zakona in še sklep ob sprejemu pred- 
loga tega zakona; 

- predlog zakona o davkih občanov; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona 

o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih s predlogom za- 
kona: 

- predlog za izdajo zakona o zemljiški knjigi; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in~ stanovanj 
v družbeni lastnini z osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov sprejel 
stališča: 

- sklep k poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku uskla- 
jevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ in k osnutku zakona o financiranju izgrad- 
nje avtoceste Bratstva in enotnosti, cest po Osimskih spora- 
zumih ter gradnje in rekonstrukcije cest. pomembnih za vso 
državo; 

- sklep k osnutku zakona o preložitvi vračanja glavnice 
kreditov in odpisu terjatev Narodne banke Jugoslavije iz 
naslova obresti za kredite, ki jih je iz primarne emisije črpala 
Gospodarska banka Sarajevo - Temeljna banka Bihać: 

- sklep k osnutku zakona o dopolnitvah zakona o preložitvi 
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega 
dela z območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo 
iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
ki zapadejo v obdobju 1987-1990; 

- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o dopolnil- 
nih sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam 
v obdobju 1986-1990; 

- sklep k osnutku zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni 
banki Jugoslavije in o prenosu na federacijo dela terjatev po 
bilanci deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije; 

- sklep k osnutku odloka o predračunu prihodkov in 
odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za 
obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 1988: 

- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz 
naslova določenih zunanjih kreditov za leto 1988: 

- sklep k osnutku odloka o.spremembah in določitvi sred- 
stev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in 
kakovostno sortno seme za leto 1988: 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakon.a o ratifikaciji 
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sporazuma o socialnem zavarovanju med SFR Jugoslavijo in 
Arabsko republiko Egipt; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakonao ratifikaciji 
pogodbe med SFR Jugoslavijo in Arabsko republiko Egipt 
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premo- 
ženja: 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med SFR Jugoslavijo in ZR Nemčijo o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s proto- 
kolom; 

- predlog zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo; 

- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1988; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z osnutkom 
zakona: 

Zbor združenega dela je sprejel sklep k osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi periodični delovni načrt zborov za IV. 
trimesečje 1988. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
sbor so sprejeli: 
- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca SR 

Slovenije; dolžnosti namestnika javnega tožilca SR Slovenije 
je bil razrešen Mitja Deisinger. 

- predlog odloka o izvolitvi sodnika Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije; za sodnika tega sodišča je bil izvoljen Mitja De- 
isinger. 

-predlog odloka o izvolitvi sodnice Višjega sodišča v Mari- 
boru; za sodnico tega sodišča je bila izvoljena Ivanka Ste- 
inbucher. . 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi treh članov Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja; dolžnosti 
člana komisije po položaju so bili razrešeni France Popit, 
Bogo Gorjan in Tone Anderlič, za člane komisije pa so bili 
izvoljeni Janez Stanovnik, Bojan Polak-Stjenka in Jože 
Školč. 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi ter imenovanju 
nekaterih članov komisij Skupščine SR Slovenije ter o razreši- 
tvi in imenovanju nekaterih članov medzborovskih skupin 
delegatov 

- v Zakonodajno-pravni komisiji so bili dolžnosti člana 
komisije razrešeni Marjan Koren, Peter Marinkovič in dr. 
Franc Arhar; za člana komisije sta bila izvoljena Marjan Jelen 
in dr. Gorazd Trpin, za člana komisije pa je bil imenovan 
Dušan Hočevar 

- v Komisiji za pravosodje je bil dolžnosti člana komisije 
razrešen dr. Ivan Kristan, za člana komisije pa je bil imenovan 
prof. dr. Bojan Zabel 

- v Komisiji za družbeno nadzorstvo je bil dolžnosti člana 
komisije razrešen Marjan Jelen, za člana komisije pa je bil 
izvoljen Franc Grešak 

- v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za družbene dejavnosti je bila dolžnosti člana skupine delega- 
tov razrešena Nada Užmah, za članico skupine delegatov pa 
je dila izvoljena Branka Marinčič 

- v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
za spremljanje uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraže- 
vanja je bila dolžnosti članice skupine delegatov razrešena 
Marija Godnič, za članico skupine delegatov pa je bila izvo- 
ljena Marija Dosedla. 

- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Habilitacijske 
komisije pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani; dolžnosti 
člana te komisije je bil razrešen Franci Pivec, za člana te 
komisije pa je bil izvoljen dr. Ludvik Horvat. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika 

Odbora sa družbenopolitični sistem in člana Odbora sa 
finance in kreditno-monetarno politiko Zbora združenega 
dela Skuiščine SR Slovenije; v Odboru za družbenopolitični 
sistem je bila dolžnosti podpredsednice odbora razrešena 
Nada Šetor, za podpredsednico odbora pa je bila izvoljena 
Lucija Zagrajšek; v Odboru za finance in kreditno-monetarno 
politiko je bil dolžnosti člana odbora razrešen Branko Malje- 
vac, za člana odbora pa je bil izvoljen Jože Žuber. 

Zbor občin je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Odbora za 

družbenopolitični sistem Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije; dolžnosti člana odbora je bil razrešen Jože Marolt, za 
člana odbora pa je bil izvoljen Borut Plavšak. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila k besedilu predloga amandmajev 
k ustavi SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
zborov dne 28. in 29. 9. 1988 ob obravna- 
vi poročila k besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SFRJ, ki ga je predložila 
Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja, na podlagi 71. in 
253. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednja 

STALIŠČA 
>'• 

Skupščina SR Slovenije sprejema po- 
ročilo Komisije Skupščine SR Slovenije 
za ustavna vprašanja k besedilu predloga 
amandmajev k ustavi SFRJ in uvodno 
besedo predsednika te komisije na skup- 
nem zasedanju zborov. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je dosežen od osnutka do predloga spre- 
memb ustave SFRJ pomemben napre- 

dek, saj je v besedilu predloga amandma- 
jev k ustavi SFRJ vsebinsko upoštevano 
veliko predlogov in stališč Skupščine SR 
Slovenije. Ta ugotovitev še posebej velja 
za amandmaje, ki se nanašajo na družbe- 
noekonomsko ureditev in so pomembni 
za reševanje ekonomslqh problemov. Na- 
predek je dosežen tudi glede demokrati- 
zacije v družbenopolitičnem sistemu. Tu- 
di v rešitvah, ki se nanašajo na področje 
odnosov v federaciji, so bili upoštevani 
nekateri pomembni predlogi. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so bila stališča, ki jih je sprejela v postop- 
ku sprememb ustave, predložena in do- 
sledno zastopana pri delu v Komisiji za 
ustavna vprašanja Skupščine SFRJ. 

II. 

Skupščina SR Slovenije je vsebino 
predloga amandmajev k ustavi SFRJ oce- 

njevala na podlagi izhodišč in kriterijev, 
sprejetih v Mnenju k osnutku sprememb 
ustave SFRJ ter na podlagi uresničevanja 
ciljev, ki naj jih ustavne spremembe za- 
gotovijo. Ti cilji so bili Skupščini tudi 
temeljni kriterij presoje vsake posamez- 
ne rešitve v besedilu predloga amandma- 
jev k ustavi SFRJ, pa tudi dodatnih pred- 
logov. ki jih je Komisija za ustavna vpra- 
šanja Skupščine SFRJ poslala Skupščini 
SR Slovenije v poprejšnjo konzultacijo. 

Skupščina SR Slovenije bo v skladu 
s svojimi načelnimi opredelitvami podpi- 
rala tudi druge predloge, oblikovane 
v javni razpravi o predlogu sprememb 
ustave SFRJ, ki bodo krepili temeljne ci- 
lje in smeri ustavnih sprememb. Skupšči- 
na SR Slovenije pa poudarja, da ne bo 
mogla sprejeti tistih novih ali obnavljajo- 
čih se predlogov iz javne razprave, ki bi 
pomenili odstopanje od temeljnih načel 
glede družbenoekonomske ali politične 
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ureditve, in odnosov v federaciji. To še 
posebej velja za tiste predloge, ki pome- 
nijo omejevanje odločanja s soglasjem, 
paritetne sestave zveznih organov, pred- 
loge, ki terjajo spremembo strukture 
Skupščine SFRJ, omejujejo republiškim 
ali pokrajinskim skupščinam pravico, da 
volijo in odpokličejo člane Predsedstva 
SFRJ ali na drug način omejujejo ustav- 
no odgovornost republike za lasten in 
skupen razvoj. 

III. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

besedilo predloga amandmajev k ustavi 
SFRJ še vedno vsebuje posamezne reši- 
tve, ki niso sprejemljive in h katerim 
Skupščina SR Slovenije ne bo dala so- 
glasja. Ti predlogi so: 

1. NASPROTJE MED 
REPUBLIŠKIM IN ZVEZNIM 
ZAKONOM (amandma XXV, tč. 4) 

Besedilo 4. točke XXV. amandmaja je 
nesprejemljivo iz razlogov, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije pojasnila in 
sprejela že v Mnenju k osnutku spre- 
memb ustave SFRJ. 

2. DRŽAVNA VARNOST 
(amandma XXXIII, št. 6 in 
amandma XXXV, tč. 1, podtočka 
12) 

Področje državne varnosti je v ustavi 
SFRJ ustrezno urejeno. 

3. FINANCIRANJE JLA 
(amandma XXXIV) 

Še naprej je treba zadržati prispevek 
republik in avtonomnih pokrajin - koti- 
zacijo kot pomemben in enakopraven vir, 
določen v skladu z načelom enakoprav- 
nosti in s skupno odgovornostjo republik 
in avtonomnih pokrajin za financiranje 
funkcij federacije. Financiranje JLA mora 
ostati v okviru proračuna federacije in 
odvisno od realiziranega narodnega do- 
hodka, ne pa samo na podlagi njegove 
ocene. Tudi za JLA mora v primeru, če ni 
doseženo soglasje republiških in pokra- 
jinskih skupščin od dneva, ko mora biti 
proračun federacije sprejet '(amandma 
XXXVI, tč. 6), veljati v načelu enako pravi- 
lo kot za ostale proračunske porabnike. 
To pomeni začasno financiranje na pod- 
lagi proračuna iz prejšnjega leta, pri če- 
mer pa je mogoče sprejeti načelo, da se 
v primeru nesoglasja upošteva njegovo 
realno vrednost iz prejšnjega leta. 

4.. UREJANJE TEMELJNIH 
ODNOSOV V ZADRUŽNIŠTVU 
PO ORGANIH FEDERACIJE 
(amandma XXV, tč. 1, podtočka 
10) 

Ta točka naj se črta, ker ni utemeljenih 
razlogov za širitev zvezne pristojnosti na 
urejanje temeljnih odnosov v zadružni- 
štvu. 

poročevalec 

5. PRISTOJNOST ZBORA 
REPUBLIK IN POKRAJIN 
(amandma XXXVI, tč. 3, 
podtočka 2) 

Skladno z dosedanjim stališčem 
Skupščine SR Slovenije, da se ne spreje- 
ma predlogov o spreminjanju pristojnosti 
obeh zborov Skupščine SFRJ, tudi ni 
sprejemljiv predlog, po katerem se izpuš- 
ča določanje politike na področjih, kjer 
se sprejemajo zvezni zakoni, na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin 
avtonomnih pokrajin v Zboru republik in 
pokrajin. 

6. PREDLOG ZA SPREMEMBO 
NAČINA IZVOLITVE ČLANOV 
PREDSEDSTVA SFRJ (navedeno 
v opombi k predlogu amandmaja 
XXXVI in v dodatnem predlogu 
zvezne ustavne komisije, ki ga je 
poslala v poprejšnjo konzultacijo 
skupščinam republik in 
avtonomnih pokrajin in predlaga 
spremembo predloga 
amandmaja XXXVII, tč. 1 in 2) 

Predlog je v nasprotju s temeljnimi 
ustavnimi načeli o položaju republik in 
avtonomnih pokrajin ter njihovih 
skupščin. 

7. DVETRETJINSKO 
ODLOČANJE DELEGATOV 
V ZBORU REPUBLIK IN 
POKRAJIN (amandma XXXVI, tč. 
7) 

Rešitev, ki predvideva namesto soglas- 
ja dvetretjinsko večino kot način odloča- 
nja, ni v skladu s stališčem Skupščine SR 
Slovenije, da se ne sprejema predlogov 
o spreminjanju pristojnosti obeh zborov 
Skupščine SFRJ in s tem tudi načina 
odločanja v Zboru republik in pokrajin. 

8. ZVEZNO SODIŠČE (amandma 
XXXVIII, točka 1, podtočka 6) 

Ta podtočka, ki predvideva odločanje 
Zveznega sodišča o kršitvi z ustavo SFRJ 
določenih svoboščin in pravic človeka in 
občana, ni sprejemljiva iz razlogov, nave- 
denih že v Mnenju k osnutku sprememb 
ustave SFRJ. Dodatni razlog pa je, da iz 
vsebine te podtočke ni jasno, o konkret- 
no katerih kršitvah z ustavo določenih 
pravic in svoboščin bo odločalo Zvezno 
sodišče in na kateri stopnji. 

IV. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je v skladu z njenimi stališči mogoče 
sprejeti sledeče predloge le, če bodo pri 
njihovem dograjevanju vsebinsko upo- 
števana naslednja stališča: 

1. VELIKI TEHNIČNO 
- TEHNOLOŠKI SISTEMI 
(amandma X, tč. 6) 

Predlagamo, da se 6. točka amandmaja 
X glasi: 

»6. Organizacije združenega dela, ki 
kot enotni tehnološki sistemi opravljajo 
dejavnosti na področju elektrogospodar- 
stva, železniškega prometa in poštno 
- telefonsko - telegrafskega prometa, 
se obvezno združujejo v skupnosti za ob- 
močje Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije. 

Delavci v teh organizacijah so dolžni 
v teh sistemih zagotoviti tehnično funkci- 
onalnost pri delu in na tej podlagi tehno- 
loško enotnost delovnega procesa, smo- 
trno in učinkovito delovanje teh sistemov 
in njihovih posameznih delov v vsej Soci- 
alistični federativni republiki Jugoslaviji 
v skladu s potrebami in interesi družbe- 
noekonomskega razvoja države in s po- 
trebami in interesi uporabnikov proizvo- 
dov in storitev. 

V teh skupnostih se z urejanjem med- 
sebojnih razmerij zagotavlja enakoprav- 
nost združenih organizacij na enotnem 
jugoslovanskem trgu in pridobivanje do- 
hodka v odvisnosti od učinkovitosti nji- 
hovega poslovanja, določajo skupna me- 
rila za oblikovanje cen njihovih proizvo- 
dov in storitev TER SPORAZUMNO spre- 
jemajo skupni razvojni načrti in programi 
skupnega vključevanja v mednarodno 
delitev dela. 

Zvezni zakon ureja pogoje in način za 
obvezno združevanje teh organizacij 
v skupnosti kot tudi temelje njihovega 
delovanja TEH SKUPNOSTI. 

Če se te organizacije samoupravno ne 
združijo v skupnost za območje Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije 
ali na samoupravni podlagi ne uredijo 
ciljev združevanja in medsebojnih odno- 
sov, določenih s to ustavo, se z zveznim 
zakonom ustanovi skupnost oziroma za- 
časno uredijo ti cilji združevanja in med- 
sebojna razmerja. Z ZVEZNIM ZAKONOM 
SE NE MORE DOLOČITI OBVEZNO 
ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA DELOVA- 
NJE SISTEMA. 

Z zveznim zakonom se lahko določi 
obveznost združitve organizacij združe- 
nega dela v skupnosti in druge oblike 
povezovanja in sodelovanja tudi na dru- 
gih področjih, kadar je tehnološka enot- 
nost sistemov na teh področjih pomemb- 
na za vso državo.« 

Predlagamo, da se v tretjem odstavku 
6. točke amandmaja X črta besedilo »v 
skladu z enotnim sistemom socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov«, ker je to besedilo nepotrebno. 
Ena temeljnih funkcij federacije, ki se 
uresničuje preko zveznih organov, je tudi 
pravica in dolžnost federacije, da zago- 
tavlja sistem socialističnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Ta pravica in dolžnost 
federacije je določena v 2. točki prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ in pred- 
stavlja okvir in dimenzije zakonodajnih 
pristojnosti federacije na tem področju, 
ki so konkretno določene v ostalih toč- 
kah prvega odstavka 281. člena kot tudi 
drugih določbah ustave SFRJ. Zato je 
nepotrebno še posebej navajati v tretjem 
odstavku 6. točke predloga amandmaja 
X, da se v velikih tehnično - tehnoloških 
sistemih urejajo medsebojni odnosi 
v skladu z enotnim sistemom socialistič- 
nih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. 

Obenem predlagamo, da se v tretjem 
odstavku v izogib vrsti pomislekov, da bi 
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se skupni razvojni načrti in programi 
skupnega vključevanja v mednarodno 
delitev dela sprejemali z večinskim prin- 
cipom. doda beseda »sporazumno«. Na- 
vedena dopolnitev onemogoča preglaso- 
vanje pri sprejemanju skupnih planov 
razvoja v velikih tehnično - tehnoloških 
sistemih. 

Dopolnitev besedila četrtega odstavka 
pomeni preciziranje predloga tega 
amandmaja v tem smislu, da se z zveznim 
zakonom urejajo zgolj temelji delovanja 
skupnosti, nikakor pa ne združenih orga- 
nizacij združenega dela. 

Upoštevaje opozorilo k besedilu pete- 
ga odstavka predloga amandmaja X. da 
je treba to določbo precizirati v tem smi- 
slu. da ta odstavek ne daje podlage za 
morebitno obvezno združevanje sredstev 
z zveznim zakonom, predlagamo'dopol- 
nitev tega odstavka, iz katerega izhaja, 
da se z zveznim zakonom ne more dolo- 
čiti obvezno združevanje sredstev za de- 
lovanje velikih tehnično - tehnoloških 
sistemov. Določanje in ustvarjanje ciljev 
družbene reprodukcije je neodtujljiva 
pravica delavcev v združenem delu, zato 
se v skladu z veljavnimi ustavnimi opre- 
delitvami lahko le izjemoma in to z repu- 
bliškimi oziroma pokrajinskimi zakoni 
omeji razpolaganje sredstev družbene 
reprodukcije oziroma določi obvezno 
združevanje sredstev družbene repro- 
dukcije. Navedeni ustavni princip je izpe- 
ljan tako v sedanjih določbah 23. in 72. 
člena ustave SFRJ, na novo pa je predla- 
gan tudi v 9. točki predloga amandmaja 
IX. 

Razen predloga, da se v tretjem od- 
stavku črta besedilo »v skladu z enotnim 
sistemom socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov«, kar je 
nepotrebno normiranje, so ostali predlo- 
gi pogoj za soglasje k tej točki amandma- 
ja X. 

2. DAVČNI SISTEM (amandma 
XXXV, tč. 1, podtočka 5) 

Predlagamo, da se besedilo amandma- 
ja XXXV. tč. 1, podtočke 5 glasi: 

»-ureja načela o davku iz dohodka 
organizacij združenega dela in dobička 
tujih oseb glede virov, zavezancev in 
osnov.« 

Podrejeno bi bilo sprejemljivo tudi be- 
sedilo 5. podtočke 1. točke amadmaja 
XXXV, preoblikovano tako, da bo iz njega 
jasno izhajalo, da so pod viri, vrstami, ' 
zavezanci in osnovami, ki so pomembni 
za delovanje enotnega jugoslovanskega 
trga. mišljeni le davki, ki se nanašajo na 
gospodarske subjekte. 

3. UREJANJE REŽIMA VODA 
(amandma XXXV, tč. 1, podtočka 
14) 

Predlagamo, da se besedilo te podtoč- 
ke dopolni, tako da se glasi: 

»-ure/a temelje režima voda. ki so po- 
membne za vso državo, in meddržavnih 
voda ter opravlja nadzorstvo nad izvrše- 
vanjem zveznih predpisov na tem po- 
dročju:«. 

Ni utemeljenih razlogov za širitev zvez- 
ne pristojnosti, da v celoti ureja režim 
voda, ki so pomembne za vso državo, in 
meddržavnih voda Soglašamo pa, da 
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ureja temelje teh vprašanj in opravlja 
nadzorstvo nad izvrševanjem zveznih 
predpisov na tem področju. 

4. ZVEZNO SODIŠČE (amandma 
XXXVIII, tč. 1. podtočka 5) 

Besedilo te podtočke naj se spremeni, 
tako da se glasi: 

"Odloča po izrednih pravnih sredstvih 
o odločbah sodišč, izdanih v gospodar- 
skih sporih, če tako določa zvezni 
zakon.« 

Poudariti pa je potrebno, da je to sicer 
že zajeto v 4. podtočki, saj so sodišča, ki 
rešujejo gospodarske spore, redna so- 
dišča. 

5. USTAVNO SODIŠČE 
JUGOSLAVIJE (amandma 
XXXIX, tč. 1, podtočka 4) 

Besedilo podtočke 4 bi bilo sprejemlji- 
vo, če bi se glasilo: 
•>4) Odloča, ali so predpisi in drugi sploš- 
ni akti organov družbenopolitičnih skup- 
nosti ter samoupravni splošni akti v skla- 
du z ustavo SFRJ oziroma v nasprotju 
z zveznim zakonom, za katerega izvrše- 
vanje so odgovorni zvezni organi: odlo- 
ča, ali so v skladu z ustavo SFRJ oziroma 
v nasprotju z zveznim zakonom samou- 
pravni splošni akti samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, ki so na podlagi zvez* 
nega zakona ustanovljene za območje 
SFRJ, ter samoupravni splošni akti dru- 
štev in družbenih organizacij, ki so usta- 
novljene za območj'e SFRJ; odloča, ali so 
dogovori republik in avtonomnih pokra- 
jin, občin in drugih družbenopolitičnih 
skupnosti v skladu z ustavo SFRJ oziro- 
ma v nasprotju z zveznim zakonom:« 

Glede na predloženo novo rešitev 
v podtočki 4 je potrebno črtati točki 2 in 
4 amandmaja XXXIX. 

6. IZVRŠEVANJE ZVEZNIH 
ZAKONOV (amandma XXXIII, tč. 
3) 

Tretji odstavek 3. tč. naj se dopolni, 
tako da se za besedami »hujše škodljive 
posledice« dodajo besede "pomembne 
za vso državo«. V obrazložitvi je potreb- 
no podati ustrezno pojasnilo. 

V. 

- VPRAŠANJE POLOŽAJA 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA (amandma 
X, tč. 2) 

Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno, da se v komisiji za ustavna 
vprašanja Skupščine SFRJ in v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ ponovno celovito 
oceni, koliko je v skladu s temeljnimi 
načeli v besedilu predloga amandmajev 
urejeno vprašanje položaja temeljnih or- 
ganizacij združenega dela glede: pravice 
delavcev, da ustanovijo TOZD, možnosti 
izločitve, pravice do samoorganiziranja 
ter pravice, da opredelijo svoj položaj 
v delih delovne organizacije. 

VI. 

Skupščina SR Slovenije tudi predlaga, 
da se v komisiji za ustavna vprašanja 
Skupščine SFRJ in v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ ponovno skupno oceni 
utemeljenost in potrebnost nslednjih 
predlogov: 

1. AMANDMA IX, tč. 11 

Potrebno je preveriti potrebnost, da se 
kot vlagatelji opredelijo tudi delavci OZD 
in ne samo občani. 

2. AMANDMA XXVII 

Vsebina tega amandmaja predstavlja 
nepotrebno normiranje. 

3. SLUŽBE DRUŽBENIH 
PRIHODKOV (amandma XXIX, tč. 
3); 

Besedilo tega amandmaja se naj črta 
oziroma se naj podrejeno spremeni tako. 
da se iz besedila amandmaja črta pojerh 
"družbene služba«, zakonodajno pristoj- 
nost federacije pa omeji na urejanje te- 
meljev služb družbenih prihodkov. 

4. NARODNA BANKA 
JUGOSLA VIJE (amandma XXXI); 

Ohrani naj se sedanja določba prvega 
odst. 262. člena ustave SFRJ v tem smi- 
slu, da narodne banke republik in avto- 
nomnih pokrajin lahko sprejemajo v de- 
pozit sredstva družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Iz 4. točke amandmaja in iz veljavne 
določbe drugega odstavka 262. člena 
ustave SFRJ je treba črtati možnost, da 
Narodna banka Jugoslavije opravlja tudi 
druge z zakonom določene bančne zade- 
ve za federacijo, ali pa naj se te zadeve 
jasneje opredelijo. 

5. točka amandmaja naj se glasi: "Na- 
rodna banka se sme zadolževati v tujini 
samo na podlagi posebnega zveznega 
zakona, ki določa namene, uporabnike, 
nosilce vračanja in tveganja.« 

5. IZVRŠEVANJE UPRAVNIH 
ZADEV (amandma XXXIII, tč. 4); 

Ponovno naj se preveri potrebnost te 
določbe. 

6. SLUŽBA DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA (amandma 
XXXV, tč. 1. podtočka 8) 

Predlagamo, da se v podtočki 8 črta 
besedilo »temelje organizacije«, ker ni 
potrebe, da bi federacija urejala temelje 
organizacije SDK. 

7. UREJANJE TEMELJEV 
GEODETSKE DEJ A VNOSTI PO 
ORGANIH FEDERACIJE 

(amandma XXXV, tč. 1, podtočka 
15); 

Besedilo 15. podtočke naj se glasi: 
»15) ureja temeljno geodetsko mrežo in 
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minimum geodetskih evidenc, ki imajo 
pomen za vso državo.« 

8. SOGLASJE V ZBORU 
REPUBLIK IN POKRAJIN 
(amandma XXXVI, tč. 5); 

Predlagana rešitev sicer ne opušča so- 
glasja republiških in pokrajinskih skup- 
ščin pri končnem odločanju v Zboru re- 
publik in pokrajin. To je sicer sprejemlji- 
vo, ni pa smotrno. Smotrneje bi bilo 
opredeliti, da nesoglasje ne ovira uskla- 
jevalnega postopka o odprtih vprašanjih, 
zato predlagamo, da se v amandma vklju- 
či besedilo: »Nesoglasje skupščin repu- 
blik oziroma skupščin avtonomnih po- 
krajin k osnutku zakona ali drugega 
splošnega akta ne preprečuje postopkov 
usklajevanja.« 

9. AMANDMA XL; 

Predlagano črtanje 355. do 357. člena 
ustave SFRJ ni utemeljeno, dokler bo 
Zvezni izvršni svet izdajal predpise, ki 
bodo urejali tudi materialna vprašanja. 
Ta vprašanja je potrebno urediti v ustav- 
nem zakonu za izvedbo ustavnih amand- 
majev. 

10. SPREMEMBA 258. ČLENA 
USTAVE SFRJ; 

Določba 258. člena ustave SFRJ naj se 
spremeni v smeri, ki bo jasneje izrazila 
združevanje dela in sredstev in skupna 
vlaganja kottemeljno načelo za pospeše- 
vanje razvoja manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Predlog amandmaja za spremembo 
258. člena ustave SFRJ naj se glasi: 
•'Zvezni zakon določa manj razvite repu- 
blike in manj razviti avtonomni pokrajini, 
stalne vire sredstev za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja teh območij, posebne pogo- 
je za kreditiranje iz teh sredstev in način 
upravljanja teh sredstev. 

Sredstva, zbrana na podlagi prejšnjega 
odstavka, se usmerjajo v organizacije 
združenega dela, ki prevzamejo obvez- 
nost, da bodo z organizacijami združene- 
ga dela z območja manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin sklepale samou- 
pravne sporazume oziroma pogodbe 
o združevanju dela in sredstev, o skupnih 
vlaganjih in o kreditiranju oziroma bodo 
na teh območjih ustanavljale nove delov- 
ne organizacije. 

Za potrebe kreditiranja hitrejšega raz- 
voja manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin lahko organi federacije razpisu- 
jejo obvezna posojila. 

(S tem amandmajem se nadomestijo 
prvi, drugi in tretji odstavek 258. člena 
ustave SFRJ):« 

11. ČRTANJE DOLOČB 
TRETJEGA ODSTAVKA 21. 
ČLENA USTAVE SFRJ; 

Vsebina tega odstavka se nanaša na 
možnost zakonskega poseganja v deli* 
tvena razmerja, zato jo je potrebno črtati. 

12. SPREMEMBA 130. ČLENA 
USTAVE SFRJ; 

Besedilo te določbe naj se spremeni 
tako, da se bo kot pogoj za začetek po- 
stopka za izrek ukrepa družbenega var- 
stva štelo le neizvrševanje z ustavo in 
zakoni določenih obveznosti. 

13. SPREMEMBA 267. ČLENA 
USTAVE SFRJ - Intervencija 
federacije. 

Pogoje za sprejetje intervencijskih 
ukrepov je treba določiti natančneje in 
restriktivneje. Zakon naj jih predpisuje le, 
če je nujno, da se odpravijo večje motnje 
v družbeni reprodukciji, ki ogrožajo go- 
spodarsko in družbeno stabilnost v drža- 
vi, aH če to zahtevajo izredne razmere. 
V vseh primerih je potrebno intervencij- 
ske ukrepe opredeliti kot začasne ter iz- 
recno poudariti zahtevo po enakoprav- 
nosti vseh subjektov, ki jih omejitve zada- 
nejo. Republikam in avtonomnima po- 
krajinama bi federacija lahko predpiso- 
vala omejitve porabe la za skupen obseg 
porabe. Omejitev porabe v republikah in 
avtonomnih pokrajinah naj bi bila do- 
pustna le do ravni, ki ustreza ravni omeji- 
tve porabe v federaciji. Ustava naj bi ob- 
vezovala Skupščino SFRJ, da v določe- 
nem roku preverja učinke intervencijskih 
ukrepov, sprejetih za odpravo motenj 
v družbeni reprodukciji, in ugotavlja od- 
govornost predlagatelja, če ukrepi niso 
učinkoviti. 

VII. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so se od dodatnih predlogov, ki iih ie 

Komisija za ustavna vprašanja Skupščine 
SFRJ evidentirala in poslala v poprejšnjo 
konzultacijo ter so v teh stališčih že zajeti 
v točki III.. obravnavali še naslednji: 

- predlog za spremembo 266. člena 
ustave SFRJ, ki pomeni le uskladitev be- 
sedila z rešitvami v predlogu ustavnih 
amandmajev: * 

- predlog za spremembo 348. člena 
ustave SFRJ, da se uveljavi paritetno na- 
čelo za celotno sestavo ZIS. 

Predloga sta sprejemljiva. 
Ni pa utemeljenih razlogov, da se v to 

fazo ustavnih sprememb vključita na- 
slednja predloga: 

- predlog za skrajševanje delovnega 
tedna od 42 na 40 ur (162. člen ustave 
SFRJ): 

- predlog o načinu izvolitve nosilcev 
izvršnih in upravnih funkcij. 

VIII. 
Skupščina SR Slovenije posebej po- 

udarja, da je pri pripravi in sprejemanju 
predloga amandmajev potrebno izhajati 
iz temeljnih načel odnosov v federaciji in 
jasno določenega postopka sprejemanja 
ustave SFRJ. To pomeni, da morajo biti 
predlogi amandmajev pripravljeni le na 
podlagi soglasja predstavnikov skupščin 
vseh republik in obeh avtonomnih pokra- 
jin. Zvezni zbor Skupščine SFRJ mora 
nositi polno odgovornost, da se določi 
tak postopek sprejemanja amandmajev, 
ki bo zagotavljal polno pravico skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin, da od- 
ločajo o soglasju k vsebini vsake posa- 
mezne rešitve, da bo zato skupni predlog 
lahko dobil soglasje v vseh skupščinah 
republik in avtonomnih pokrajin. 

IX. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

v besedilo predloga amandmajev ni 
vključena dopolnitev 2. točke prvega od- 
stavka 281. člena ustave SFRJ. To dopol- 
nitev je Skupščina SR Slovenije predla- 
gala v Mnenju k osnutku sprememb usta- 
ve SFRJ kot enega izmed dodatnih pred- 
logov. Skupščina posebej poudarja, da 
določbe 2. točke 281. člena ustave SFRJ 
ni mogoče uporabiti kot samostojno 
podlago za izdajo zveznih zakonov, pri 
čemer se sklicuje tudi na strokovno po- 
jasnilo o veljavni ustavni rešitvi iz leta 
1975. Zato Skupščina ne sprejema obra- 
zložitve, ki je v nasprotju z navedenim 
stališčem. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi uresničevanja ugotovitev, stališč in sklepov v zvezi 
s postopkom zoper Borštnerja, Janšo, Tasiča in Zavrla 

ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA i  

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 31. seji dne 29. septembra 
1988 ob obravnavi uresničevanja ugoto- 
vitev, stališč in sklepov v zvezi s postop- 
kom zoper Borštnerja, Janšo, Tasiča in 
Zavrla na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji 

poročevalk 

sklep 

1. Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije se je seznanil z uvodno be- 
sedo predsednika Skupščine SR Sloveni- 
je o uresničevanju ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla in obvesti- 
lom predsednika Predsedstva SR Slove- 
nije o stališčih Predsedstva SR Slovenije 

v zvezi zoper četverico pred vojaškim so- 
diščem v Ljubljani in ju sprejema. 

2. Zbor ugotavlja, da je v Skupščini SR < 
Slovenije potrebno ustanoviti skupino 
delegatov za celovito proučitev družbe- 
nih in političnih razmer, v katerih je pote- 
kal proces zoper četverico pred vojaškim 
sodiščem v Ljubljani, ki jo bo sestavljalo 
po pet ali trije delegati iz vsakega zbora. 
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3. Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve Skupščine SR Slove- 
nije pripravita za naslednjo sejo zbora, ki 
bo 26. oktobra 1988 predlog odloka 
o ustanovitvi, nalogah in sestavi takšne 
skupine delegatov, pri čemer upoštevata 
tudi predloge in sugestije, dane v uvod- 
nih besedah, razpravi in pisnih pobudah, 
ki so bile posredovane v zvezi s tem. 

4. Skupščina SR Slovenije naj takoj 
zahteva, da ji Predsedstvo SFR Jugosla- 
vije predloži povelje komandanta LAO, 
oznaka vojaška tajnost, strogo zaupno, 
št. 5044-3 z dne 8. 1. 1988. 

ZBOR OBČIN  
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 31. seji dne 29. septembra 1988 obrav- 
naval uresničevanje ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla in ob tej 
obravnavi sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Zbor se je seznanil z uvodno besedo 

predsednika Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla in obvesti- 

lom predsednika Predsedstva SR Slove- 
nije o stališčih Predsedstva SR Slovenije 
v zvezi s postopkom zoper četverico pred 
Vojaškim sodiščem v Ljubljani in ju spre- 
jema. 

2. Zbor ugotavlja, da je v Skupščini SR 
Slovenije potrebno ustanoviti skupino 
delegatov za celovito proučitev družbe- 
nih in političnih razmer, v katerih je pote- 
kal proces zoper četverico pred Vojaškim 
sodiščem v Ljubljani, ki naj bi jo sestav- 
ljalo po tri do pet delegatov iz vsakega 
zbora. 

3. Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve pripravita za nasled- 
njo sejo zbora, ki bo 26. oktobra 1988, 
predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in 
sestavi takšne skupine delegatov. Pri tem 
naj upoštevata predloge in stališča sku- 
pin delegatov ter predloge iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 29. 9. 1988 ob obrav- 
navi uresničevanja ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Boršt- 

nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor se je seznanil z uvodno besedo 
predsednika Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju ugotovitev, stališč in 
sklepov v zvezi s postopkom zoper Boršt- 
nerja, Janšo, Tasiča in Zavrla in obvesti- 
lom predsednika Predsedstva SR Slove- 
nije o stališčih Predsedstva SR Slovenije 
v zvezi s postopkom zoper četverico pred 
Vojaškim sodiščem v Ljubljani in ju spre- 
jema. 

2. Zbor ugotavlja, da je v Skupščini SR 
Slovenije potrebno ustanoviti delovno te- 
lo za celovito proučitev družbenih in poli- 
tičnih razmer v katerih je potekal proces 
zoper četverico pred Vojaškim sodiščem 
v Ljubljani, ki jo bo sestavljalo po pet 
delegatov iz vsakega zbora. 

3. Zakonodajno-pravna komisija in 
Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve pripravita za nasled- 
njo sejo zbora, ki bo 26. 10. 1988, predlog 
odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi 
takšnega delovnega telesa, pri čemer 
upoštevata tudi predloge in sugestije da- 
ne v uvodnih besedah, razpravi in pisnih 
pobudah, ki smo jih dobili s tem v zvezi. 

SKLEPI 
Zbor združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi Ocene tekočih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi 
leta 1988 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi Ocene teko- 
čih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji 
sredi leta 1988 na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije dne 
29. 9. 1988 sprejel 

SKLEP 

Zbor združenega dela sprejema oceno 
tekočih gospodarskih gibanj v SR Slove- 
niji sredi leta 1988 z uvodno besedo Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zbor poudarja, da je večina trendov 
tekočih gospodarskih gibanj v tem ob- 
dobju negativna, hkrati pa ugotavlja, da 
so ta gibanja v glavnem pričakovana. Re- 
alno je potrebno oceniti aktualne gospo- 
darske razmere in ustreznost izbrane re- 
formne poti in objektivno vrednotiti že 
dosežene pozitivne premike: povečan iz- 
voz, delovanje deviznega trga, zmanjše- 
vanje zalog, boljše gospodarjenje s sred- 
stvi, odpiranje pozitivnih procesov na po- 
dročju infrastrukture pa tudi družbenih 
dejavnosti, hkrati pa je potrebno ugotovi- 
ti. da enega od temeljnih ciljev majskih 
ukrepov, odnosa med sredstvi za porabo 
in akumulacijo še vedno nismo uspeli 
izboljšati. 

Tekoča gospodarska gibanja kot se ka- 
žejo sredi leta, seveda še niso odraz učin- 
kov majskih ukrepov v celoti. Dosedanji 
premiki pa nas prepričujejo, da je v maj- 
skih ukrepih uveljavljena ekonomska po- 

litika v svojih temeljih pravilno naravnana 
v izhod iz obstoječe gospodarske krize, 
z uvedbo tržnega gospodarjenja. 

★ ★ ★ 

Da bi zagotovili hitrejše pozitivne pre- 
mike v gospodarstvu in družbeni infra- 
strukturi je po mnenju zbora potrebno: 

1. Vztrajati na temeljnih smereh stabili- 
zacijske politike s korekcijami in dopolni- 
tvami ukrepov in doseči njihovo večjo 
učinkovitost. Zbor podpira predloge in 
zahteve Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije: 

- za ustreznejšo ureditev uvoznih da- 
jatev, ki so previsoke in slabijo konku- 
renčnost naših izdelkov na tujih konverti- 
bilnih trgih, 

- glede zmanjševanja pozitivnega sal- 
da v blagovni menjavi s klirinškim po- 
dročjem (odpraviti avtomatizem sledenja 
tečaja obračunskega dolarja ameriške- 
mu dolarju, revidirati način plačevanja 
klirinškega izvoza, z državami s klirin- 
škim načinom plačevanja pa začeti poga- 
janja za ureditev konvertibilnega načina 
plačevanja presežka izvoza nad 
uvozom); 

- za politiko realnih obrestnih mer, 
vendar opozarja na neenotno obračuna- 
vanje revalorizacijskih obrestnih mer in 
zahteva, da se metodologija poenoti; 

- za. ustreznejšo višino in način obre- 
stovanja obveznih rezerv poslovnih bank 
pri Narodni banki Jugoslavije za njihove 
plasmaje: 

- za dopolnitev zveznega interventne- 
ga zakona o osebnih dohodkih ter na 
njem temelječega pravilnika. S spremem- 
bo zakona je treba omogočiti stimulativ- 
nejše nagrajevanje doseganja nadpov- 
prečnih poslovnih rezultatov, hitrejše 
prestrukturiranje v organizacijah združe- 
nega dela, izboljševanje kadrovske struk- 
ture zaposlenih ter ustanavljanje novih 
organizacij z visoko kadrovsko strukturo 
zaposlenih. 

Zbor opozarja, da povečanje zadolže- 
nosti organizacij združenega dela, večje 
neporavnavanje obveznosti do upnikov 
in povečano število blokiranih žiro raču- 
nov (reprogramiranje obveznosti med 
bankami in organizacijami združenega 
dela, odpisovanje zapadlih obveznosti in 
stečaje organizacij) zahteva ukrepanje. 
Zato naj organizacije združenega dela 
s tovrstnimi težavami takoj izdelajo pro- 
grame finančne konsolidacije, z njimi us- 
kladijo svoj bodoči obseg poslovanja, pri 
njihovi izdelavi pa upoštevajo kreditne 
možnosti poslovnih bank, katerih komi- 
tenti so. Banke naj pri izdelavi teh pro- 
gramov sodelujejo, njihovo uresničeva- 
nje pa tudi. nadzirajo. Kriterije za finanč- 
no konsolidacijo organizacij združenega 
dela naj izdelajo banke v sodelovanju 
z Gospodarsko zbornico Slovenije. 

2. Učinkoviteje in dosledneje uresniče- 
vati dogovorjene aktivnosti za razbreme- 
njevanje gospodarstva: 

- na osnovi pregleda vseh obveznosti 
iz dohodka in čistega dohodka ter bruto 
osebnih dohodkov, zbor ugotavlja, da ni- 
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so bile v celoti upoštevane zahteve za 
zmanjšanje obremenitve gospodarstva. 
Glede na določila novo sprejetega inter- 
ventnega zakona o omejevanju splošne 
in skupne porabe zbor priporoča občin- 
skim samoupravnim interesnim skupno- 
stim, da takoj ustrezno znižajo prispevne 
stopnje in odpravijo ugotovjjene presež- 
ke. Hkrati pa je potrebno izvesti program- 
ske spremembe, ki izhajajo iz usklajene 
bilance; 

- državni organi, samoupravne inte- 
resne skupnosti in organizacije združe- 
nega dela morajo službe, ki opravljajo 
strokovna in administrativna dela raci- 
onalneje organizirati; 

- obseg izvenproračunskih obvezno- 
sti se ne sme oblikovati na osnovi dose- 
danjih avtomatizmov, temveč se mora gi- 
bati v mejah veljavnih nominalnih sider; 

- da bi dosegli razbremenitev gospo- 
darstva naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije preveri obveznosti iz naslova 
davčnih obremenitev in predlaga ustrez- 
ne ukrepe. 

3. Splošna rast drobno prodajnih cen 
je zaostrila socialne probleme še zlasti 
pri občanih je s podpovprečnimi osebni- 
mi prejemki, zato zbor meni, da jim je 
potrebno zagotoviti socialno varnost in 
sicer: 

- s primerno višino najnižjega oseb- 
nega dohodka zaposlenih, 

- z usklajevanjem različnih oblik soci- 
alnih pomoči, še zlasti pa otroških dodat- 
kov in štipendij z rastočimi življenjskimi 
stroški in 

- z dodatno pomočjo najbolj ogrože- 
nim skupinam prebivalstva. 

Takšna aktivna socialna politika naj 
prepreči socialne zaostritve in omogoči 
nadaljnje izvajanje gospodarske reforme. 

ZBOR OBČIN 

Zbor občin je na seji sprejel sklep 
z naslednjimi dopolnitvami: 

1. na prvi strani se tretji odstavek do- 
polni tako da se za piko doda naslednji 
tekst: .Vendar pa vsi ukrepi tekoče eko- 
nomske politike še ne delujejo konsi- 
stentno.' 

2. V prvi točki se četrta alinea spremeni 
tako, da se glasi: 

- ,Da se višino obrestnih mer obvez- 
nih rezerv poslovnih bank pri Narodni 
banki Jugoslavije uskladi z višino pasiv- 
nih obrestnih mer, ki jih banke plačujejo 
za posamezne depozite, ki so osnova za 
obračun in plačilo obvezne rezerve 
bank.' 

3. Zadnji stavek zadnjega odstavka toč- 
ke 1 se spremeni tako da se glasi: 
.Skupščina SR Slovenije zadolžuje Izvrš- 
ni svet, da zagotovi izvedbo svoje pobu- 
de bankam za izdelavo kriterijev za fi- 
nančno konsolidacijo organizacij zdru- 
ženega dela in o tem poroča Skupščini 
SR Slovenije.' 

4. V drugi točki se v prvi alinei drugi 
stavek glasi: .Glede na določila novo 
sprejetega interventnega zakona Skupš- 
čina SR Slovenije priporoča občinskim 
samoupravnim interesnim skupnostim, 
da takoj ustrezno znižajo prispevne stop- 
nje in odpravijo ugotovljene presežke.' 

5. V drugi točki se tretja alinea spreme- 
ni tako, da se glasi: 

- .obseg izven proračunskih obvez- 
nosti se mora gibati v mejah razpoložlji- 
vih sredstev.' 

6. Tretja točka se dopolni z novim pr- 
vim stavkom, ki glasi: 

- ,S konkretnimi socialnimi ukrepi 
ublažiti posledice inflacije na socialno 
varnost občanov.' 

DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi Ocene teko- 
čih gospodarskih gibanj v SR Sloveniji 
sredi leta 1988 na seji dne 29. 9. 1988 na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije sprejema oceno tekočih go- 
spodarskih gibanj v SR Sloveniji sredi 
leta 1988 z uvodno besedo Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije. Zbor v osnovi 
podpira v maju zastavljeno ekonomsko 
politiko in hkrati opozarja, da je treba 
odpravljati nedoslednosti in odstope pri 
njenem uresničevanju. Posebej tudi pod- 
pira zahtevo sindikatov glede razbreme- 
nitve gospodarstva in ublažitve pritiskov 
na življenjski standard delavcev. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije poudarja, da je večina trendov 
tekočih gospodarskih gibanj v iem ob- 
dobju negativnei, hkrati pa ugotavlja, da 
so ta gibanja v glavnem pričakovana. Re- 
alno je potrebno oceniti aktualne gospo- 
darske razmere in ustreznost izbrane re- 
formne poti in objektivno vrednotiti že 
dosežene pozitivne premike: povečan iz- 
voz, delovanje deviznega trga, zmanjše- 
vanje zalog, boljše gospodarjenje s sred- 
stvi, odpiranje pozitivnih procesov na po- 
dročju infrastrukture pa tudi družbenih 
dejavnosti, hkrati pa je potrebno ugotovi- 
ti, da enega od temeljnih ciljev majskih 
ukrepov, odnosa med sredstvi za porabo 
in akumulacijo še vedno nismo uspeli 
izboljšati. 

Tekoča gospodarska gibanja kot se ka- 
žejo sredi leta, seveda še niso odraz učin- 
kov majskih ukrepov v celoti. Dosedanji 
premiki pa nas prepričujejo, da je v maj- 
skih ukrepih uveljavljena ekonomska po- 
litika v svojih temeljih pravilno naravnana 
v izhod iz obstoječe gospodarske krize, 
z uvedbo tržnega gospodarjenja. Pri tem 
opozarjamo, da doslej glavno breme no- 
sita osebni dohodki in družbene dejavno- 
sti, kar z majskimi ukrepi ni bilo predvi- 
deno. ^ 

★ ★ ★ 

Da bi zagotovili hitrejše pozitivne pre- 
mike v gospodarstvu in družbeni infra- 
strukturi je po mnenju Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije po- 
trebno: 

1. Vztrajati na temeljnih smereh stabili- 
zacijske politike s korekcijami in dopolni- 
tvami ukrepov in doseči njihovo večjo 
učinkovitost. Zbor podpira predloge in 
zahteve Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije: 

- za ustreznejšo ureditev uvoznih da- 
jatev, ki so previsoke in slabijo konku- 
renčnost naših izdelkov na tujih konverti- 
bilnih trgih, 

- glede zmanjševanja pozitivnega sal- 
da v blagovni menjavi s klirinškim po- 
dročjem (odpraviti avtomatizem sledenja 
tečaja obračunskega dolarja). Kljub že 
večkrat danim predlogom za spremembo 
se še vedno nadaljuje praksa široke upo- 
rabe primarne emisije za plačevanje kli- 
rinškega izvoza. Zato Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije zavezuje 
delegate v Skupščini SFR Jugoslavije, da 
vztrajajo na rešitvah, ki bodo takoj vpliva- 
le na zmanjšanje velikega pozitivnega 
salda v klirinški menjavi ter s tem prispe- 
vale tudi k odpravi pomembnega vzroka 
inflacije. 

- za politiko realnih obrestnih mer, 
vendar opozarja na neenotno obračuna- 
vanje revalorizacijskih obrestnih mer in 
zahteva, da se metodologija poenoti in 
da se sedanje ekonomsko nerealno viso- 
ke obrestne mere znižajo. Pospešiti je 
potrebno tudi izdelavo strokovnih pred- 
logov glede indeksacije in revalorizacije 
obrestnih mer v obračunskem sistemu; 

- za ustreznejšo višino in način obre- 
stovanja obveznih rezerv poslovnih bank 
pri Narodni banki Jugoslavije za njihove 
plasmaje; 

- za dopolnitev zveznega interventne- 
ga zakona o osebnih dohodkih ter na 
njem temelječega pravilnika. S spremem- 
bo zakona je treba omogočiti stimulativ- 
nejše nagrajevanje doseganja nadpov- 
prečnih poslovnih rezultatov, hitrejše 
prestrukturiranje v organizacijah združe- 
nega dela, izboljševanje kadrovske struk- 
ture zaposlenih ter ustanavljanje novih 
organizacij z visoko kadrovsko strukturo 
zaposlenih in na v/s/'/ tehnološki ravni. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije opozarja, da povečanje zadol- 
ženosti organizacij združenega dela, več- 
je neporavnavanje obveznosti do upni- 
kov in povečano število blokiranih žiro 
računov zahteva ukrepanje (reprogrami- 
ranje obveznosti med bankami in organi- 
zacijami združenega dela, odpisovanje 
zapadlih obveznosti in stečaje organiza- 
cij). Zato naj organizacije združenega de- 
la s tovrstnimi težavami takoj izdelajo 
programe finančne konsolidacije, z njimi 
uskladijo svoj bodoči obseg poslovanja, 
pri njihovi izdelavi pa upoštevajo kredit- 
ne možnosti poslovnih bank, katerih ko- 
mitenti so. Banke naj pri izdelavi teh pro- 
gramov sodelujejo, njihovo uresničeva- 
nje pa tudi nadzirajo. Kritje za finančno 
konsolidacijo organizacij združenega de- 
la naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
izdela skupaj z bankami. 

Sredstva iz različnih virov (razvojni di- 
nar, mednarodni krediti, itd.) je potrebno 
usmeriti v prestrukturiranje gospodar- 
stva, še posebej v odpiranje novih orga- 
nizacij združenega dela na višji tehnolo- 
ški in strokovni ravni. 

2. Učinkoviteje in dosledneje uresniče- 
vati dogovorjene aktivnosti za razbreme- 
njevanje gospodarstva: 

- na osnovi pregleda vseh obveznosti 
iz dohodka in čistega dohodka ter bruto 
osebnih dohodkov, Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja, 
da niso bile v celoti upoštevane zahteve 
za zmanjšanje obremenitve gospodar- 

poročevalec 19 



stva. Glede na določila novo sprejetega 
interventnega zakona Družbenopolitični 
zbor Skupščine SH Slovenije priporoča 
občinskim samoupravnim interesnim 
skupnostim, da takoj ustrezno znižajo 
prispevne stopnje oziroma odpravijo 
ugotovljene presežke. Hkrati pa je po- 
trebno izvesti programske spremembe, 
ki izhajajo iz usklajene bilance; 

- racionalizirati dejavnost in organiza- 
cijo na področju samoupravnih interes- 
nih skupnosti materialne proizvodnje; 

- državni organi, samoupravne inte- 
resne skupnosti in organizacije združe- 
nega dela morajo službe, ki opravljajo 
strokovna in administrativna dela raci- 
onalneje organizirati; 

- znižati je treba obseg proračunskih 
obveznosti na zveznem nivoju ter pred- 
vsem uskladiti razvojne programe, ki se 
financirajo iz zveznega proračuna z eko- 
nomskimi možnostmi naše države. Ob- 

seg izven proračunskih obveznosti se 
mora gibati v mejah razpoložljivih sred- 
stev; 

- da bi dosegli razbremenitev gospo- 
darstva naj izvršni svet Skupščine SH 
Slovenije preveri obveznosti iz naslova 
davčnih obremenitev in predlaga ustrez- 
ne ukrepe. 

3. S konkretnimi socialnimi ukrepi 
ublažiti posledice inflacije na socialno 
varnost občanov. 

Splošna rast drobno prodajnih cen je 
zaostrila socialne probleme še zlasti pri 
občanih s podpovprečnimi osebnimi pre- 
jemki, zato zbor meni, da jim je potrebno 
zagotoviti socialno varnost in sicer: 

- s primerno višino najnižjega osebne- 
ga dohodka zaposlenih, 

- z usklajevanjem različnih oblik soci- 
alnih pomoči, še zlasti pa otroških dodat- 
kov in štipendij z rastočimi življenjskimi 
stroški in 

- z dodatno pomočjo najbolj ogrože- 
nim skupinam prebivalstva. 

Takšna aktivna socialna politika naj 
prepreči socialne zaostritve in omogoči 
nadaljnje izvajanje gospodarske reforme. 

4. Izvršni svet Skupščine SH Slovenije 
naj pripravi informacijo o razreševanju 
finančne situacije na področju družbenih 
dejavnosti do konca leta 1988. 

Zbor predlaga, da naj Skupščina SH 
Slovenije na naslednji seji razpravlja še 
posebej o materialnem položaju v zdrav- 
stvu. 

Izvršni svet Skupščine SH Slovenije naj 
prouči posledice, ki šo nastale z julijsko 
spremembo zakona o začasni omejitvi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
DPS in SIS družbenih dejavnosti za pora- 
bo v letu 1988 in na tej osnovi pripravi 
predlog pobude za spremembo tega za- 
kona. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi Poročila o problematiki urejanja prostora v SR Sloveniji in 
dodatne informacije k temu poročilu na sejah zborov 

Zbor združenega dela, Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor so ob obravnavi 
poročila o problematiki urejanja prosto- 
ra v SR Sloveniji in dodatne informacije 
k temu poročilu na sejah zborov na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije dne 29/9-1988 sprejeli na- 
slednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

1. Poročilo izvršnega sveta Skupščine 
SH Slovenije in dodatna informacija k te- 
mu poročilu objektivno in izčrpno prika- 
zujeta stanje na področju urejanja pro- 
stora. 

Zbori ocenjujejo, da so razprave o po- 
ročilu in dodatni informaciji spodbudile 
določene pozitivne premike, zlasti pa po- 
večan interes za učinkovitejše opravlja- 
nje nalog prostorskega urejanja. 

2. Zbori ugotavljajo, da se največji pro- 
blemi prostorskega urejanja kažejo na 
ravni planiranja in da je potrebno na no- 
vo opredeliti mesto prostorskega planira- 
nja v sistemu integralnega družbenega 
planiranja ter prostorskemu planiranju 
priznati večje specifičnosti. Očitna je tudi 
premajhna povezanost investicijskega in 
planskega ciklusa, zato je potrebno za- 
konsko doreči in operativno izvesti to 
povezavo. 

3. Republika nima ustreznih in dovolj 
učinkovitih kontrolnih in integrativnih 
funkcij pri urejanju prostora in planiranju 
družbenega razvoja v njem. Pravna ure- 
ditev prostorskega planiranja ne zago- 
tavlja ustreznih mehanizmov, da bi se 
v planskih in drugih aktih občine dosled- 
no upoštevale temeljne in strateške odlo- 
čitve, pomembne za vso republiko ter 
njihova dolgoročna naravnanost. Hkrati 
prostorsko planiranje na ravni družbeno- 
političnih skupnosti (zlasti občin) ne 
omogoča vodenje prostorske politike na 
način, ki bi v večji meri uveljavljal eko- 
nomsko logiko trga, kar ima za posledi- 
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co, da se prostorsko planiranje na ravni 
družbenopolitičnih skupnosti ne izkazuje 
v ponudbi urejenega prostora, dejstvo pa 
je, da družbenopolitične skupnosti ne iz- 
vajajo veljavnih zakonskih določil. 

4. Ustavno sodišče SH Slovenije je 
v svojih obvestilih seznanjalo Skupščino 
SH Slovenije o stanju urejanja prostora 
predvsem pa o neučinkovitosti pri ures- 
ničevanju veljavnih zakonov pri varova- 
nju kmetijskih zemljišč, o vprašanju us- 
klajevanja navzkrižnih interesov pri dolo- 
čanju namenske rabe prostora ter vlogi 
nosilcev planiranja in prizadetih intere- 
sov občanov in krajevnih skupnosti. Iz 
obvestil je razvidno tudi to, da številni 
subjekti, odgovorni za oblikovanje in iz- 
vajanje odločitev glede prostorskega 
urejanja v tem srednjeročnem obdobju 
oziroma v skladu s sedanjo ureditvijo 
družbenega planiranja niso pravočasno 
in kvalitetno opravili svojih nalog. 

5. Zbori ugotavljajo, da je 22/9-1988 
imelo le 12 slovenskih občin usklajene 
svoje dolgoročne plane z obveznimi iz- 
hodišči republiškega dolgoročnega pla- 
na, kar kaže, da je neusklajenost splošni 
pojav. Čeprav je za takšno stanje občin- 
skih planskih aktov več vzrokov, se le-to 
ne more več tolerirati, zato naj pristojni 
republiški upravni organi in skupščine 
občin takoj ukrepajo za razrešitev nasta- 
le situacije. 

6. Na osnovi predloženega poročila 
zbori menijo, da je potrebno za odpravo 
pomanjkljivosti na področju informacij- 
skega sistema za urejanje prostora ne- 
mudoma oblikovati jasne cilje in enotne 
standarde informacijskih sistemov, vzpo- 
staviti in dograditi informacijski sistem 
za urejanje prostora, pri čemer je treba 
tem nalogam nameniti večja materialna 
sredstva pri posameznih nosilcih in druž- 
benopolitičnih skupnostih ter zanje 
usposobiti potreben strokoven kader. 

7. Pomanjkanje strokovnega kadra, 
usposobljenega za naloge prostorskega 
planiranja in urbanističnega načrtovanja 

ter slaba kadrovska struktura in po- 
manjkljiva usposobljenost upravnih in in- 
špekcijskih delavcev za opravljanje nalog 
urejanja prostora pa tudi pomanjkanje 
odgovornosti pri izvajanju teh nalog so 
skupaj s pomanjkanjem finančnih sred- 
stev za to dejavnost eden glavnih vzro- 
kov, da v večini slovenskih občin uprav- 
nih in z njimi povezanih nalog ne oprav- 
ljajo pravočasno, zakonito in kvalitetno. 
• 8. Do sedaj sta le dve tretjini slovenskih 
občin ustanovili upravno organizacijo za 
urbanistično načrtovanje (kljub zakon- 
skemu roku 31/12-1987). Le malo teh or- 
ganizacij deluje v smislu zakonskih zah- 
tev, večina jih je ustanovljena le z name- 
nom, da se zgolj formalno zadosti zako- 
nu. Neurejeno stanje na tem področju 
v občinah pa tudi na ravni republike (no- 
silci planiranja na ravni republike), terja 
da pristojni republiški upravni organi in 
skupščine občin storijo vse za izvedbo 
zakona. 

9. Upravni in inšpekcijski organi v re- 
publiki in občinah se morajo za zagotav- 
ljanje pravnega reda na področju pro- 
storskega urejanja ustrezno organizirati, 
usposobiti in kadrovsko okrepiti, po po- 
trebi pa je treba tudi s konkretnejšimi 
določili glede ukrepanja ob ugotovljenih 
nezakonitostih dopolniti predpise s po- 
dročja urejanja prostora, varstva naravne 
in kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč 
in druge. 

10. Zemljiška-politika v praktičnem iz- 
vajanju še vedno ne sledi ustavnim nače- 
lom. Odstopanja povzročajo zlasti zakon- 
ske dopustne izjeme, pri čemer so usme- 
ritve za njihovo uveljavljanje preohlapno 
opredeljene v dolgoročnem planu SH 
Slovenije. V občinskih planih pa so te 
izjeme često premalo utemeljene. Te 
usmeritve je treba jasneje določiti in 
vztrajati, da se vsako načrtovanje druge 
rabe na 1. območju kmetijskih zemljišč 
vsestransko utemelji ter pri utemeljenih 
posegih na ta zemljišča, dosledno nado- 
mesti izpad produkcijskega potenciala 
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kmetijskih zemljišč. Zbori sočasno ugo- 
tavljajo, da je status kmetijske zemljiške 
skupnosti kot nosilca kmetijske zemlji- 
ške politike v občini pravno nedorečen, 
zato ga je potrebno takoj ovrednotiti in 
predlagati ustrezne rešitve. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj izvaja pro- 
gram aktivnosti za varovanje najboljših 
kmetijskih zemljišč in drugih naravnih re- 
sursov ter obvešča Skupščino SR Slove- 
nije in javnost o najbolj drastičnih prime- 
rih posegov v prostor Na tej osnovi bo 
Skupščina SR Slovenije zavzela stališča 
o nastalih neskladjih. 

11. Zbori ugotavljajo, da je potrebno 
posebno poročilo o stanju in problemih 
na področju stavbnih zemljišč dopolniti. 
V tem okviru naj se obdelajo problemi 
prometa s stavbnimi zemljišči, zajemanje 
urbane rente, vloge skladov stavbnih 
zemljišč in druga odprta vprašanja, ter 
ob tem po potrebi predlaga spremembe 
predpisov o stavbnih zemljiščih. 

12. Zbori se strinjajo in podpirajo pred- 
loge in sklepe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, ki določajo naloge in aktiv- 
nosti za odpravo vzrokov ugotovljenih 
nepravilnosti, pomanjkljivosti in neureje- 
nega stanja na področju urejanja prosto- 
ra. Pri oblikovanju in urejanjii zakonskih, 
organizacijskih in drugih sprememb na 
tem področju je treba na področju pro- 
storskega planiranja v okviru integralne- 
ga družbenega planiranja posvetiti po- 

sebno pozornost povezavam in soodvis- 
nostim med družbenoekonomskim in 
prostorskim planiranjem. Zbora podpira- 
ta predloge in sklepe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije iz dodatne infor- 
macije, ki zaostrujejo odnose na področ- 
ju smotrne in uravnotežene razvojne po- 
litike v prostoru SR Slovenije. 

Zbori nalagajo Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, da: 

a) takoj prične oblikovati spremembe 
in dopolnitve predpisov s področja ureja- 
nja prostora ter določi druge ukrepe, 
s katerimi bo zagotovljeno učinkovitejše 
usklajevanje različnih interesov rabe pro- 
stora ter učinkovitejše ugotavljanje us- 
klajenosti prostorskih sestavin občinskih 
planov z republiškimi. Glede na ugotov- 
ljeno stanje o usklajenosti občinskih 
planskih aktov, ki že resno ovirajo izved- 
bo dogovorjenih investicij (posegov 
v prostor), posebnega pomena za druž- 
beni razvoj v celotni republiki; naj se 
presodi možnosti neposrednega izvaja- 
nja sestavin družbenega plana republike 
ter s tem v zvezi predlaga skupščini 
ustrezne rešitve; 

b) hkrati z gornjimi aktivnostmi začne 
pripravljati zakonske, organizacijske in 
druge spremembe temeljnega in dolgo- 
ročnega značaja na področju družbene- 
ga planiranja in v tem okviru prostorske- 

ga planiranja, pri čemer je treba upošte- 
vati njihovo soodvisnost s spremembami 
zvezne in republiške ustave ter zakona 
o temeljih sistema družbenega planiranja 
SFR Jugoslavije, ter na novo in odločneje 
opredeliti vlogo oziroma pristojnost re- 
publike za učinkovitejše urejanje proble- 
matike na področju urejanja prostora; 

c) uresniči predloge in sklepe, ki zave- 
zujejo oziroma nalagajo izvršnim svetom 
skupščin občin ter izvršilnim organom 
skupščin posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, samoupravnim organizacijam 
in skupnostim ter drugim subjektom, ak- 
tivnosti, s katerimi bodo odpravljeni vzro- 
ki ugotovljenih nepravilnosti, pomanjklji- 
vosti in neurejenega stanja na področju 
urejanja prostora v SR Sloveniji. Izvršni 

' svet Skupščine SR Slovenije naj poroča 
Skupščini SR Slovenije o poteku progra- 
miranih aktivnosti in o stanju na tem po- 
dročju. 

Zbor združenega dela je pred- 
lagane ugotovitve, stališča in 
sklepe dopolnil v 12. a) točki, če- 
trta vrstica da se za besedama 
,...rabe prostora' tekst dopolni 
z ,ob doslednem upoštevanju re- 
publiških obveznih izhodišč.' 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor, Skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 28. in 29. 9. 
1988 obravnavali poročilo o izvajanju 
sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji in na podlagi 
260. člena poslovnika skupščine SR Slo- 
venije sprejeli naslednji 

sklep: 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so v poročilu analizirana bistvena vse- 
binska vprašanja uveljavljanja sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, ki je vzpostavljen z republiškim in 
zveznim zakonom ter samoupravnimi 
splošnimi akti Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveni- 
ji. Podatki in ugotovitve v poročilu kaže- 
jo, da se je z doslednim izvajanjem nove- 
ga sistema pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja kljub izredno zaostrenim 
ekonomskim razmeram v gospodarstvu 
izboljšal gmotni položaj upokojencev in 
drugih uživalcev pravic iz tega zavarova- 
nja, kar utemeljuje pozitivno oceno izva- 
janja zakona. Vendar pa je ob tem po- 
trebno ugotoviti, da večje pravice na tem 
področju ter naraščanje števila upoko- 
jencev terjajo tudi znatno večja sredstva 
za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, ki jih je ob slabših rezultatih gospo- 
darjenja in družbeno sprejeti usmeritvi za 
zmanjševanje skupne porabe vse teže za- 

poročevalec 

gotavljati. Take razmere terjajo racional- 
no uporabo sredstev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki morajo biti 
prednostno namenjene za uresničevanje 
zakonsko zagotovljenih pravic zavaro- 
vancev. Ob tem bi bilo potrebno preveriti 
upravičenost financiranja nekaterih de- 
javnosti, ki jih ne določa zakon, iz na- 
menskih sredstev za pokojninsko in inva- 
lidako zavarovanje ter sprejeti tudi druge 
ukrepe, ki bi prispevali k boljšemu go- 
spodarjenju s temi sredstvi (npr. ustrez- 
nejše obrestovanje sredstev skupnosti, 
racionalizacija postopkov za uveljavlja- 
nje pravic ipd.) 

2. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 
svoji naravi dolgoročno naravnan sistem, 
ki terja trdnost predpisov. Pogoste spre- 
membe negativno vplivajo na izvajanje 
tega sistema in pravno varnost zavaro- 
vancev. Glede na to je potrebno številne 
pobude, ki so bile dane za spremembo 
predpisov o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju obravnavati ob upo- 
števanju načelnega izhodišča, da so take 
spremembe smotrne le izjemoma, če so 
predlagane rešitve vsestransko ocenjene 
in utemeljene in če ciljev, ki jih zasleduje- 
jo ni mogoče uresničiti na drug način, 
brez spremembe predpisov. Ker pomeni 
večina predlaganih sprememb tudi širi- 
tev pravic oziroma kroga upravičencev, 
jih je potrebno oceniti tudi z vidika real- 
nih materialnih možnosti, ki se že odra- 

žajo v restriktivnem pristopu pri reviziji 
zveznega zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

V zvezi s tem Skupščina SR Slovenije 
meni, da bi bilo smotrno spremembe re- 
publiškega zakona uveljaviti obenem 
z uskladitvijo s predvidenimi spremem- 
bami zvezne zakonodaje. Ob bodoči ce- 
lovitejši spremembi zakona bi bilo pri- 
merno ponovno proučiti vsebino in ob- 
seg vprašanj, ki jih zakon prepušča v sa- 
moupravno urejanje Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

3. Skupščina SR Slovenije meni, da bi 
bilo potrebno zaradi predvidenih zakon- 
skih sprememb na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja obli- 
kovati posebno delovno telo v okviru Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
pripravo uskladitev republiških predpi- 
sov z zveznim zakonom, pri čemer je 
potrebno proučiti in ustrezno upoštevati 
tudi delegatske pobude. Na podlagi raz- 
prave o teh pobudah v delovnih telesih 
Skupščine in zborov, družbenopolitičnih 
organizacijah in delegatov na sejah zbo- 
rov je potrebno v pripravi sprememb za- 
kona upoštevati zlasti naslednje usme- 
ritve: 

3.1. V zvezi s pobudo, da se predčasna 
pokojnina omogoči tudi delovnim lju- 
dem, ki z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, samo- 
stojno opravljajo gospodarsko ali nego- 
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spodarsko dejavnost. Skupščina SR Slo- 
venije meni, da so določene razlike v pra- 
vicah in obveznostih v sistemu pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja med 
njimi in delavci v združenem delu. ki so 
pogojene v razlikah v njihovem družbe- 
noekonomskem položaju in izhajajo iz 
narave samostojnega osebnega dela in 
lastninske pravice na delovnih sredstvih, 
sprejemljive. Upoštevati je potrebno tudi 
določbe zveznega zakona, ki pravice do 
predčasne pokojnine ne predvideva za 
delovne ljudi, ki samostojno opravljajo 
gospodarsko ali poklicno dejavnost. 

3.2. V zvezi s pobudami, naj se delav- 
cem. ki pomenijo tehnološki presežek 
omogoči predčasno upokojitev z doku- 
pom manjkajočih let pokojninske dobe, 
Skupščina SR Slovenije ponovno po- 
udarja, da je potrebno uvedbo takega 
instituta vsestransko proučiti z vidika 
njegove vloge v sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ter pravic in 
obveznosti, ki bi s tem nastale za vse 
delovne ljudi, ki s svojimi prispevki zago- 
tavljajo pravice iz pokojninskega zavaro- 
vanja. Obenem je potrebno tudi upošte- 
vati določbe zveznega zakona o temelj- 
nih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki abstraktnega do- 
kupa let na predvidevajo. 

3.3. V zvezi s pobudo, naj se tudi delov- 
nim invalidom omogoči predčasna upo- 
kojitev pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
ekonomske presežke delavcev, Skupšči- 
na SR Slovenije meni, da je upokojitev 
v teh primerih kratkoročno lahko lažja 
rešitev, vendar je za družbo dolgoročno 
dražja, predvsem pa bi imela negativne 
posledice na položaj teh delavcev, saj bi 
pomenila njihovo pasivizacijo in zmanj- 
šanje možnosti, da si s svojim delom na 
podlagi preostale delovne zmožnosti za- 
gotovijo svojo materialno in socialno var- 
nost. Zato je potrebno v organizacijah 

združenega dela kljub ekonomskim teža- 
vam zagotoviti dosledno uresničevanje 
pravic delovnih invalidov in iskati rešitve 
predvsem v prerazporejanju in preuspo- 
sabljahju teh delavcev. 

3.4. V zvezi z izvajanjem invalidskega 
zavarovanja je bilo danih več vsebinsko 
različnih pobud za drugačno odmero na- 
domestil zaradi manjšega osebnega do- 
hodka na drugem ustreznem delu. ki bi 
jih bilo potrebno proučiti in ustrezno 
upoštevati ob usklajevanju republiškega 
zakona s spremembami zveznega zako- 
na. v katerem so predvidene tudi spre- 
membe v sistemu odmere nadomestil na 
podlagi preostale delovne zmožnosti. 

3.5. V zvezi s pobudo za spremembo 
določb, ki se nanašajo na višino in način 
valorizacije nadomestil za telesno okvaro 
Skupščina SR Slovenije meni, da bi bilo 
potrebno temeljno merilo oziroma osno- 
vo za odmero nadomestila za telesno ok- 
varo določiti z zakonom. 

3.6. V zvezi s predlagano dopolnitvijo 
zakona, po kateri naj bi imela vdova po- 
leg osebne pokojnine še pravico do dru- 
žinske pokojnine po možu, Skupščina 
SR Slovenije ugotavlja, da predlagana 
sprememba ni skladna s temeljnimi na- 
čeli pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, kot so opredeljene v zveznem 
zakonu. 

3.7. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so določene težave, ki so se ob vklju- 
čitvi kmetov in članov njihovih gospo- 
dinjstev v enoten sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja pojavile v pr- 
vi fazi izvajanja zakona, v Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 
ustrezno razrešene. Vendar pa v sedanjih 
družbenogospodarskih razmerah slabša- 
nje dohodkovnega položaja kmetov vpli- 
va na to, da se jih vedno večje število 
zavaruje v nižjih zavarovalnih razredih. 
Skupščina SR Slovenije meni, da je reši- 

tev na tem področju potrebno iskati 
predvsem v takšni ekonomski in kmetij- 
ski politiki, ki bi kmetu z realnim vredno- 
tenjem njegoyega dela in proizvodov 
omogočila, da sebi in svoji družini sam 
zagotavlja ustrezno raven socialne var- 
nosti. V zvezi s pobudami za uvedbo 
sprotnega usklajevanja starostnih pokoj- 
nin kmetov Skupščina SR Slovenije me- 
ni, da je mogoče problem ohranjanja nji- 
hove realne vrednosti in razmerja do naj- 
nižje pokojnine za polno pokojninsko do- 
bo reševati z večkratnim določanjem nji- 
hove višine med letom že na podlagi ve- 
ljavnega zakona in priporoča Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji, da tako uskladitev za 
naprej opravi ob vsakokratni določitvi 
zneska najnižje pokojnine za polno po- 
kojninsko dobo ter da se za takšno valo- 
rizacijo v prihodnje zagotovijo potrebna 
sredstva. 

Družbenopolitični zbor je na 
seji dne 28. 9. 1988 glede na 
predloge iz razprave dopolnil 
sklep k poročilu o izvajanju siste- 
ma pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja v SR Sloveniji in 
sicer: Sprememba in dopolnitev 
točke 3.7. 

V 12. vrsti te točke se na koncu 
beseda »meni« zamenja z bese- 
do »ugotavlja«. 

Na koncu te točke se doda nov 
stavek v naslednjem besedilu: 
»Izvršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije pa nalaga, da zagotovi 
uresničitev teh stališč pri spre- 
membi družbenega dogovora 
o usklajevanju pokojnin v SR Slo- 
veniji.« 

PREDLOGI IN STAUSCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka odloka 
o strategiji razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020, 
s strategijo   

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 28. 9. 1988 ob obrav- 
navi osnutka odloka o strategiji razvoja 
energetike SFR Jugoslavije do leta 2000 
z vizijo razvoja do leta 2020, s strategijo, 
na podlagi 86. člena poslovnika skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da rešitve v odloku 

s strategijo kažejo, da v postopku dopol- 
njevanja tega akta v okviru Zveznega iz- 

■ vršnega sveta niso bila v zadostni meri 
upoštevana stališča in predlogi Skupšči- 
ne SR Slovenije ter da ni prišlo do bistve- 
nega napredka glede koncepta razvoja 
energetike. Zato zbor ocenjuje, da bi bilo 
smotrno o tem aktu pričeti usklajevanje 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, s čemer bi na podlagi že danih 
stališč in pripomb Skupščine SR Sloveni- 
je prispevali k oblikovanju sodobnejšega 
odnosa in rešitev glede razvoja energe- 
tike. 

Glede na to zbor predlaga pristojnima 
zboroma, da pooblastita delegacijo 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da v postop- 
ku usklajevanja uveljavlja omenjena sta- 
lišča in pripombe ter da o rezultatih us- 
klajevanja poroča. 

2. Zbor ob tem ponavlja stališča, ki jih 
je sprejel ob obravnavi tega akta 6. 11. 
1987: 

- Zbor meni, da je potrebno v izhodiš- 
ču programa predvideti dejstvo, da so 
energija in njeni vzporedni efekti omeje- 
valni dejavnik razvoja. Zato mora pro- 
gram izhajati iz. zahteve po prestrukturi- 
ranju gospodarstva, katerega pomemben 
del je usmeritev za racionalizacijo, sub- 
stitucijo in varčevanje z energijo oziroma 
učinkovito zmanjševanje porabe energije 
na enoto proizvoda. Razvoj energetike je 
potrebno oblikovati glede na tak razvoj 
gospodarstva. Energetski viri niso obrav- 
navani uravnoteženo (pretežna usmeri- 

tev na izkoriščanje premoga in električne 
energije), kar je z narodnogospodarske- 
ga vidika nesprejemljivo. Potrebno bi bi- 
lo doseči optimalno kombinacijo virov 
energije pri čemer bi morali pri domačih 
virih energije ekonomsko upravičeno iz- 
koristiti predvsem obnovljive vire ter vire, 
ki se šele uveljavljajo ter enakovredno 
upoštevati tudi možnosti uvoza energen- 
tov. Pri tem je temeljno izhodišče dej- 
stvo, da Jugoslavija vendarle ni energet- 
sko bogata država ter da bi pospešeno 
izrabljanje zlasti neobnovljivih virov, dol- 
goročno pomenilo veliko odvisnosti od 
uvoza, obenem pa je tak koncept nespre- 
jemljiv glede na to, da ima prevelike eko- 
loške posledice, ki bi zajeli celotna ob- 
močja (Kosovo), kar je tudi nesprejem- 
ljivo. 

Glede uporabe nuklearne energije je 
potrebno vztrajati na že sprejetih stališ- 
čih in sklepih Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi usmeritev problemske konfe- 
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renče Ekologija, energija, varčevanje'. 
Ob tem pa se postavlja vprašanja eko- 
nomske upravičenosti osvajanja tehnolo- 
gije jedrskega gorilnega ciklusa. 

Racionalna raba energije mora biti 
vgrajena , v sam program, pomemben se- 
stavni del takega koncepta morajo biti 
ukrepi za racionalno rabo energije, ki jih 
ni mogoče več opredeljevati kot spisek 
želja, temveč morajo biti podprti v razvoj- 
nih usmeritvah ekonomske politike in 
podprti z ustrezno pravno ureditvijo. 

- Koncept družbenoekonomskih od- 

nosov na področju energetike in gospo- 
darstva ni jasno opredeljen. Osnova za 
skupno načrtovanje morajo biti plani raz- 
voja gospodarstva v republikah in pokra- 
jinah in iz njih izhajajoče energetske bi- 
lance. Pri tem mora biti odgovornost re- 
publik in pokrajin za lasten razvoj izho- 
dišče, kar pa ne pomeni zapiranja v izko- 
riščanje energije le v teh sredinah, tem- 
več odgovornost za iskanje optimalnih 
vlaganj v nove energetske vire oziroma 
objekte. Vseh teh vprašanj ni mogoče 
razrešiti s centralizacijo programa razvo- 

ja in centralizacijo financiranja. Ob taki 
usmeritvi pa je potrebno razčistiti proble- 
me skupnih vlaganj ter zagotoviti pravno 
varnost vlagateljev sredstev. Ekološki 
stroški morajo postati sestavni del vsake 
investicije, kar pomeni, da je potrebno 
tudi pri oblikovanju cene energije upo- 
števati to dejstvo. Sestavni del osnutka 
programa razvoja energetike mora biti 
tudi bilanca ekoloških posledic celotne 
energetike, pa tudi načrt izvajanja jugo- 
slovanskih mednarodnih obvez pri zašči- 
ti okolja. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob sprejetju predloga obrtnega zakona 

Skupščina SR Slovenije je ob sprejet- 
ju predloga obrtnega zakona na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, dne 28/9- 
1988, na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so spremembe in dopolnitve obrtnega 
zakona rezultat široke javne razprave in 
prizadevanj za hitrejši razvoj drobnega 
gospodarstva v okviru obstoječih sistem- 
skih možnosti in predstavljajo le vmesno 
fazo v postopku spreminjanja zakonoda- 
je na tem področju. Skupščina SR Slove- 
nije zato opozarja, da je skladno s predvi- 
denimi sistemskimi spremembami po- 
trebno začeti pripravljati nov obrtni za- 
kon, kot tudi predpise, ki bodo urejali 
zasebno podjetništvo. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da so s sprejetjem sprememb in dopolni- 
tev obrtnega zakona izvedene pomemb- 
ne sprostitve - možnosti za opravljanje 
dejavnosti z osebnim delom in s sredstvi 
v lasti občanov. Poudarja pa, da bodo za 
njihovo uresničevanje potrebne tudi ce- 
lovite in konsistentne spremembe zakon- 
ske ureditve na drugih področjih, kjer so 
urejene določene omejitve za opravljanje 
osebnega dela. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naj čimprej pripravi možne 
in potrebne uskladitve s spremembami 
obrtnega zakona (8. člen) zlasti v nasled- 
njih predpisih: zakon o rudarstvu, zakon 
o gozdovih, zakon o graditvi objektov, 
zakon o energetskem gospodarstvu, za- 
kon o blagovnem prometu, zakon o ge- 
odetski službi, zakon o ravnanju z odpad- 
ki, zakon o komunalnih dejavnostih. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da na nadaljnji razvoj zasebnega sektorja 
pomembno vplivajo tudi predpisi, ki ure- 
jajo družbenoekonomske pogoje gospo- 

darjenja in so praviloma v zvezni pristoj- 
nosti. Mednje sodijo predvsem predpisi, 
ki urejajo zavarovanje plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev in nosilci samo- 
stojnega dela, kot tisti, ki opredeljujejo 
pogoje in možnosti za vse oblike vključe- 
vanja samostojnega dela v mednarodno 
menjavo tako na področju uvoza blaga, 
uvoza kapitala, izvoza blaga, povezavi 
pravic do uvoza na podlagi izvoza, mož- 
nosti legalnega pridobivanja deviz in 
možnosti opravljanja zunanjetrgovinske- 
ga prometa. 

Skupščina SR Slovenije zato priporoča 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru ter nalaga svoji delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. da 
na podlagi analize ustreznosti sistemskih 
rešitev za razvoj in vključevanje zasebne- 
ga sektorja v mednarodno menjavo, ob 
obravnavi navedene zakonodaje uveljav- 
ljajo v analizi navedene načelne in kon- 
kretne pripombe in predloge in o tem 
obveščajo Skupščino SR Slovenije. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
obrtnega zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28/9-1988 ob 
obravnavi predloga obrtnega zakona 
(integralno besedilo) na podlagi 74. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor podpira predlog zakona (integral- 
no besedilo) skupaj z amandmaji Izvršne- 
ga sveta in Zakonodajno-pravne komisi- 
je, še zlasti pa amandmaje, ki določajo 
povečano število zaposlenih pri samo- 
stojnih obrtnikih in v skupni obratoval- 
nici. 

Ob tem zbor meni, da je - glede na 
različna mnenja v dosedanjih razpravah 
o ločitvi sredstev obratovalnice in oseb- 
nih sredstev obrtnika - smotrno sprejeti 
amandma Izvršnega sveta, ki omogoča, 
da se sami odločijo za ločeno vodenje 
sredstev obratovalnice. Uporaba te reši- 
tve bo lahko pomenila tudi preizkus, ki 
bo lahko podlaga za oceno, kje in kdaj 
uveljaviti tako rešitev kot obveznost. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o davkih občanov 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 28. septembra 1988 
ob obravnavi predloga zakona o davkih 
občanov (integralno besedilo) na podla- 
gi 74. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor podpira predlog zakona o davkih 
občanov (integralno besedilo) in amand- 
maje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije razen stališča 

Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije k 170. členu, ker meni, da 
naj se v tem členu beseda »progresivno« 
nadomesti z besedo »proporcionalno«. 
Ob tem pa je potrebno sprožiti postopek 
za spremembo medrepubliškega dogo- 
vora o usklajevanju davčne politike. 
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STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28/9-1988 obrav- 
naval osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o deviznem poslo- 
vanju in na podlagi 74. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 

1. Zbor meni, da so predložene spre- 
membe in dopolnitve zakona o deviznem 

poslovanju potrebne, kljub temu, da raz- 
rešujejo le en segment deviznega poslo- 
vanja, t. j. devizno varčevanje občanov. 
Pri tem zbor ocenjuje, da osnutek zakona 
v osnovi ustreza zahtevam, da bi poslov- 
ne banke morale imeti večjo motivacijo 
za pridobivanje deviz občanov. Ob tem 
pa zbor meni, da je potrebno v postopku 
usklajevanja podpreti predvsem rešitve 
— ter poiskati tudi nove ki bodo po- 
slovnim bankam omogočale takšen na- 
čin uporabe teh deviz, ki bo v skladu 

z njihovimi poslovnimi in ekonomskimi 
interesi, in ki bodo zagotavljale pokriva- 
nje tečajnih razlik. 

2. Zbor opozarja, da je potrebno ob 
spremembah in dograjevanju gospodar- 
skega sistema, ki so povezane tudi 
z ustavnimi spremembami, celovito pro- 
učiti tudi zakonodajo na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, še posebej pa 
celotno normativno ureditev deviznega 
poslovanja. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o dopolnitvi zakona o sistemu družbene kontrole cen 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 28/9-1988 obravna- 
val osnutek zakona o dopolnitvi zakona 
o sistemu družbene kontrole cen in na 
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor ugotavlja, da so rešitve predlaga- 
ne v osnutku tega zakona skladne s sta- 
lišča Skupščine SR Slovenije sprejetimi 
ob obravnavi zvezne resolucije o družbe- 

noekonomskem razvoju v letošnjem letu. 
Meni pa, da bi bilo skladno s temi stališči, 
da se tudi ukrepi neposredne kontrole 
cen za meso in mesne izdelke prenesejo 
v republiško pristojnost. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predlog za izdajo 
zakona o spremembah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
s predlogom zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. septembra 
1988 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih s predlo- 
gom zakona in na podlagi 74. člena po- 

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednje 

STALIŠČE 
Družbenopolitični zbor podpira spre- 

jem tega zakona po skrajšanem postop- 
ku skupaj z amandmaji Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije, saj velja spre- 
membo zakona povezati s sprejemom 
predloga obrtnega zakona. Zbor ocenju- 
je, da predlagana sprememba omogoča 
hitrejši razvoj obrtne dejavnosti in oseb- 
nega dela, vlaganja v poslovne prostore 
kot tudi njihovo produktivno rabo. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ZAHTEVA 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni omejitvi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za bruto osebne dohodke in za sočasno 
uskladitev pravilnika za njegovo izvajanje 

PREDSEDNIK SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega 

dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ob 
obravnavi Ocene tekočih gospodarskih gibanj v SR Slo- 
veniji sredi leta 1988 med drugim sprejela tudi Zahtevo 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o začasni omejitvi razpolagajanja z delom družbenih 
sredstev za bruto osebne dohodke (Ur. I. SFRJ, št. 31/88) 
in za sočasno uskladitev pravilnika za njegovo izvajanje 
po hitrem postopku. 

Zahteva je poslana na podlagi 191. člena poslovnika 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 

Skupščina SR Slovenije se je na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 29. sep- 
tembra 1988 seznanila z obvestilom Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o stanju na področju osebnih dohodkov 
s predlogom ukrepov, in določila 

ZAHTEVO 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za bruto osebne dohodke (Ur. I. SFRJ, št. 31/88) in za sočasno 
uskladitev pravilnika za njegovo izvajanje. 

Skupščina SR Slovenije na podlagi 191. člena poslovnika 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 22/86-prečiš- 
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čeno besedilo) predlaga, da Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
sprejme po hitrem postopku zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za bruto osebne dohodke (Ur. I. SFRJ, št. 31/88) 
in da naloži pristojnim zveznim organom uskladitev pravilpika 
za izvajanje zakona in sicer: 

1. Pri izračunu do'voljenih osebnih dohodkov v letošnjem 
letu po 4. členu zakona je treba upoštevati rast povprečnih 
življenjskih stroškov v republiki in ne v SFR Jugoslaviji. 

2. Organizacijam, ki dosegajo nadpovprečno akumulativ- 
nost glede na primerjalno skupino, je treba omogočiti, da iz 
tega naslova izplačajo 80 odstotkov (varianta 100 odstotkov) 
ugotovljene razlike med sredstvi za osebne dohodke po dolo- 
čilih družbenega dogovora in osebnimi dohodki po zakonu. 
Predvideti je treba rešitev, ki bo organizacijam dopuščala, da 
bodo del sredstev iz tega naslova lahko tekoče izplačevale. 

3. Za organizacije združenega dela družbenih dejavnosti je 
treba v zakonu predvideti možnost za povečanje osebnih 
dohodkov na račun povečanja osebnih dohodkov iz naslova 
nadpovprečne akumulativnosti v gospodarstvu. 

Osebni dohodki v družbenih dejavnostih (izobraževanje, 
kultura, zdravstvo) že dozdaj zaostajajo za ravnijo v gospodar- 
stvu. Če se povečanje osebnih dohodkov zaradi nadpov- 
prečne akumulativnosti v gospodarstavu ne bo upoštevalo 
tudi v teh dejavnostih, se bo zaostajanje še povečalo. 

4. Organizacijam, ki v letu 1988 izboljšujejo kvalifikacijsko 

sestavo zaposlenih, je treba omogočiti, da na podlagi doka- 
zane izboljšane strukture delavcev za določen odstotek pove- 
čajo osebne dohodke, pri čemer naj se za izračun izboljšane 
kvalifikacijske strukture uporabijo količniki zahtevnosti dela, 
ki jih je določil Koordinacijski odbor za spremljanje in izvaja- 
nje zveznega družbenega dogovora. Prav tako je treba spre- 
meniti določilo o oblikovanju 'osebnih dohodkov za novousta- 
novljene organizacije, tako da ne bodo več vezane na pov- 
prečni osebni dohodek primerjalne skupine dejavnosti. Na 
podlagi presoje odbora za spremljanje izvajanja družbenega 
dogovora v republiki je treba dopustiti oblikovanje osebnih 
dohodkov na ravni, ki ustreza dejansko kvalifikacijski struk- 
turi zaposlenih oziroma zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo. 

5. Dovoljeni obseg sredstev za skupno porabo v letošnjem 
letu naj se izračuna tako, da se kot osnova za izračun dovolje- 
nih sredstev v letu .1988 uporabljajo izplačana sredstva za 
skupno porabo in ne obračunana, ker zaradi spremembe 
obračunskega sistema v lanskem letu obračunana sredstva 
skupne porabe niso realna osnova za ugotovitev ustreznega 
zneska skupne porabe v letošnjem letu. 

6. Pravilnik za izvajanje zakona je treba takoj uskladiti 
z določili zakona. Pravilnik je treba uskladiti tudi z veljavnim 
zakonom in sicer tako, da se v osebne dohodke za leto 1987 
štejejo vsa izplačila, ki so v skladu z družbenim dogovorom, to 
so tudi poračuni osebnih dohodkov za leto 1987, izplačani 
v tekočem letu. 

OBRAZLOŽITEV 
Iz periodičnih obračunov organizacij združenega dela v SR 

Sloveniji v obdobju januar-junij 1988 izhaja, da je bil v SR 
Sloveniji zakon o omejitvi osebnih dohodkov uresničen. 
Obračunani bruto osebni dohodki so bili v gospodarstvu za 
eno odstotno točko, v družbenih dejavnostih pa za 16 odstot- 
nih točk pod dovoljeno zakonsko rastjo. 

Povprečni osebni dohodek je bil v Sloveniji v prvih sedmih 
mesecih 529.161 dinarjev, v mesecu juliju pa 627.968 dinarjev. 
V primerjavi z lanskim enakim obdobjem se je povprečni 
osebni dohodek povečal za 145,3 odstotka. Življenjski stroški 
so se v obdobju januar-avgust letošnjega leta povečali v pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani za 178,5 odstotka. Tako so se 
realni osebni dohodki v Sloveniji glede na enako obdobje lani 
znižali za 11,7 odstotka in za 15 odstotkov glede na december 
preteklega leta. Na podlagi dosedanje dinamike rasti življenj- 
skih stroškov ter ob nespremenjenih intervencijskih predpisih 
je ocenjeno, da se bodo v letošnjem letu osebni dohodki v SR 
Sloveniji realno znižali za 21,5 odstotka. 

Po oceni Zveznega izvršnega sveta je z zakonom zagotov- 
ljeno, da se realni osebni dohodki v letošnjem letu ne bodo 
zmanjšali za več kot 20 odstotkov. Po določbi zakona, da se 
dovoljena višina, osebnih dohodkov izračuna s pomočjo 
indeksa rasti življenjskih stroškov v SFR Jugoslaviji, pa to za 
Slovenijo in za nekatere druge republike, kjer je rast življenj- 
skih stroškov hitrejša od rasti v Jugoslaviji, ni zagotovljeno. 
V Sloveniji je namreč rast življenjskih stroškov za okoli 10% 
višja od povprečne rasti v SFR Jugoslaviji, zato v Sloveniji ne 
bo nobena organizacija prešla na izplačevanje osebnih 
dohodkov po določbi zakona, po kateri se dovoljeni osebni 
dohodki v 1988. letu izračunavajo na podlagi 80 odstotkov 
povprečno izplačanit) osebnih dohodkov v lanskem letu, 
povečanih za rast življenjskih stroškov v SFR Jugoslaviji. 

Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je večina 
organizacij izplačala osebne dohodke v skladu s samouprav- 
nimi akti do višine, ki jo določa zakon, le 7 do 10 odstotkov 
organizacij je izplačevalo osebne dohodke v višini.z zakonom 
zajamčenih osebnih dohodkov. 

Na podlagi dosedanjega in predvidenega gibanja življenj- 
skih stroškov v naslednjih treh mesecih ter dejstva, da so 
organizacije združenega dela že izrabile možnosti za poveča- 
nje osebnih dohodkov, ki jih dopušča zakon (vnaprejšnje 
akontacije), bo v nadaljnjih mesecih več organizacij prešlo na 
izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov. Pri tem sedanji 
sistem določanja zajamčenih osebnih dohodkov zagotavlja 
njihovo nadaljnjo rast v skladu z rastjo življenjskih stroškov, 
ne more pa nadomestiti dosedanjega padca realnih osebnih 
dohodkov. 

Na podlagi ocene stanja na področju osebnih dohodkov in 
življenjske ravni ter uresničevanja stališč Skupščine SR Slo- 
venije o razbremenjevaju gospodarstva in osebnih dohdokov 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zahteval od vseh samo- 
upravnih interesnih skupnostf ter od drugih uporabnikov 
družbenih sredstev, ki se financirajo iz dohodka, da znižajo 
prispevke, davke in članarine,kar naj bi po ocenah omogočilo 
za okoli 8 odstotkov višjo nominalno raven osebnih dohodkov 
v zadnjih treh mesecih letošnjega leta. 

Znižanje obveznosti iz bruto osebnega dohodka pa zaradi 
pričakovane rasti življenjskih stroškov ne bo zaustavilo 
nadaljnjega zniževanje realnih osebnih dohodkov. 

Vsi predlogi za spremembe so v skladu z dogovorjeno 
politiko z Mednarodnim denarnim skladom. Z uresničitvijo 
teh predlogov bi odpravili največje probleme, ki nastajajo 
v organizacijah združenega dela, ter zaustavili nadaljnje 
zmanjševanje realnih osebnih dohodkov. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
- Ali se sprejeti skupščinski sklepi 
uresničujejo? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije za področje go- 
spodarstva, 30. okoliš s sede- 
žem v občini Celje je na svoji 
seji obravnavala gradivi: 

a) informacija o gospodar- 
skem položaju Železniškega 
gospodarstva Ljubljana v letu 
1988, s programom in 

b) predlog za izdajo zakona 
o prispevku za pokrivanje de- 
la stroškov enostavne repro- 
dukcije Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana v letih 
1988—1990, s predlogom za- 
kona 
ter o njih oblikovala naslednje 
stališče, ki je usklajeno tudi 
s stališči drugih delegacij 
z območja celjske regije: 

Spet smo soočeni z gospo- 
darskimi težavami Železni- 
škega, gospodarstva Ljublja- 
na, ki pa so v letošnjem letu 
tako velike kot nikoli poprej. 
Likvidnostna situacija in bi- 
lanca poslovanja kažeta, da 
sta primanjkljaj finančnih 
sredstev in izpad prihodkov 
tako velika, da je sistem go- 
spodarsko tik pred razpadom, 
gospodarski razpad pa bi se- 
veda pomenil tudi prenehanje 
delovanja sistema v celoti. 
Ponovno pa, kot že vsa leta 
nazaj, ugotavljamo, da je te- 
mu vzrok neuresničena politi- 
ka cen železniških prevoznih 
storitev ob dejstvu, da se tudi 
prometna politika ne uresni- 
čuje. 

Zaradi izjemno kritične situ- 
acije pri zagotavljanju eno- 
stavne reprodukcije so bi- 
stveno reducirane tudi inve- 
sticije. Stanje osnovnih sred- 
stev železnice se slabša in 
s tem tudi možnost za kako- 
vostno opravljanje prevoznih 
storitev. Vse to povratno vpli- 
va na obseg dela železnice, 
na obseg transportnih prihod- 
kov in spirala nerešenih vpra- 
šanj se nenehno odpira. 

Ni pošteno, če ne bi ugoto- 
vili, da so se delavci ŽG Ljub- 
ljana v tej težki situaciji sami 
zelo potrudili in dosti prispe- 
vali k racionalizaciji svojega 
poslovanja. Tako so z novimi 
poslovnimi storitvami in raci- 
onalizacijami poslovanja 
(uvedbo informacijskega si- 
stema za upravljanje prometa 
na računalniških osnovah) 
v lanskem letu prihranili 20,3 
milijarde din, letos pa imajo 
v planih vgrajenih kar 36,8 mi- 

lijarde din, od tega na celj- 
skem območju za 6,9 milijarde 
din. To pa predstavlja trdno 
osnovo za poglabljanje go- 
spodarsko poslovne usmeri- 
tve železnice. 

Žal moramo ugotoviti, da bo 
takih uspehov vse manj, ozi- 
roma jih sploh ne bo moglo 
več biti, če ne bomo zagotovili 
trdnih temeljev za gospodar- 
jenje železnice. 

Eden od ukrepov, s katerim 
se bo stanje izboljšalo je za- 
kon o prispevku za pokrivanje 
dela stroškov enostavne re- 
produkcije ŽG Ljubljana, v le- 
tih 1988-1990, ki ga danes 
obravnavamo. 

Delegati podpiramo pred- 
log za izdajo zakona o pri- 
spevku za pokrivanje dela 
stroškov enostavne repro- 
dukcije železniškega gospo- 
darstva Ljubljana v letih 
1988-1990, skupaj s predlo- 
gom zakona in amandmaji 
Republiškega izvršnega sve- 
ta k predlogu zakona. Predla- 
gamo, da delegati zbora zdru- 
ženega dela ta zakon sprej- 
mejo in s tem tudi materialno 
podpremo prizadevanja že- 
lezničarjev, da bi uporabniki 
njihovih storitev čimprej dobi- 
li sodobnejšo železnico in 
svojim potrebam in interesom 
ustreznejše prevozne sto- 
ritve. 

Predlagamo, da zakon 
sprejmemo in s tem tudi ma- 
terialno podpremo prizadeva- 
nja železničarjev, da bi upo- 
rabniki njihovih satoritev čim- 
prej dobili sodobnejšo želez- 
nico in svojim potrebam in in- 
teresom ustreznejše prevoz- 
ne storitve. 

Na koncu naj izrazimo še 
enkrat veliko nezadovoljstvo 
nas delegatov z dosedanjo 
politiko države do železnice. 
Ob tem, da imamo politiko hi- 
trejše rasti cen železniških 
prevoznih storitev, prometno 
politiko, pa tudi vrsto drugih 
ukrepov zapisanih v vseh 
možnih republiških in zveznih 
dokumentih, ki smo jih spreje- 
li v zadnjem času, vključno 
z dolgoročnim programom go- 
spodarske stabilizacije, se 
v praksi državni organi obna- 
šajo ravno nasprotno. Kako je 
na primer mogoče ob znanih 
absurdnih razmerjih med ce- 
nami železniškega in cestne- 
ga potniškega prometa že na- 
prej blokirati rast cen železni- 
ških storitev na tem področju 

in zahtevati od železnice, da 
brez nadomestila odigrava 
socialno funkcijo. Menimo, da 
bi za takšno ravnanje moral 
nekdo tudi odgovarjati. 

Zato ne bi bilo odveč vpra- 
šanje Izvršnemu svetu SR 
Slovenije, pristojnemu resor- 
nemu organu in ne nazadnje 
tudi Gospodarski zbornici Slo- 
venije, kaj je bilo storjenega 
do sedaj za realizacijo spreje- 
tih sklepov skupščine, zlasti, 
ko gre za področje prometne 
politike (preusmerjanja tovor- 
nega prometa na železnico), 
cenovne politike prometnih 
storitev ter področje varnosti 
prometa, kajti stanje kakršno 
je, nas zaskrbljuje, da se ne bi 
ponovila druga »Divača«. De- 
legati ugotavljamo, da se že 
sprejeti skupščinski sklepi ne 
realizirajo v tisti intenziteti, 
kot to stališča in sklepi skupš- 
čine terjajo glede na stanje in 
razmere, kakršne so v želez- 
niškem gospodarstvu. 

Delegati 30. okoliša s sede- 
žem v občini Celje glede na 
postavljeno vprašanje priča- 
kujemo tudi ustrezen od- 
govor. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji pisni odgovor 

Republiški komite za promet 
in zveze oziroma Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je od 
leta 1977 vsako leto redno po- 
ročal Skupščini SR Slovenije 
o izvajanju skupščinskih sta- 
lišč do usmerjanja skladnega 
razvoja in delitve dela na po- 
dročju prometa in zvez (Uradni 
list SRS, št. 5/77), med katerimi 
so prav stališča do skladnejše- 
ga razvoja železniškega in 
cestnega javnega prometa naj- 
pomembnejša. Prav tako pa 
Republiški prometni inšpekto- 
rat, ki deluje v sestavi Republi- 
škega komiteja za promet in 
zveze, vsako leto pripravi po- 
ročilo o stanju varnosti v pro- 
metu in zvezah za posamezna 
področja, razen za varnost 
v cestnem prometu, ki pa je 
obravnavana v vsakoletnem 
poročilu Republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve. 

Ob uresničevanju skupščin- 
skih stališč so bile v SR Slove- 
niji v preteklem in tem srednje- 
ročnem obdobju za ustvarja- 
nje pogojev za večji prevoz 
blaga po železnici uresničene 
zlasti naslednje naloge: 

- zgrajenih je bilo približno 
70 km industrijskih tirov; 

- usposobljena je bila soška 
proga (Koper-Sežana-Nova 
Gorica-Jesenice) za tranzit iz 
Luke Koper kot najkrajša po- 
vezava s srednjo Evropo; 

- uveden je bil prevoz cest- 
nih vozil z vlaki na relaciji 
Ljubljana-Munchen in obrat- 
no, katerega frekvenca se je 
v kratkem času povečala z 1 x 
na 6x tedensko (v letu 1987 je 
bilo prepeljanih 4692 tovornih 
vozil ali 120.500 ton); 

- za prevoz cestnih vozil po 
železnici je usposobljena tudi 
proga Šentilj-Dobova-Zagreb 
in je v kratkem pričakovati od- 
prtje redne oprtne linije na re- 
laciji Regensburg-Graz-Mari- 
bor-Zagreb; 

- uveden je poseben kontej- 
nerski vlak Koper-Salzburg, 
ob tem pa so bili zgrajeni kon- 
tejnerski terminali v Sežani in 
Ljubljani in posodobljena pre- 
kladalna mesta; 

- julija letos je bila uvedena 
tudi nova tehnika oprtnih pre- 
vozov menjalnih zabojnikov, ki 
omogoča funkcionalno pove- 
zavo tovarniškega in zunanje- 
ga transporta - s tem je omo- 
gočen transport menjalnih za- 
bojnikov med Ljubljano in 
ZRN; 
- močno je povečan obseg 

storitev pri prevozu vagonov 
v dostavnem cestnem prometu 
do končnih uporabnikov in 
s tem bistveno zmanjšan pre- 
voz tovora na daljših relacijah 
po cestah, saj je bilo s takim 
prevozom v preteklem letu 
prepeljanih več kot 20.000 va- 
gonov oziroma 387.000 ton 
blaga; 

- z izgradnjo blagovno tran- 
sportnih centrov v Ljubljani, 
Celju, Mariboru, Novi Gorici, 
Novem mestu in Sežani in z or- 
ganizacijo zbirnega prometa 
v teh centrih ter njihovo prik- 
ljučitvijo na industrijske tire se 
je močno povečal promet zbir- 
nih pošiljk po železnici, kar je 
med drugim prispevalo 
k zmanjšanju prevoza blaga po 
cestah in znižanju transport- 
nih stroškov; 

- v sodelovanju z večjimi 
uporabniki uspešno poteka 
nabava vagonov, saj so v letih 
1985-1987 uporabniki nabavili 
300 vagonov; 

- določeni vzpodbudni pre- 
miki so doseženi tudi pri preu- 
smerjanju »tipičnih« železni- 
ških skupin blaga s cestnega 
na železniški promet (cement, 
rude, žitarice); 
- z dosledno uveljavitvijo 

novih poslovnih storitev je Že- 
lezniško gospodarstvo Ljublja- 
na v skladu z danimi material- 
nimi možnostmi občutno iz- 
boljšalo in izpopolnilo nekate- 
re transportne storitve, kot so: 
nočni skok na relacijah Ljub- 
Ijana-Sarajevo in Ljubljana- 
-Beograd, prevoz masovnih 
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tovorov s posebno sestavljeni- 
mi maršrutnimi vlaki, sistem 
zajamčenih prevozov Cargo, 
to je prevoz s posebnimi hitri- 
mi tovornimi vlaki z natančno 
določenim časom vožnje in or- 
ganizirano dostavo blaga, 
v potniškem prometu vključi- 
tev novih spalnikov in sedež- 
nih vagonov v intercity promet 
(Modri encijan in zeleni vlak za 
Gradec sta primera realizira- 
nih akivnosti) itd.; 

- Kljub nenehnemu slabša- 
nju pogojev poslovanja in iz- 
padu planiranih sredstev za 
naložbe je Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana vendarle 
v celotnem obdobju 
1980-1986 nenehno izboljše- 
valo kakovost svojih storitev, 
saj so se potovalne hitrosti to- 
vornih vlakov povečale z 28,5 
na 31,1 km/h, statična obreme- 
njenost oziroma izkoriščenost 
vagonov se je povečala s pov- 
prečno 17,6 na 22,5 ton, obrat 
vagonov v dnevih se je zmanj- 
šal s 3,04 na 2,6 itd.; 
- k izboljšanju železniškega 

prometa in zmanjšanju stro- 
škov poslovanja sta občutno 
prispevali uvedba računalni- 
ško podprtega informacijske- 
ga sistema za vodenje prometa 
kot tudi na pobudo Železniške- 
ga , gospodarstva Ljubljana 
uveljavitev realnega voznega 
reda v mreži jugoslovanskih 
železnic. 

Na pobudo.Železniškega go- 
spodarstva Ljubljana je bila 
v Skupnosti jugoslovanskih 
železnic sprejeta vrsta projek- 
tov, ki naj gospodarsko-po- 
slovno usmeritev uveljavijo tu- 
di na celotnem omrežju jugo- 
slovanskih železnic: 
- projekt Vozni red za uredi- 

tev odnosov železnice do upo- 
rabnikov in odnosov v sistemu 
jugoslovanskih železnic, tako 
da bo spodbujevana kakovost 
dela in kaznovano odstopanje 
od dogovorjenih rešitev ter za- 
gotovljena potrebna sredstva 
za poslovanje in razvoj želez- 
nice; 

- projekt Informacijski si- 
stem za upravljanje prometa 
za zagotovitev pravih temeljev 
na računalniških osnovah za 
odvijanje tehnološkega pro- 
cesa; 

- projekt Marketing za uve- 
ljavitev trženja kot temeljnega 
pristopa železnice za nastop 
na prometnem tržišču; 

- projekt Tranzit za bistve- 
no povečanje deviznega priliva 
jugoslovanskih železnic in Ju- 
goslavije. 

Za izenačevanje pogojev go- 
spodarjenja železniškega in 
cestnega prometa je nujno, da 
se v ceno prevoza po cesti 
vključijo tudi stroški infra- 
strukture. V SR Sloveniji že ne- 
kaj let progresivno obremenju- 

jemo tovorna vozila s prispevki 
za vzdrževanje cest in cestni- 
nami, omejujejo osne pritiske, 
zaostrujemo pogoje za izredne 
prevoze po cesti, omejujemo 
prevoze tovornih vozil med de- 
la prostimi dnevi in prazniki. 
Vendar omenjeno zaostrova- 
nje pogojev samo v SR Slove- 
niji ne daje v celoti želenih 
učinkov, poleg tega pa postav- 
lja slovenske cestne prevozni- 
ke v neenakopraven položaj 
s prevozniki v drugih republi- 
kah, ki takih ukrepov še niso 
sprejele. K urejanju razmer na 
tem področu prispeva tudi no- 
vi zakon o cestnem prevozu, 
s katerim so bistveno zaostreni 
pogoji za opravljanje prevo- 
zov, ki urejajo strokovno uspo- 
sobljenost voznikov in tehnič- 
no brezhibnost vozil. 

Dosledno uresničevanje nuj- 
no potrebnega preusmerjanja 
tovora s ceste na železnico 
onemogoča tudi veljavna poli- 
tika izdajanja dovolilnic v med- 
narodnem prometu in tranzitu. 
Republiški komite za promet 
in zveze je že večkrat dal pobu- 
do Zveznemu komiteju za pro- 
met in zveze, da temeljito pro- 
uči in revidira sedanjo politiko 
izdajanja dovolilnic, da se zav- 
zame za realno vrednotenje 
stroškov cestne infrastrukture, 
prouči možnost za omejitve 
vnosa goriva kot tudi da se 
v Jugoslaviji zaostrijo pogoji 
za opravljanje cestnega pro- 
meta. 

Kljub določenim spodbud- 
nim premfkom pa dosežena ra- 
ven preusmerjanja tovora 
s cest na železnico ni zadovo- 
ljiva. Zaradi številnih vzrokov, 
ki že dalj časa onemogočajo 
dosledno uresničevanje tako 
skupščinskih stališč kot tudi 
ustreznih določil dolgoročne- 
ga programa gospodarske sta- 
bilizacije v prometu, Družbe- 
nega dogovora o razvoju inte- 
gralnega transporta in drugih 
družbeno planskih dokumen- 
tov ter stališč, je Republiški 
komite za promet in zveze ana- 
liziral stanje na tem področju 
ter sprejel program ukrepov in 
aktivnosti za preusmerjanje to- 
vora s cestnega na železniški 
prevoz. 

Omenjeni ukrepi in aktivno- 
sti izhajajo oziroma temeljijo 
na analitski podlagi, v kateri je 
problematika delitve dela med 
cestnim in železniškim blagov- 
nim prometom proučena zlasti 
z vidika: 

- vrednosti prevažanja to- 
vora kot dejavnika uporabe 
cestnega in železniškega pro- 
meta, 

- primerjalnih prevoznih 
stroškov blaga v cestnem ozi- 
roma železniškem prometu, 
zlasti z narodnogospodarske- 
ga vidika, 

- stroškov porabe energije 
v cestnem in železniškem pro- 
metu idr., 

- vpliva cestnega in železni- 
škega prometa na človekovo 
okolje. 

Analiza je pokazala, da je 
z vseh navedenih vidikov nuj- 
no treba usposobiti železnico 
za prevzem dodatnih tovorov 
predvsem iz naslednjih raz- 
logov: 

- železniški promet ima ne- 
sporne prednosti pred cestnim 
prometom z vidika vseh vpli- 
vov na človekovo okolje (ones- 
naževanje zraka, hrup, varnost 
prometa, zavzemanje površin 
itd.), 

- glavni potrošnik energije 
je cestni potniški promet 
vključno z individualnim (65%) 
in cestni tovorni (18%), med- 
tem ko železnica porabi le 
okoli 4% vse energije v pro- 
metu, 

- v funkciji razdalje in vrste 
blaga je z vidika vseh stroškov 
distribucije optimalna uporaba 
železniškega prevoza ob 
hkratnem vključevanju vseh 
oblik integralnega prevoza, 
vključno z dostavno vlogo 
cestnega prometa med zbira- 
njem in razvojem pošiljk, 

- železniški prevoz ima 
komparativno prednost v tran- 
zitu, 

- v cestnem prometu pa ima 
javni prevoz prednost pred za- 
sebnimi in režijskimi prevozi. 

Na podlagi teh ugotovitev je 
Republiški komite za promet 
in zveze sprejel program ukre- 
pov in aktivnosti, s katerimi 
podrobno opredeljuje nosilce 
in naloge za uresničevanje 
preusmeritve tovora s cest na 
železnico. Pri opredeljevanju 
teh nalog so bile še posebej 
upoštevane dolgoročne plan- 
ske usmeritve za razvoj želez- 
niškega in cestnega prometa 
oziroma z družbenim planom 
SR Slovenije do leta 2000 do- 
ločena prednostna potreba po 
ponovni uveljavitvi železnice 
oziroma o nujnosti temeljne 
usmeritve prometne politike 
v hitrejšo posodobitev železni- 
ce, in še posebej železniške in- 
frastrukture kot temeljnega 
kopenskega prometnega si- 
stema. 

Najpomembnejše aktivnosti 
in ukrepi iz tega programa na- 
rekujejo predvsem: 

- uveljaviti takšno politiko 
cen prevoznih storitev in 
ustreznih nadomestil za upo- 
rabo cest, ki bo z enotno meto- 
dologijo za izračun stroškov 
enostavne reprodukcije želez- 
niške oziroma cestne infra- 
strukture zagotovila pokriva- 
nje teh stroškov; 

- delovanje cestnih prevoz- 
nikov na tržišču prometnih 
storitev usmerjati z ekonom- 

skimi in drugimi ukrepi, pred- 
vsem pa preusmeriti težke 

cestne transporte na železni- 
ški promet; 

- z ukrepi davčne politike 
zagotoviti možrrosti za počas- 
nejši razvoj režijskih in zaseb- 
nih prevoznih zmogljivosti; 

- revidirati politiko izdaja- 
nja dovoljenj za tranzitni pro- 
met po naših cestah, ki mora 
temeljiti na izravnavi medse- 
bojnih kontingentov cestnih 
dovolilnic glede na potrebe 
naših prevoznikov; 

- zagotoviti obvezno 
spremljanje transportnih stro- 
škov v vseh organizacijah 
združenega dela, kar naj bi bi- 
lo podlaga za racionalizacijo 
prevozov; 

- Železniško gospodarstvo 
Ljubljana bo svoje vlaganje 
poleg naložb, ki zagotavljajo 
varnost prometa, predvsem 
usmerilo v modernizacijo tran- 
sportnega omrežja ter v so- 
dobno opremo za integralni 
transport (program gradnje in- 
dustrijskih tirov, prekladalna 
oprema, oprtni prevozi, palet- 
ne in kontejnerske zmoaljivo- 
sti, itd.); 

- Železniško gospodarstvo 
Ljubljana bo za povečanje obr- 
ta in izkoriščenosti vagonov 
ter pritegnitev dodatnih količin 
tovora, zlasti v tranzitu, uve- 
ljavljalo novo poslovno usme- 
ritev, ki temelji na trajnem po- 
slovnem sodelovanju z upo- 
rabniki storitev, na realnem 
voznem redu in računalniškem 
upravljanju prometa; 

- Železniško gospodarstvo 
Ljubljana si bo v Skupnosti ju- 
goslovanskih železnic prizade- 
valo za pospešeno uvajanje in 
razširitev novih oblik prevoza 
v tranzitu preko celotne mreže 
JŽ, kot so oprtni vlaki, kontej- 
nerski ekspresni vlaki, direktni 
tranzitni vlaki z določenim voz- 
nim redom, kombiniranim že- 
lezniško-pomorski promet in 
podobno; za pospešeno uvaja- 
nje oprtnega prevoza bo Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana 
V sodelovanju z drugimi udele- 
ženci ustanovilo posebno or- 
ganizacijo za kombinirani 
transport. 

Sodimo, da dosledno izvaja- 
nje omenjenih ukrepov in ak- 
tivnosti vseh nosilcev promet- 
nih storitev in prometne politi- 
ke na vseh ravneh ter hkrati 
v vsej državi lahko bistveno 
prispeva k zagotavljanju mož- 
nosti za hitrejše preusmerjanje 
tovora s cest na železnico ter 
omogoči skladnejši razvoj in 
delitev dela na trgu transport- 
nih storitev. 

V vseh družbeno planskih 
dokumentih ter v drugih doku- 
mentih v zvezi z železnico, ki 
so bili do danes sprejeti v Slo- 
veniji in Jugoslaviji, je uveljav- 
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Ijena usmeritev k postopnemu 
pokrivanju vse večjega dela 
stroškov enostavne reproduk- 
cije železnice s transportnimi 
prihodki in temu ustrezno do- 
govorjena politika hitrejše ra- 
sti cen železniških prevoznih 
storitev od splošne rasti cen. 
Cene železniških prevoznih 
storitev, ki so bile administra- 
tivno določene, so zaostajale 
vsako leto v povprečno za oko- 
li 8 indeksnih točk za splošno 
rastjo cen. Ta razlika je postala 
ogromna in povzročila izredno 
veliko prelivanje finančnih 
sredstev iz železnice v gospo- 
darstvo. Zato je bilo z družbe- 
nim planom Jugoslavije dolo- 
čeno. da se od leta 1986 cene 
železniških prevoznih storitev 
oblikujejo po skupnih elemen- 
tih. Tako naj bi odpravili nasta- 
la nesorazmerja in pričeli ures- 
ničevati dogovorjeno politiko. 
Žal se tudi ta dogovor ni ures- 
ničil, tako da je izguba Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana 
v prvem polletju 1988 znašala 
že okoli 30% celotne izgube 
slovenskega gospodarstva. 
Tako stanje se je delno zbolj- 
šalo s sprejemom zakona o do- 
datnem prispevku za pokriva- 
nje dela stroškov enostavne 
reprodukcije Železniškega go- 
spodarstva Ljubljana v letih 
1988-1990 kot tudi s spreje- 
mom skupnih elementov za 
oblikovanje cen v železniškem 
prometu (2. 8. 1988 je ZIS 
končno dal soglasje le skup- 
nim elementom). Omenjeni 
ukrepi so solidna podlaga za 
postopno izboljšanje gospo- 
darskega položaja želaznice. 
Kljub temu pa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije meni, 
da so nakopičeni problemi 
v železniškem gospodarstvu 
takšni, da jih je treba reševati 
z odločnim preobratom v poli- 
tiki cen železniških prevoznih 
storitev ob hitrejši uveljavitvi 
tržnih zakonitosti, čeprav bo 
treba enostavno reprodukcijo 
železnice podobno kot pri že- 
lezniških upravah v drugih 
evropskih državah še vedno 
delno pokrivati z nadomestili. 
Na tej podlagi je treba takoj 
pričeti odpravljati cenovna 
neskladja predvsem v odnosu 
na cestni potniški promet tako 
s spremembo cen na osnovi 
skupnih elementov za obliko- 
vanje cen kot tudi z ustrezno 
politiko cen za storitve iz pri- 
stojnosti Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana ob hkratnem 
dvigu kakovosti storitev in kre- 
pitvi konkurenčne sposob- 
nosti. 

Za uresničevanje sklepov 
Skupščine SR Slovenije je bil 
v Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana leta 1985 sprejet 
Program za varen in urejen že- 
lezniški promet. Z njim so de- 
lavci Železniškega gospodar- 

stva Ljubljana opredelili teme- 
lje in ukrepe za razreševanje 
aktualnih in prednostnih vpra- 
šanj na vseh področjih, po- 
membnih za delovanje Želez- 
niškega gospodarstva Ljublja- 
na. ki nkrati vplivajo na zago- 
tavljanje varnega in urejenega 
železniškega prometa. 

Kaj je bilo storjeno na posa- 
meznih področjih, ki vplivajo 
na varnost železniškega pro- 
meta. je prikazano v Poročilu 
o uresničevanju programa za 
varen in urejen železniški pro- 
met (objavljeno v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije,-št. 26 
z dne 13. 10. 1987), ki ga je 20, 
11. 1987 obravnavala Skupšči- 
na SR Slovenije. Ob obravnavi 
poročila je Skupščina SR Slo- 
venije ugotovila, da je bila vr- 
sta pomembnih nalog progra- 
ma uspešno izpolnjenih, da pa 
je podlaga za realno izboljša- 
nje varnosti železniškega pro- 
meta sanirano finančno stanje 
oziroma izboljšan materialni 
položaj železniškega gospo- 
darstva in da je treba še naprej 
intenzivno nadaljevati aktivno- 
sti za izpolnitev neuresničenih 
nalog. 

Posledice neustreznega go- 
spodarskega položaja se kaže- 
jo tudi v vplivih na varnost že- 
lezniškega prometa. Iz podat- 
ka o izrednih dogodkih izhaja,, 
da se delež tistih, ki so nastali 
po krivdi železnice (subjektiv- 
ne napake in neustrezno teh- 
nično stanje na osnovnih sred- 
stev), zmanjšuje. Tak rezultat 
pa je bil dosežen le s prizade- 
vanjem delavcev na železnici, 
saj pri tem delež izrednih do- 
godkov zaradi tehničnega sta- 
nja osnovnih sredstev narašča. 
Že tako nezadostna in veliko- 
krat neustrezna osnovna sred- 
stva Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana so preveč izrab- 
jena: 

- Železniško gospodarstvo 
Ljubljana je moralo odložiti in 
ustaviti vrsto izredno po- 
membnih naložb, med njimi ta- 
ke, ki so bile predvidene kot 
nujen sankcijski. ukrep in za 
preprečitev motenj v prometu 
ali izrednih dogodkov; 

- dejansko se letno izvaja 
le 30 do 40 km remonta name- 
sto potrebnih 80 km, kar pov- 
zroča slabo stanje vseh ele- 
mentov prog, povečevanje zlo- 
mov tirnic in uvedbo zmanjša- 
nih hitrosti; 

- tekoče in investicijsko 
vzdrževanje je za 50% manjše 
od potrebnega; 

- imobilizacija voznih sred- 
stev se povečuje in je za 
20-40% večja od evropskih 
normativov; 

- program za ureditev ni- 
vojskih križanj cest z železnico 
je bil zaradi nezagotovljenih vi- 
rov financiranja izdelan samo 
na tehnični ravni. 

Da bi se zaostrili odgovor- 
nost in pogoji za varen in ure- 
jen železniški promet, je bil na 
pobudo Skupščine SR Slove- 
nije sprejet nov zvezni zakon 
o temeljih varnosti v železni- 
škem prometu, ki je začel ve- 
ljati 1. 7. 1988. Prav tako pa so 
bile v letu 1986 sprejete spre- 
membe in dopolnitve republi- 
škega zakona o ureditvi dolo- 
čenih vprašanj o varnosti že- 
lezniškega prometa. Republi- 
ški prometni inšpektorat 
v skladu s svojimi pristojnost- 
mi in programom dela izvaja 
stalne aktivnosti za varen in 
urejen železniški promet. 

Vzroke za prepočasno ures- 
ničevanje nalog na obravnava- 
nem področju je treba iskati 
tudi v neustrezno razrešenih 
vprašanjih družbenoekonom- 
skih odnosov na področjih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje. 
V zvezi s tem je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že 
v svojem Poročilu o izvajanju 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1986-1990 
(skupščinski Poročevalec, št. 
19/88) ugotovil in opozoril, da 
je za izboljšanje stanja na po- 
dročju gospodarske infra- 
strukture, kjer so ustanovljene 
samoupravne interesne skup- 
nosti, potreben temeljit preo- 
brat k učinkovitejšemu organi- 
ziranju in obvladovanju teh po- 
dročij v vedno ostrejših pogo- 
jih gospodarjenja. Prav tako je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ob obravnavi te proble- 
matike sklenil, da bo proučil 
sedanje financiranje enostav- 
ne in razširjene reprodukcije 
vse gospodarske infrastruktu- 
re in ob upoštevanju tudi pred- 
videnih sprememb ustave in 
gospodarskega sistema pred- 
lagal ustrezne rešitve za njiho- 
vo večjo učinkovitost, tako da 
bi se te dejavnosti čim manj 
financirale iz dohodka in čiste- 
ga dohodka gospodarstva. 

GOSPODARSKA 
ZBORNICA SLOVENIJE 
SPLOŠNO ZDRUŽENJE 
PROMETA 
IN ZVEZ SLOVENIJE 

Na konkretno zastavljena 
vprašanja delegatov, kaj je Go- 
spodarska zbornica Slovenije 
storila za realizacijo sklepov 
skupščine, zlasti na področju 
preusmerjanja tovornega pro- 
meta na železnico, na področ- 
ju uresničevanja cenovne poli- 
tike in na področju varnosti 
prometa, podajamo naslednje 
odgovore: 
1. 

Gospodarska zbornica Slo- 
venije (v nadaljevanju GZS) in 
Splošno združenje prometa in 
zvez Slovenije (v nadaljevanju 

SZPZ) sta aktivno sodelovala 
pri: 
a) 

organiziranju in vspodbuja- 
nju cementarn, gradbenih in 
trgovskih organizacij, da so 
transport cementa v večjem 
obsegu prenesle na železnico. 
Pri tem se tako GZS kot SZPS 
zavedata, da pri prenosu pre- 
voza cementa s ceste na želez- 
nico še nismo dosegli optimal- 
nih rezultatov in da bi se dalo 
z izgradnjo industrijskih tirov 
doseči še boljše rezultate. 
b) 

organiziranju in vspodbuja- 
nju prenosa transporta naftnih 
derivatov s ceste na železnico, 
zlasti pri nabavi specialnih va- 
gonov cistern s strani SOZD 
Petrola. 
c) 

vspodbujanju nabave vago- 
nov s strani uporabnikov, zla- 
sti pri nabavi vagonov s strani 
DO Interevropa. 
d) 

organiziranju in vspodbuja- 
nju prenosa prevoza žitaric 
s ceste na železnico. V okviru 
SZPS je bil sprejet oziroma 
podpisan dogovor med žitno 
skupnostjo Slovenije, ŽG Ljub- 
ljana in Interevropo Koper 
o vsklajenem transportu žitaric 
z železnico iz Vojvodine. Ta 
dogovor v praksi dobro deluje 
saj se večina žitaric transporti- 
ra po železnici. Bistvene boljše 
rezultate pa bi bilo mogoče 
doseči, če bi ustrezne proiz- 
vodne organizacije razpolaga- 
le z industrijskimi tiri. 
d) 
uveljavljanju sistema garanti- 
ranega transporta in najema 
vagonov, ki ga je ŽG Ljubljana 
ponudila, v letu 1986. Na tem 
področju sta GZS in SZPS or- 
ganizirala več strokovnih po- 
svetov s predstavniki velikih 
proizvodnih sistemov, ki želez- 
niški transport tudi sicer kori- 
stijo v večjem obsegu in ki so 
z novo ponudbo ŽG pridobili 
kvalitetne storitve. 
e) 

uveljavljanju takšnega siste- 
ma, ki je zagotovil, da cestni 
prevozniki plačujejo v Sloveni- 
ji realnejšo ceno za uporabo 
cestne infrastrukture. SPZS je 
bilo neposredno zadolženo, da 
je sodelovalo pri oblikovanju 
konkretne rešitve in je še za- 
dolženo za del njene realizacij 
je. Vsled tega v Sloveniji cestni 
prevozniki plačujejo za cestno 
infrastrukturo bistveno več kot 
drugod v Jugoslaviji, kar 
ustvarja neenake pogoje za 
istovrstne transportne organi- 
zacije. Poleg tega pa je SZPZ 
neposredno sodelovalo in pri- 
spevalo, da so se pogoji go- 
spodarjenja železniškega do- 
stavnega cestnega transporta 
v celoti izenačili s pogoji go- 
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spodarjenja javnih cestnih pre- 
voznikov. Pred to izenačitvijo 
je bil železniški dostavni cestni 
transport v nekajkrat slabšem 
cenovnem položaju. 
f) 

pri organiziranju in vspo- 
stavljanju oprtnega transporta 
v mednarodnem cestnem pro- 
metu. SZPZ je bilo neposredno 
pobudnik in sokreator organi- 
zacijskih rešitev, ki so prispe- 
vale, da je danes razvoj oprtne- 
ga prometa v Sloveniji dosegel 
tak nivo, da so razpoložljive 
zmogljivosti železnice polno 
zasedene, kar si nismo mogli 
niti zamisliti dve leti nazaj. Ob 
tem velja opozoriti, da tovrstni 
železniški promet 95% uporab- 
lja le slovenski javni cestni 
promet in samo 5% ostali jugo- 
slovanski. Poleg tega pa je to- 
vrstni promet razvit le iz Ljub- 
ljane čeprav ima svoj pravi 
ekonomski smisel predsem 
v okviru jugoslovanskega pro- 
stora tako za domače in v še 
večji meri za tuje traozitirajoče 
kamione. 
9) 

organiziranju in vspodbuja- 
nju razvoja oprtnega prometa 
z zamenljivimi zabojniki (C si- 
stem). SZPZ je vspodbudilo 
kamionske prevoznike, da so- 
znatna sredstva investirala 
v nabavo zamenjljivih zabojni- 
kov. Poleg tega so članice 
združenja vspodbudile proiz- 
vodno organizacijo Avtoservis 
Domžale, da je tak zabojnik 
konstruirala in samostojno 
razvila. V letošnjem letu so ta- 
ko proizvodna organizacija kot 
železnica, DO Alpetour in DO 
Intertrans v organizaciji SZPZ 
izvedle skupno predstavitev 
nove storitve kombiniranega 
transporta, ki je že prispevala, 
da se je del kvalitetnih tovorov 
preselil s ceste na železnico, 
h) 

vspodbujanju izgradnje in- 
dustrijskih tirov v obliki skup- 
nega vlaganja uporabnikov in 
železnice. Pred leti je odbor za 
integralni transport v okviru 
GZS razvil dolgoročen pro- 
gram gradnje industrijskih ti- 
rov v Sloveniji, ki je predstav- 
ljal osnovo za dokaj uspešno 
začetno aktivnost na tem po- 
dročju. Na žalost se je začetna 
aktivnost povsem zaustavila, 
čeprav je gradnja industrijskih 
tirov osnova za prenos tovorov 
s ceste na železnico v večjem 
obsegu. 

vspostavitvi taktnega pri- 
mestnega potniškega prometa 
na relaciji Ljubljana-Kamnik. 
SZPZ je v času vspostavitve te- 
ga prometa praktično čez noč 
uredilo in prilagodilo avtobus- 
ni voznoredni sistem na tej re- 
laciji. 
2. 

GZS in SZPZ sta se tako kot 
vse pristojne institucije Slove- 
nije vsa leta prizadevala, da bi 
zvezni organi, ki so pristojni za 
določanje cen železniških sto- 
ritev, zagotovili uresničevanje 
resolucijskih in planskih opre- 
delitev o hitrejši rasti cen že- 
lezniških storitev. Žal predlogi 
in zahteve GZS in SZPZ v zvez- 
nih organih niso bile upošteva- 
ne. Ponovno pa poudarjamo, 
da pokrivanje stroškov eno- 
stavne reprodukcije s cenami 
in stroškov razvoja z združeva- 
njem oziroma dotacijami. Šele 
ta dva pogoja lahka prispeva- 
ta, da bo železnica usposoblje- 
na zagotoviti ustrezno kvalite- 
to storitev in sama pritegniti 
tovore brez administrativnih 
posegov. 

Ker s tekočo politiko v Jugo- 
slaviji kljub resolucijskim 
opredelitvam železnici nismo 
zagotovili pogojev za normal- 
no reprodukcijo in razvoj se 
GZS in SZPZ v celoti strinjata 
s predlogom za izdajo zakona 
o prispveku za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reproduk- 
cije ŽG skupaj s predlogom za- 
kona in amandmaji republiške- 
ga IS k predlogu zakona. Z za- 
konom je namreč potrebno 
trajno zagotoviti nemoteno po- 
slovanje železnice. 

Na področju varnosti želez- 
niškega prometa GZS in SZPZ 
nimata konkretnih zakonskih 
pooblastil delovanja. Opozoriti 
pa velja, da je varnost železni- 
ce v veliki meri odvisna od za- 
gotovitve ustreznih pogojev 
poslovanja. Ker teh pogojev 
železnici nismo zagotovili lah- 
ko predpostavljamo, da ta fak- 
tor na zagotavljanje varnosti 
negativno deluje. To pa pome- 
ni, da k varnosti prometa na 
železnici lahko največ prispe- 
vamo, če ji zagotovimo primer- 
ne pogoje gospodarjenja. Tudi 
s tega vidika je predlog zakona 
upravičen in zahteva, da ga 
skupščina čim prej sprejme. 

- Razprava k analizi uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 39. okoliš 
Maribor-Rotovž za zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje 

Majska analiza kaže na to, 
da se s planom predvideni 
procesi prestrukturiranja slo- 
venskega gospodarstva odvi- 
jajo prepočasi. Zaostruje se 
položaj gradbeništva in indu- 

strije zlasti kovinsko predelo- 
valne, slabšajo se rezultati 
v gostinstvu in turizmu, zao- 
struje se ekonomski položaj 
kmetijstva in drugih dejav- 
nosti. 

Gospodarske in družbene 
razmere terjajo učinkovite 
spremembe v gospodarskem 
sistemu in ekonomski politiki, 
ki bodo omogočile hitrejše 
prestrukturiranje gospodar- 
stva z angažiranjem domače- 
ga in tujega kapitala, preu- 
smeritev na tuje trge, zagoto- 
vitev produktivnih delovnih 
mest za brezposelne in tehno- 
loške ter ekonomske viške 
delovne sile ob uveljavitvi 
ekonomskih meril in tržnih kri- 
terijev gospodarjenja, s čim 
manjšim vmešavanjem drža- 
ve. Potrebne so spremembe 
metodologije družbenega 
proizvoda in obračunskega 
sistema, ki bo omogočal real- 
nejše vrednotenje produkcij- 
skih faktorjev in doseženih fi- 
nančnih rezultatov. Prav tako 
pa je potebno pripraviti na- 
rodnogospodarske kriterije 
za pravilne odločitve na po- 
dročju investiranja. 

Izvršnemu svetu SR Slove- 
nije postavljamo naslednja 
vprašanja: 

1. katere ukrepe predlaga 
za hitro in učinkovito izboljša- 
nje stanja v gradbeništvu in 
industriji, zlasti kovinsko pre- 
delovalni, kjer je predviden 
največji padec rasti družbe- 
nega proizvoda? Kaj je z akci- 
jo - izgradnje 30.000 stano- 
vanj? 

2. kateri ukrepi so predvi- 
deni za izboljšanje likvidnosti 
gospodarstva? 

Izvršni svet Skupiščine SR 
Slovenije daje na delegatska 
vprašanja naslednji odgovor: 

K 1 

1.1. Oživitev industrijske 
proizvodnje je ena najpo- 
membnejših nalog za stabiliza- 
cijo gospodarstva. Tega se Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije zaveda, zato so njegova 
prizadevanja vseskozi usmer- 
jena v aktivnosti, ki naj bi pri- 
spevale k stabilnejšim pogo- 
jem gospodarjenja. Z ukrepi 
ZlS-a po 15. maju so se zaostri- 
li pogoji poslovanja v nekate- 
rih industrijskih panogah, zla- 
sti v proizvodnji investicijskih 
dobrin (kovinski predelavi, 
strojegradnji električnih stro- 
jev in aparatov). Vzrok za tako 
stanje je predvsem izrazit pa- 
dec povpraševanja po investi- 
cijskih dobrinah na jugoslo- 
vanskem trgu. Negativna giba- 
nja so bila dodatno pospeše- 
vana zaradi velike nelikvidno- 
sti gospodarstva nasploh in 

neprilagojenosti posojilne po- 
litike tej vrsti proizvodnje. 

Tovrstna industrija se je si- 
cer intenzivno usmerila na iz- 
vozni trg in izvoz tudi poveča- 
la, vendar zaradi dolgega ci- 
klusa proizvodnje ter način tr- 
ženja (tenderji) ni mogla 
zmanjšanega domačega pov- 
praševanja po izdelkih hitro in 
v celoti preusmeriti na zunanji 
trg. 

Za pospeševanje rasti indu- 
strijske proizvodnje je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal spremembe in do- 
polnitve sistemske zakonoda- 
je, ki je v zvezni pristojnosti, in 
sprejel tudi nekatere konkret- 
ne ukrepe iz svoje pristojnosti: 

- pomoč pri premagovanju 
likvidnostnih problemov 
s sprotnim razporejanjem vseh 
začasno prostih denarnih 
sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti, ki so v depozitu pri 
Narodni banki Slovenije. Od 
skupno razporejenih sredstev 
je bila kovinskopredelovalni 
industriji razporejena več kot 
četrtina vseh razporejenih 
sredstev, čeprav znaša njego- 
va udeležba v DP eno petino. 

- Za pospešitev investicij- 
ske aktivnosti in hitrejše pre- 
strukturiranje slovenskega go- 
spodarstva je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije 28. 7. 
1988 sprejel sklep o kriterijih 
za usmerjanje sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 29/88). Po 
tem sklepu so sredstva za raz- 
voj iz naslova plačanih obresti 
plasiranih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti, ki so v de- 
pozitu pri NB Slovenije, name- 
njena spodbujanju razvojnih 
usmeritev po družbenem pla- 
nu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (tč. 5. 1.) in izvaja- 
nju razvojnih nalog iz resoluci- 
je o politiki uresničevanja 
družbenega plana. 

S sklepom so določeni tudi 
pogoji in postopek za odobra- 
vanje dopolnilnih sredstev iz 
sklada za financiranje razvoj- 
nih programov, ki zagotavljajo 
prestrukturiranje gospodar- 
stva. 

- Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je bil sopodpisnik 
dogovora med republikami in 
pokrajinama o merilih za kre- 
ditiranje plasmaja domače 
opreme, ladij in prometnih 
sredstev v državi v obdobju do 
leta 1990, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu SFRJ, št. 62/ 
87. Po dogovoru so bila pred- 
videna za kreditiranje domače 
opreme poleg sredstev bank 
tudi druga sredstva (sredstva 
poštnih hranilnic, zavarovalnih 
skupnosti, depozitov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, pri- 
marne emisije). Dosedaj dogo- 
vor ni dal predvidenih rezulta- 
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tov, predvsem zato, ker je do- 
govor med Mednarodnim de- 
narnim skladom in ZIS zmanj- 
šal možnosti za uporabo pri- 
marne emisije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo skupaj z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in 
Ljubljansko banko-Združeno 
banko proučil navedeno pro- 
blematiko in bo v resoluciji 
o politiki uresničevanja druž- 
benega plana v letu 1989 opre- 
delil ustrezne rešitve. 

- Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je preko Zveznega iz- 
vršnega sveta zagotovil vklju- 
čitev programov slovenske 
strojne in kovinskopredeioval- 
ne industrije v protokole 
o ekonomskem sodelovanju 
med ZSSR in SFRJ (fleksibilne 
obdelovalne linije, energetski 
objekti, industrijski objekti 
itd.) ter s svojo neposredno ak- 
tivnostjo pripomogel k uresni- 
čitvi prvih pogodb. 

- Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je sprejel sklep, da 
se proučijo in analizirajo po- 
datki o evidentno visokih obre- 
menitvah gospodarstva, ter se 
zavezal, da bo pripravil pred- 
log ukrepov za uskladitev teh 
obremenitev z resolucijo 
o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1988 in 
z ukrepi in aktivnostmi, ki jih je 
sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije po uveljavljenih 
ukrepih ekonomske politike 
po 15. maju 1988. 

1.2. Program izgradje 30.000 
stanovanj je sprejel 2vezni iz- 
vršni svet na svoji seji 7. avgu- 
sta 1986 kot del dolgoročnega 
programa ekonomske stabili- 
zacije stanovanjskega in ko- 
munalnega gospodarstva in 
kot bistveno sestavino Progra- 
ma ukrepov in aktivnosti za 
zmanjševanje inflacije in stabi- 
lizacijo gospodarstva, ki se na- 
naša na stanovanjsko izgrad- 
njo (točka 25 Programa). 

Osnovni cilji Programa so 
bili: 

- dinamizacija gradbene 
proizvodnje 

- pospeševanje industrij- 
ske proizvodnje 

- preusmeritev dela pov- 
praševanja na vlaganje v na- 
kup stanovanj 

- zagotovitev večjega prili- 
va deviznih sredstvih naših de- 
lavcev na delu v tujini 

Pri tem se je izhajalo iz na- 
slednjih ugotovitev: 

- večletni kontinuirani pa- 
dec proizvodnje v gradbeni- 
štvu, ki zaposluje okoli 720.000 
delavcev v Jugoslaviji, 

- neugodna gibanja v ce- 
lotni slovenski gradnji, 

- s tržno gradnjo stanovanj 
bi se v pre'cejšnji meri odpravi- 

le pomanjkljivosti zaradi neor- 
ganiziranosti in neučinkovito- 
sti gradnje družbenih stano- 
vanj. 

Za uresničevanje programa 
gradnje 30.000 stanovanj za 
trg je Zvezni izvršni svet spre- 
jel naslednja stališča: 

- da občine in mesta zago- 
tovijo lokacijo gradnje stano- 
vanj za trg neposredno proiz- 
vajalcem stanovanj - gradbe- 
nim izvajalskim organizacijam, 
s čimer se zagotovi večje 
spodbujanje neposrednih pro- 
izvajalcev k učinkovitejši in ka- 
kovostnejši gradnji in se od- 
pravijo vzroki družbene neor- 
ganiziranosti v delu družbeno 
usmerjene stanovanjske grad- 
nje iz prejšnjega obdobja, 

- da banke iz namenskih 
sredstev kreditirajo proizvajal- 
ce stanovanj za trg, če na pri- 
pravljenih lokacijah čas grad- 
nje stanovanj ne bo trajal več 
kot eno leto (12 mesecev), s či- 
mer se odpravi zelo izrazita ne- 
učinkovitost gradnje na tem 
področju iz prejšnjega ob- 
dobja, 

- da Narodna banka Jugo- 
slavije prouči možnost za 
spodbujanje uresničitve tega 
programa tudi s pomočjo an- 
gažiranja dela sredstev iz pri- 
marne emisije za kreditiranje 
tistega dela stanovanj za trg, ki 
bi se prodajala za dinarska 
sredstva, pridobljena s končno 
prodajo deviz poslovnim 
bankam, 

- da republike in pokrajini 
izdelajo svoje operativne plane 
za uresničitev tega programa 
ter da bodo odločbe skupščin 
občin in mest o dodelitvi loka- 
cije gradbeni izvajalski organi- 
zaciji zagotavljale organizaci- 
jam pravico do pridobitve po- 
sojila pri poslovni banki za 
obratna sredstva za uresniči- 
tev gradnje stanovanj za trg. 

S sprejetjem Programa je 
Zvezni izvršni svet naložil 
Zveznemu komiteju za energe- 
tiko in industrijo, da spremlja 
uresničevanje programa in 
o tem poroča ZIS. Program je 
bil skupaj z oceno, stališči in 
sklepi ZIS poslan izvršnim sve- 
tom skupščin republik in avto- 
nomnih pokrajin. Narodni ban- 
ki Jugoslavije, Združenju bank 
Jugoslavije in Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

V svojem poročilu iz marca 
1987 je Zvezni komite za ener- 
getiko in industrijo ugotovil, 
da je bil v SR Sloveniji sprejet 
Program za gradnjo 3.700 sta- 
novanj, za katera je bilo treba 
zagotoviti okoli 115 milijard 
din dodatnih sredstev pod 
ugodnimi posojilnimi pogoji in 
tudi del sredstev iz primarne 
emisije, kot je to Program tudi 
predvideval. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je oktobra 1986 
obravnaval predlog in sprejel 
Program gradnje 3.700 stano- 
vanj za trg v SR Sloveniji ter 
dal pobudo za potrebne aktiv- 
nosti: 

- Izvršni sveti skupščin ob- 
čin in skladi stavbnih zemljišč 
naj ob sodelovanju s stano- 
vanjskimi skupnostmi v okviru 
planirane družbene usmerjene 
stanovanjske gradnje oprede- 
lijo lokacije in stavbna zemljiš- 
ča, primerna za oddajo grad- 
benim izvajalcem, ki se organi- 
zirajo za gradnjo za trg. 

¥■ V občinah, kjer ni priprav- 
ljene in sprejete ustrezne pro- 
storske izvedbene dokumenta- 
cije, jo morajo izvršni sveti in 
skladi stavbnih zemljišč nemu- 
doma začeti pospešeno pri- 
pravljati in sprejemati. Skladi 
stavbnih zemljišč pa naj poskr- 
bijo za urejanje stavbnih zem- 
Ijiš za družbeno usmerjeno 
stanovanjsko gradnjo. 

- Temeljne banke naj s svo- 
jo poslovno politiko zagotovijo 
dovolj kakovostnih sredstev za 
kreditiranje gradnje za trg za 
obratna sredstva izvajalskih 
gradbenih organizacij, za kre- 
ditiranje skladov stavbnih 
zemljišč, za pripravo prostor- 
sko izvedbene dokumentacije, 
pridobivanje in urejanje stavb- 
nih zemljišč kakor tudi za kre- 
ditiranje občanov v skladu 
z dopolnjenimi pravilniki o kre- 
ditiranju OZD in občanov. 

- Ljubljanska banka-Zdru- 
žena banka Ljubljana bo pri 
dopolnjevanju pravilnikov in 
vodenju poslovne politike upo- 
števala, da bodo varčevalci 
oziroma posojilojemalci s pro- 
dajo deviz dobivali namenska 
stanovanjska posojila pod 
ugodnimi pogoji za nakup sta- 
novanj, ki se gradijo za trg. 
Prav tako bo uvedla tudi spod- 
budnejše pogoje za varčevalce 
dinarskih vlog za nakup stano- 
vanj, ki se gradijo za trg. 

- Dokument o dodelitvi 
stavbnega zemljišča gradbeni 
izvajalski organizaciji, ki ga iz- 
da sklad stavbnih zemljišč, je 
pogoj za pridobitev posojila za 
obratna sredstva pri poslovni 
banki. Dinamika tega kreditira- 
nja se določi s terminskim pla- 
nom gradnje stanovanj za trg. 
Rok porabe posojila ne more 
biti daljši od enega leta. 

- Če se gradbenim izvajal- 
skim organizacijam odda ko- 
munalno neopremljeno zem- 
ljišče, se natančno določijo 
pogoji, pod katerimi je izvajal- 
ska organizacija dolžna urediti 
stavbno zemljišče, kar se upo- 
števa tudi pri oblikovanju cen 
stanovanjske gradnje na tem 
zemljišču. 

- Sklad stavbnih zemljišč 
odda stavbno zemljišče pravi- 

loma z javnim razpisom, lahko 
pa tudi neposredno za gradnjo 
stanovanj za trg v okviru druž- 
beno usmerjene stanovanjske 
gradnje gradbenim organiza- 
cijam izvajalcem, pri čemer se 
določijo zlasti rok gradnje, 
struktura in kakovost stano- 
vanj, komunalna opremlje- 
nost, cena in drugi pogoji. Pri 
tem je treba upoštevati ugoto- 
vitve trženja gradbene izvajal- 
ske organizacije glede zahtev 
bodočih kupcev po strukturi in 
standardu stanovanj, ker grad- 
bena izvajalska organizacija 
prevzema morebitni riziko za 
stanovanja, zgrajena za trg. 

Sprejetje Programa 3.700 
stanovanj je temeljilo na na- 
slednjih ugotovitvah: 

- da se je število zgrajenih 
družbenih stanovanj v SR Slo- 
veniji zmanjšalo od leta 1977: 
8.218 stanovanj, leta 1980: 
6.917 stanovanj do leta 1986: 
4.995 stanovanj, kar pomeni 
padec za skoraj 40% v desetih 
letih, 

- bistveni razlogi za zmanj- 
šanje števila zgrajenih stano- 
vanj so bili: padec kupne moči 
prebivalstva in limitiranje po- 
sojil v temeljnih bankah, 

- premajha učinkovitost in 
ažurnost v slovenski gradnji, 
predvsem v šibki organizirano- 
sti in slabi dohodkovni poveza- 
nosti 

Tako sprejeti Program grad- 
nje 3.700 stanovanj je bil no- 
vembra 1986. leta poslan Zvezi 
stanovanjskih skupnosti Slo- 
venije, da ga začne uresniče- 
vati. Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije je s svojim 
planom predvidevala nasled- 
njo gradnjo stanovanj: 
plan realizirano 
v letu 1987 
5.570 stanovanj 

3.963 stanovanj 
v letu 1988 
5.770 stanovanj 513 (I. kvartal) 

Skupaj: 11.340 stanovanj 
Program: 3.700 stanovanj 
Druga družbena gradnja 

7.640 stanovanj 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je ob samem predlo- 
gu obvestil Zvezni izvršni svet, 
da se program gradnje 3.700 
stanovanj lahko uresniči v SR 
Sloveniji samo v okviru sred- 
njeročnega plana družbene 
stanovanjske graditve, ki je za 
srednjeročno obdobje 
1986-1990 predvideval grad- 
njo 28.800 družbenih stano- 
vanj, saj ni pričakoval novih 
dodatnih sredstev, pridoblje- 
nih s prodajo deviz občanov. 

Glede na ugotovitve in sta- 
lišča Zveznega izvršnega sveta 
je možno dve leti po sprejetju 
Programa ustanoviti na- 
slednje: 
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a) sistemski zakoni, sprejeti 
koncem leta 1986 in v letu 
1987, so bistveno vplivali na 
združevanje sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo: 

- prispevek za solidarnost' 
se zagotavlja kot obveznost iz 
dohodka, ki je odvisen od viši- 
ne realiziranega ostanka do- 
hodka. Po podatkih je bilo teh 
sredstev za 8% manj kot pred 
sprejetjem teh zakonov. 

- del čistega dohodka za 
stanovanjske potrebe skupne 
porabe se je do konca leta 
1987 lahko uporabljal šele po 
zaključnem računu, kar je bilo 
47% manj tekočih sredstev 
v letu 1987. S spremembo za- 
kona o celotnem prihodku in 
dohodku ob koncu preteklega 
leta je bila uvedena možnost, 
da se del čistega dohodka, za- 
časno (po periodičnih obraču- 
nih) razporejenega za stano- 
vanjske potrebe skupne pora- 
be, lahko do leta 1990 uporab- 
lja tudi med letom. 

b) Kupna moč prebivalstva 
občutno pada, nadomestiti pa 
jo je možno le z ustrezno poso- 
jilno-denarno politiko. Tako je 
še leta 1980 lahko občan kupil 
1 m2 stanovanja za 1,6 pov- 
prečnega OD v Sloveniji, kar 
pa zdaj predstavlja že razmerje 
4 povprečne OD za 1 m2 stano- 
vanjske površine. Tako stanje 
pa je slabša začetna osnova za 
pospeševanje prodaje stano- 
vanj za trg. 

c) Spremenjeni posojilno- 
denarni pogoji z revalorizacijo 
stanovanjskih posojil in višjo 
realno obrestno mero so bi- 
stveno zmanjšati zanimanje in 
možnosti občanov za najema- 
nje posojil. Tako se dogaja, da 
na določenih področjih ni za- 
nimanja občanov za nakup že 
zgrajenih stanovanj za trg, za- 
radi česar imajo gradbene or- 
ganizacije precej težav. 

d) S sprejetjem predpisov 
o limitiranju posojilnih sred- 
stev oziroma o obveznem de- 
pozitu se je bistveno zmanjšal 
finančni potencial stanovanj- 
sko-komunalnih bank za daja- 
nje stanovanjskih posojil. 

e) Imetniki deviznih sredstev 
v SR Sloveniji se zanimajo pre- 
težno za individualno gradnjo, 
zato ni pričakovati dodatnih 
sredstev s prodajo deviz. 

f) S programom 30.000 sta- 
novanj so bile predlagane 
ugodnosti, ki naj bi se uresni- 
čevale v skupni emisijski in de- 
narni politiki v letu 1987. Ti 

predlogi niso bili sprejeti in tu- 
di niso vključeni v predlog od- 
loka o uresničevanju ciljev in 
nalog skupne emisijske in de- 
narne politike ter skupnih te- 
meljev kreditne politike. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni. da je predlaga- 
ni Program temeljil na nekate- 
rih predpostavkah, ki jih Zvez- 
nemu izvršnemu svetu ob izva- 
janju tekoče gospodarske poli- 
tike in upoštevanju dejanskih 
tekočih gibanj v gospodarstvu 
ni uspelo uresničiti. 

K2 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je v informaciji 
o sprejetih in uveljavljenih 
ukrepih ekonomske politike 
po 15. maju ter potrebnih ak- 
tivnostih v SR Sloveniji, o kate- 
rih so razpravljali zbori Skupš- 
čine SR Slovenije na zaseda- 
nju junija 1988, med drugim 
oblikoval tudi predloge za iz- 
boljšanje likvidnosti v gospo- 
darstvu in v bankah. Med temi 
je predvideno tudi usklajeva- 
nje priliva sredstev za financi- 
ranje skupnih in splošnih druž- 
benih potreb v SR Sloveniji 
z dinamiko porabe teh sred- 
stev in omejitvami, določenimi 
z zveznimi intervencijskimi 
ukrepi na tem področju. Med- 
tem ko je obveznost znižanja 
stopenj davkov in prispevkov 
iz dohodka in osebnih dohod- 
kov ob ugotovljenih večjih pre- 
sežkih v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in družbe- 
nopolitičnih skupnostih dolo- 
čena že z zveznim zakonom 
o začasni omejitvi razpolaga- 
nja z delom družbenih sred- 
stev DPS in SIS družbenih de- 
javnosti za porabo v letu 1988, 
pa je možno dinamiko vplače- 
vanja teh sredstev, ki se zago- 
tavljajo iz dohodka, urejati 
s sklepom pristojnih organov 
teh skupnosti. 

Na ravni SR Slovenije je bila 
tako vpoklicana le ena meseč- 
na akontacija davka iz dohod- 
ka TOZD za leto 1988 kot pri- 
hodka proračuna SR Sloveni- 
je, medtem ko sta v zadnjih 
mesecih vplačilo prispevka iz 
dohodka začasno ustavili Re- 
publiška izobraževalna skup- 
nost in Republiška raziskoval- 
na skupnost. V skladu z zakon- 
sko možnostjo je začasno 
ustavljeno tudi vplačilo dodat- 
nega prispevka solidarnosti iz 
osebnega dohodka iz naslova 
obveznosti SR Slovenije za po- 
potresno obnovo območja SR 
Črne gore. 

- Analiza strukture razporeditve 
dohodka OZD gospodarstva 

nika skupščine SR Slovenije, 
postavljamo izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

I. 
Že nekaj let zvezni in repu- 

bliški družbeno gospodarski 
načrti na prvo mesto postav- 
ljajo utrjevanje materialnega 
položaja in reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva. 
Enako tudi resoluciji za leto 
1988. Tako politika kot gospo- 
darstvo se strinjata in glasno 
zatrjujeta, da je prestrukturi- 
ranje gospodarstva nujno, da 
moramo smeleje, brez odla- 
šanja zakorakati vmoderniza- 
cijo, torej gospodarstvo raz- 
bremeniti. 

In kaj se v resnici dogaja? 
Struktura razporeditve do- 

hodka OZD Gospodarstva SR 
Slovenije v letih 1984 do 30. 
09. 1987: 

ne in vgrajene večje in ne 
manjše obremenitve gospo- 
darstva. Pri tem skokov pri- 
spevkov za sklad za manj raz- 
vite niti ne navajamo. 

Iz podatkov o izplačilih 
osebnih dohodkov in o zapo- 
slovanju je razvidno: 

- da so se osebni dohodki 
v gospodarstvu povečali v le- 
tu 1986 glede na leto 1985 za 
121 odstotkov, v letu 1987 gle- 
de na leto 1986 za 120 odstot- 
kov, v negospodarstvu pa 
v prvem primerjalnem obdob- 
ju (86/85) za 130 odstotkov, 
oziroma 9 odstotnih točk hi- 
treje, v drugem primerjalnem 
obdobju (87/86) za 126 odstot- 
kov oz. 6 odstotnih točk hitre- 
je, v ljubljanski regiji pa celo 
za 131^4 odstotke. 

- Število zaposlenih je 
v negospodarstvu v letu 1987 
glede na leto 1986 narastlo za 

zap. 
št. 

elementi 1984 1985 19861 —IX 
r 1987 

1. Razporejeni dohodek 100 100 100 100 
zmanjšan za del za obresti 
in delov, skupnosti 

2. Obveznost za skupno in 23.6 26.3 30.6 34.2 
splošno porabo (iz dohod- 
ka in os. dohodkov 

3. Druge obveznosti iz do- 8.6 8.9 7.6 8.1 
hodka 

4. Čisti osebni dohodki in 44.4 45.7 46 45.7 
skupna poraba delavcev 
v TOZD 

5. Akumulacija 23.4 19.1 15.8 12.0 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje, 4. okoliš, 
Ljubljana Šiška je postavila 

naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Na podlagi 4. člena poslov- 

VIR: SDK Slovenije 

Iz podatkov o strukturi raz- 
poreditve dohodka — OZD 
v SR Sloveniji je razvidno, da 
se je delež akumulacije v do- 
hodku znižal od 1984. leta do 
devetih mesecev lanskega le- 
ta od 23,4 odstotkov na samo 
12 odstotkov, torej kar za 11,4 
strukturne točke. Na drugi 
strani pa so obveznosti za 
skupno in splošno porabo na- 
rastle iz 23,6 na 34,2 odstotne- 
ga deleža, torej za 10,6 struk- 
turne točke. Istočasno pa je 
delež osebnih dohodkov in 
skupne porabe delavcev 
TOZD narasel samo za 1,3 
strukturne točke. 

V DO Lek smo izdelali pri- 
merjalni izračun obremenitve 
iz dohodka in osebnega do- 
hodka za leto 1987 po dejan- 
skih izplačilih in glede na no- 
ve prispevne stopnje veljavne 
v 1988 letu (upoštevane fe- 
bruarske prispevne stopnje). 

Iz dohodka in.osebnega do- 
hodka smo v letu 1987 odvedli 
18.181.091.786 din, po novih 
prispevnih stopnjah pa bi od- 
vedli 19.079.341.092 din, oz. 
4,95 odstotkov več. 

Izračun torej kaže, da so 
glede na objavljene prispev- 
ne stopnje ponovno predvide- 

2,7 odstotka, v gospodarstvu 
pa samo za 0,9 odstotka. 

Preden postavimo samo 
delegatsko vprašanje o tem 
tako perečem družbenem 
problemu, smatramo za ute- 
meljeno, da v zvezi z njim str- 
nemo in posplošimo nekatere 
naše delegatske izkušnje. 

1. Znana so prizadevanja 
republiškega izvršnega sveta 
za uskladitev porabe z mož- 
nostmi gospodarstva, da se 
smejo statuirati le pravice oz. 
materialne obveznosti, katere 
imajo trajno kritje v realnem 
večanju dohodka. S tega vidi- 
ka je bil kritičen tudi do samo- 
prispevkov, ker se ob izgrad- 
nji objektov ne upošteva, da 
bo potrebno zagotavljati sred- 
stva za dejavnost. Pred več 
leti je poskušal racionalizirati 
oz. zmanjšati stroške za upra- 
vo in je sprejel tudi sklep 
o zmanjšanju števila zaposle- 
nih za določen odstotek. Re- 
zultatov ni in je videz, da se 
upravljalski sistemi le organi- 
zacijsko in kadrovsko nadgra-/ 
jujejo ob splošni slabosti 
v naši družbi, da se ob spreje- 
manju materialnih obveznosti 
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zanemarjajo možnosti njiho- 
vega plačevanja. 

2. Menimo, da je tako stanje 
tudi posledica določenih zas- 
nov o organizaciji in upravlja- 
nju v družbenih dejavnostih, 
gospodarski infrastrukturi in 
tudi v gospodarstvu. Nespor- 
no je. da smo z ustanovitvijo 
SIS, ki danes pokrivajo vse 
družbene dejavnosti in go- 
spodarsko infrastrukturo, 
vzpostavili ob skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti 
in njihovih izvršnih svetih ter 
resornih upravnih organih pa- 
ralelne organizacije, tako da 
pokriva vsako dejavnost 
v upravljanju po več organi- 
zacij: 

- komunala: komunalno 
podjetje - občinske komunal- 
ne skupnosti — občinski komi- 
teji za urejanje prostora — Re- 
publiški komite za urejanje 
prostora — strokovne organi- 
zacije, 

- izobraževanje: izobraže- 
valne organizacije — občin- 
ske izobraževalne skupnosti 
— posebne izobraževalne 
skupnosti - Republiška izo- 
braževalna skupnost — občin- 
ski komiteji za družbene de- 
javnosti — Republiški komite 
za vzgojo in izobraževanje 
- Zavod za šolstvo SR Slove- 
nije - Pedagoški inštitut, 

- in podobno je v vseh dru- 
gih družbenih dejavnostih in 
gospodarski infrastrukturi, 
s tem da imamo na določenih 
področjih še družbene svete, 
v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnostih pa še službe 
za delovanje delegatskega si- 
stema. 

Vsaka od teh organizacij oz. 
organov ima del pristojnosti 
oz. nalog v določeni celoviti in 
nerazdelni dejavnosti, gledano 
z vidika interesov uporabnikov 
storitev in dobrin, tj. občanov 
in združenega dela. Za normal- 
no tekočo reprodukcijo le-ti 
hkrati pojrebujejo kompleks 
znotraj in med seboj usklaje- 
nih dobrin in storitev vseh de- 
javnosti, ki jih omogoča in zah- 
teva dosežena stopnja materi- 
alnega in kulturnega razvoja 
v najširšem smislu. Sicer tako 
razvejana organizacija uprav- 
ljanja družbenih dejavnosti in 
gospodarske infrastrukture 
omogoča široko udeležbo 
uporabnikov pri usklajevanju 
interesov in pri odločanju ven- 
darle pa hkrati to pomeni tudi 
dezintegracijo z velikimi teža- 
vami pri usklajevanju. Če naj bi 
bili uporabniki in izvajalci 
v SIS sposobni uskladiti potre- 
be in interese znotraj dejavno- 
sti, pa je vprašanje, katera sa- 
moupravna organizacija naj 
ima funkcijo usklajevanja med 
n|imi oz. med dejavnostmi, tu- 
di z vidika dovoljene obreme- 

nitve gospodarstva. Po našem 
mnenju je to ta skupščina in 
njen izvršni svet, saj so v njej 
zastopani delegati vseh izva- 
jalcev in uporabnikov, izvršni 
svet pa je v okviru pravic in 
dolžnosti republike odgovoren 
za stanje na vseh področjih 
družbenega življenja, za izva- 
janje pojitike in izvrševanja za- 
konov. Če je vsaka SIS za svo- 
jo dejavnost pravno sposobna 
sprejemati pravice in obvezno- 
sti in s tem prejudicirati obre- 
menjevanje gospodartva, je 
funkcija usklajevanja med SIS 
otežena ali sploh onemogoče- 
na. Če pa SIS le bolj ali manj 
izvajajo vnaprej določeno poli-- 
tiko v skupščinah družbenopo- 
litičnih skupnosti oz. izvajajo 
njihove akte, potem SIS niso 
potrebne. Na primer, da 
Skupščina Slovenije sprejme 
s svojim planom odločitev o iz- 
gradnji dragega objekta in da 
bo prispevala iz svojega prora- 
čuna le del sredstev, ostala 
sredstva pa naj zagotovijo SIS 
in občinski proračuni, se spra- 
šujemo, v čem je samouprav- 
nost odločanja v SIS. Posledi- 
ca takih samoupravnih in fi- 
nančnih konstrukcij, ker vsak- 
do vztraja pri svoji porabi, je le 
večja obremenitev gospodar- 
stva z zmanjšano akumulacijo, 
ki je v vse večjih izgubah, letos 
pa še s prikritimi. 

3. Za vsako odločitev o druž- 
benih zadevah je potrebno 
opraviti tudi določeno upravno 
strokovno delo. Tega ni mogo- 
če prepustiti volunterskemu 
amaterizmu, ob katerem bi bila 
uprava le servis oz-, transmisija 
za uveljavitev tistih interesov, 
za katerimi stoji večja vpliv- 
nost. Odvisno od posebnosti 
dejavnosti je potrebna ustrez- 
no usposobljena uprava, ki 
zbira in posreduje informacije, 
jih obdeluje, predlaga ukrepe, 
odloča na podlagi pooblastila 
itd. In za svoje delo tudi odgo- 
varja. Z vidika takih funkcij pa 
med državno upravo in stro- 
kovnimi službami SIS ni vse- 
binske razlike. Če so eni in 
drugi organizacijsko ločeni, 
nujno prihaja đo določenih te- 
žav tudi pri opravljanju in us- 
klajevanju nalog na upravnem 
nivoju, z nevarnostjo podvaja- 
nja ali nesmotrne delitve dela. 
Ob vsakdanjem delu smo tudi 
zapazili, da imajo eni in drugi 
o istih vprašanjih ražlična sta- 
lišča. Dejstvo je, da smo z usta- 
novitvijo SIS vzpostavili ob re- 
sornih in upravnih organih pa- 
ralelne uprave, tim. strokovne 
službe SIS. Z vidikov interesov 
uporabnikov pa mora delo 
obeh temeljiti samo na eni sa- 
moupravno dogovorjeni politi- 
ki, ne pa več, saj jih tudi ne 
sme biti. Cilj je zboljšati stro- 
kovnost in zvečati samostoj- 

nost uprave in jo organizacij- 
sko ter kadrovsko postaviti 
v racionalne okvire. 

Ob ekstenzivnem razvijanju 
nove upravne nadgradnje, pa 
so bile kadrovsko zapostavlje- 
ne za gospodarsko izredno po- 
membne klasične upravne 
funkcije družbeno političnih 
skupnosti, tudi pravosodje. 
Medtem, ko se je število zapo- 
slenih v družbenih organizaci- 
jah in skupnostih (skupščine, 
organi, samoupravne interes- 
ne skupnosti, združenja OZD, 
družbenopolitične organizaci- 
je) povečalo od leta 1970 do 
1985"od 16.399 na 27.958, oz. 
za več kot 50 odstotkov, pa se 
je število poklicnih sodnikov 
rednih sodišč povečalo soraz- 
merno znatno manj. Neažurno 
delo upravnih organov in so- 
dišč zaradi kadrovskih vrzeli 
pa povzroča gospodarskim or- 
ganizacijam veliko škodo. 

Menimo, da pa lahko prične- 
mo o tem resno razpravljati, če 
začnemo razpravljati o nekate- 
rih temeljnih zasnovah uprave 
v družbenih dejavnostih in go- 
spodarski infrastrukturi. Od- 
govora na vprašanje ne more 
dati še tako rigorozen admini- 
strativen ukrep o zmanjšanju 
števila zaposlenih v posamez- 
nih upravnih organizacijah za 
določen odstotek in četudi so- 
časno zmanjšamo za toliko 
sredstva za OD. Potem bo le 
vsaka funkcija v posamezni 
upravni organizaciji še slabše 
opravljena, upravo pa bodo za- 
pustili najboljši delavci, to je 
tisti, ki imajo potrebne oseb- 
nostne lastnostni, ki so stro- 
kovno podkovani in ki se zave- 
dajo, da je njihovo delo v funk- 
ciji gospodarstva. 

4. Problem konkurenčnosti 
gospodarstva je sicer širši, jo 
pa slabi tudi vzdrževanje ne- 
funkcionalno organizirane 
uprave, katera s svojimi aktiv- 
nostmi nalaga združenemu de- 
lu nove in nove naloge, pogo- 
sto postranskega pomena. 
S tem povzroča dodatne stro- 
ške, saj so tudi za tako delo 
potrebni v gospodarstvu do- 
datni delavci. Problem admini- 
striranja pa seveda ni problem 
samo administracije, marveč 
je tudi sistemsko vprašanje. 
Mnenja smo, da so zmotna 
pojmovanja deregulacije, če 
se le prenašajo upravne funk- 
cije na zbornice, banke itd. in 
če po svoji vsebini ostajajo 
upravne narave. Če gre le za 
prenos upravnih nalog, potre- 
bujejo tudi te organizacije za 
njihovo opravljanje ustrezen 
upravni aparat. S tega gledišča 
tudi nismo prepričani, da lah- 
ko da na upravnem področju 
zadovoljive rešitve združeva- 
nje SIS sorodnih dejavnosti ali 
ustanavljanje SIS za več občin. 

Koristno bi bilo namreč vedeti, 
kakšne racionalizacije so sle- 
dile npr. ukinitvi občinskih ko- 
munalnih skupnosti in ustano- 
vitvi mestne skupnosti. Kolik« 
je sedaj manj zaposlenih? 

V organizaciji uprave so nuj- 
ne spremembe v tej smeri, da 
se vse upravne funkcije na do- 
ločenem področju združijo pri 
enem organu. 

5. Kakorkoli je na slabem 
ideološkem glasu republiški 
oz. občinski »proračun« kot iz- 
raz etatizma, pa ugotavljamo, 
da imajo »predračuni« SIS 
pravzaprav enake funkcije. 
V praksi med njimi ni čutiti raz- 
lik, so le sredstvo za realizacijo 
določene politike, sprejete bolj 
ali manj samoupravno. 

Podpiramo tudi ideje, ki gre- 
do v smeri združevanja sred- 
stev SIS. katere smo zasledili 
dnevnem tisku. Mnenja smo, 
da to ne bo samo olajševalo 
kontinuiranega "financiranja 
družbenih dejavnosti, kar je 
zelo pomembno v današnjih 
gospodarskih težavah, marveč 
tudi izvajanje ekonomske poli- 
tike, posredno v korist samega 
gospodarstva. Poleg tega bo 
zmanjšano administriranje 
v delovnih organizacijah. Mno- 
žica relativno samostojnih pre- 
dračunov oz. proračunov 
z lastnimi stopnjami prispev- 
kov iz dohodka ali bruto oseb- 
nih dohodkov otežuje vzdrže- 
vanje nujno potrebnega teko- 
čega ravnovesja v reprodukciji 
vseh dejavnosti in sposobnost 
hitrega reagiranja pri nastalih 
težavah. Sedanji sistem ima 
v nestabilnih gibanjih posledi- 
co neprestano spreminjanje vi- 
rov in stopenj prispevkov 
- enkrat več iz osebnega do- 
hodka, drugič več iz dohodka, 
enkrat se eni skupnosti zvišu- 
jejo prispevne stopnje, drugič 
pa drugi skupnosti znižujejo. 
Vse to pa je tudi zmanjševalo 
pozornost od večanja obreme- 
nitev gospodarstva, saj so se 
spremembe vrstile tako hitro, 
da so jim delavci težko sledili, 
kar vse je povzročalo neje- 
voljo. 

Razumemo pa tudi, da izvrš- 
ni svet v takšnem sistemu doz- 
devno samostojnih virov in 
stopenj prispevkov drugače 
sploh ne more delati, saj bi se 
sicer v posameznih dejavno- 
stih še bolj zaostrili problemi. 
Samostojni viri in stopnje pri- 
spevkov, katere smo pred leti 
statuirali za enega stebrov sta- 
bilnosti in samoupravnosti v fi- 
nanciranju, so se izkazali bolj 
ali manj kot teoretična zami- 
sel, ki je praksa ni potrdila. 
Skupna in splošna poraba 
imata lahko le toliko stabilno 
financiranje, kolikor je stabil- 
no gospodarstvo. 

6. Vse Družbene dejavnosti 
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in deloma tudi gospodarstvo 
so v sistemu SIS vezane na ob- 
čine. Občine so bile ustanov- 
ljene v obdobju, ko je bita raz- 
vitost družbenih dejavnosti in 
gospodarstva na bistveno dru- 
gačni ravni, pa tudi pogoji go- 
spodarjenja in splošne družbe- 
ne razmere so bile drugačne. 
Medtem ko se občine po števi- 
lu in območjih niso spreminja-' 
le, pa je šel razvoj v družbenih 
dejavnostih in gospodarstvu 
dalje. Tudi organizacije druž- 
benih dejavnosti so sledile teh- 
nično tehnološkemu razvoju, 
se kadrovsko in strokovno raz- 
vijale, uvajale nove metode in 
tehnike poslovanja in z zbolj- 
šano tehnično opremljenostjo 
so večale sposobnost bolj kva- 
litetnega in bolj kvantitetnega 
zadovoljevanja potreb. Skrat- 
ka, razvoj je vedno bolj preraš- 
čal ombočja občin. Ta razvoj je 
imel svojo notranjo logiko tudi 
glede sposobnosti zadovolje- 
vanja potreb mimo občinskih 
mej oz. regij, v katerih naj bi 
sicer bili pogoji za usklajeva- 
nje gospodarskega in družbe- 
nega razvoja. In če bomo še 
naprej gradili razvoj posamez- 
nih dejavnosti na nivoju posa- 
mezne občine ali regije, se bo 
še naprej večala neracionalna 
razporeditev organizacij, pre- 
dimenzioniranost kapacitet, 
neracionalna nabava vse draž- 
je opreme s slabšo izkorišče- 
nostjo itd. Posledica bo nadal- 
nje večanje že itak kroničnih 
težav pri zagotavljanju sred- 
stev za tekoče poslovanje in 
zaostrovali se bodo spori »pri 
prelivanju sredstev« med obči- 
nami. Mmenja smo, da je obči- 
na kot temeljna samoupravna 
družbenopolitična skupnost 
za nekatere dejavnosti ali za 
del njih postala preozek okvir 
za njihovo racionalno organi- 
ziranost, upravljanje in financi- 
ranje, še posebej, če na to gle- 
damo razvojno. Seveda pa to 
ne velja za vse tiste dejavnosti, 
na katere so občani dnevno 
življenjsko vezani. 

7. Mnenja smo tudi, da ob 
reševanju vse te problematike 
naša upravna oz. pravna zna- 
nost ne sme stati ob strani. 
Nad delom te znanosti pa smo 
lahko tudi razočarani, saj oči- 
vidno jemlje sedanjo upravo 
organizacijsko strukturo in iz 
nje izvirajoče kadrovske potre- 
be za realne potrebe naše 
družbe v prihodnjem obdobju. 
Namreč s takimi »kadrovskimi 
potrebami« utemeljuje potre- 
bo po ustanovitvi še ene prav- 
ne fakultete — samo kot primer 
kako se večajo pritiski na veča- 
nje obremenitev gospodar- 
stva. 

Vprašanje: 
Ali izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije ocenjuje, da so v in- 

teresu krepitve stvarnega sa- 
moupravljanja, učinkovitejše- 
ga zadovoljevanja potreb ob- 
čanov in združenega dela in 
razbremenjevanje gospodar- 
stva potrebne hitre sistemske 
spremembe v organizaciji, 
upravljanju in financiranju 
družbenih dejavnosti In go- 
spodarski infrastrukturi, kate- 
re namerava predlagati in ali 
jih namerava predlagati ob 
spremembi ustave. 

Skupina delegatov analizira 
strukturo razporeditve dohod- 
ka OZD gospodarstva SR Slo- 
venije v letih 1984 do 1987 in 
ugotavlja povečevanje obre- 
menitve gospodarstva. Pred 
zastavitvijo vprašanja podaja 
sedem točk ugotovitev in pos- 
plošitev delegatskih izkušenj, 
iz katerih izhaja, da razbreme- 
nitev gospodarstva ni samo 
stvar obsega programov 
v družbenih dejavnostih in 
v gospodarski infrastrukturi, 
ampak predvsem problem ne- 
učinkovite organizacije uprav- 
ljanja v teh sistemih in družbi, 
neustreznem upravno strokov- 
nem pristopu, delu in odgovor- 
nosti ter proračunski logiki tu- 
di v samoupravnih interesnih 
skupnostih kot tudi v vse manj 
ustrezni navezavi teh dejavno- 
sti na komunalni sistem. Za- 
tem skupina sprašuje, ali Izvrš- 
ni svet sodi, da so v interesu 
krepitve stvarnega samouprav- 
ljanja, učinkovitejšega zadovo- 
ljevanja potreb občanov in 
združevanja dela ter razbreme- 
njevanje gospodarstva potreb- 
ne hitre sistemske spremembe 
v organizaciji, upravljanju in fi- 
nanciranju družbenih dejavno- 
sti in gospodarski infrastruktu- 
ri, ki jih namerava predlagati, 
in ali jih namerava predlagati 
ob spremembi ustave. 

Pri razporejanju dohodka je 
prišlo do sprememb na podla- 
gi razvojnih spoznanj, potreb 
in v skupščini sprejetih opre- 
delitev kot tudi teh dejavnosti, 
kar dodatno povečuje pritisk 
na večji delež v dohodku, med- 
tem ko razpoložljiva sredstva 
rte rastejo po v planih predvi- 
deni dinamiki. 

Izvršni svet ugotavlja, da se 
ujemajo vsebinske opredelitve 
tudi z opredelitvami v Poročilu 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 (Poročeva- 
lec, št. 19/88) v II. 5. in II. 9. ter 
III. 2. točki iz katerih sledi, da 
so potrebne spremembe 
v ustavnih opredelitvah in pri 
dograjevanju gospodarskega 
sistema kot tudi pri pripravi re- 
publiških zakonov, ki urejajo 
področje gospodarske infra- 
strukture in svobodne menjave 

dela. Pri tem gre zlasti za spre- 
membe, s katerimi je treba za- 
gotoviti možnosti za bistveno 
hitrejše reorganiziranje teh po- 
dročij, tako interesne organizi- 
ranosti kakor tudi poslovne or- 
ganiziranosti izvajalcev; za re- 
afirmacijo samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v okviru 
ustavnih načel; za zoženje od- 
nosov svobodne menjave dela 
na teh področjih in za večji po- 
udarek delovanju tržnih zako- 
nitosti; za ukinjanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
na področjih, kjer niso nujne; 
za združevanje strokovnih 
plansko-analitičnih služb na 
enem mestu; za odločnejšo ra- 
cionalnejšo organiziranost iz- 
vajalskih organizacij v dejav- 
nostih, ki so resnično nenado- 
mestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali za delo dru- 
gih organizacij; za zbiranje 
sredstev za enostavno repro- 
dukcijo v teh dejavnostih le na 
podlagi vnaprej določenih 
družbeno verificiranih meril 
organiziranja teh organizacij 
ter standardov opravljanja po- 
sameznih storitev oziroma de- 

javnosti; za uveljavitev tudi 
drugih oblik in načinov uve- 
ljavljanja posebnega družbe- 
nega interesa na teh področ- 
jih, z uveljavitvijo možnosti, da 
upravni oragani zagotovijo iz- 
vajanje določenih nujnih za- 
dev, če oziroma dokler jih ne 
zagotovijo samoupravne inte- 
resne skupnosti; za učinkovi- 
tejše spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem v skupnostih 
kakor tudi v izvajalskih organi- 
zacijah; za učinkovitejše in do- 
slednejše ugotavljanje odgo- 
vornosti na teh področjih. 

Tudi v okviru ^stavnih spre- 
memb si prizadevamo zagoto- 
viti, da bo planiranje na po- 
dročju gospodarske infra- 
strukture, izvajanje dejavnosti, 
organiziranosti, nadzorstvo, 
ukrepi upravnih organov učin- 
kovitejši, preglednejši ter jas- 
no razmejeni. Vzporedno so 
v SR Sloveniji oblikovane de- 
lovne skupine, ki poleg aktiv- 
nega vključevanja v pripravo 
zveznih zakonov načrtujejo 
potrebne spremembe v repu- 
bliških zakonih tudi z omenje- 
nega področja. 

- Kaj je bilo narejenega za zmanjšanje 
vseh vrst obremenitev gospodarstva 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 9. okoliš 
Grosuplje je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje. 

Ob obravnavi Resolucije 
1988 je naša delegacija opo- 
zarjala, da je potrebno pred 
sprejemom Resolucije razči- 
stiti, kdo je dolžan zagotoviti 
pogoje za uresničevanje v njej 
zastavljenih ciljev. Poudarjali 
smo, da je za gospodarstvo ta 
dokument predvsem informa- 
cija, v kakšnih pogojih bo po- 
slovalo. Po našem mnenju je 
zastavljene cilje možno realizi- 
rati le v ustreznih pogojih, ki 
jih zagotovi vlada. 

Resolucija je bila sprejeta, 
danes pa ugotavljamo odsto- 
panja pri uresničevanju ciljev. 
Podobno kot vsa prejšnja leta 
ugotavljamo, da kljub drugač- 
nim željam obremenitev go- 
spodarstva narašča, delež aku- 
mulacije še nadalje pada. To 
se dogaja kljub zniževanju de- 
leža neto osebnih dohodkov in 
skupne porabe kolektivov, kar 
pa gotovo ni podlaga za moti- 
vacijo delavcev. Padanju dele- 
ža akumulacije sledi padanje 
investicijske sposobnosti go- 

spodarstva, kar pomeni vse 
manj naložb. To bo v prvi fazi 
imelo (oz. že ima) za posledico 
nezaposlenost gradbenih 
OZD, kmalu za tem (kar se tudi 
že kaže) pa tudi vseh spremlja- 
jočih industrijskih vej. Zaradi 
tega bo potrebno v podjetjih 
jasno opredeliti presežke de- 
lavcev; nekatera podjetja so 
k izrednim urepom tudi že pri- 
stopila. 

Ker ocenjujemo, da se bodo 
razmere v podjetjih v nasled- 
njih mesecih pospešeno zao- 
strovale, sprašujemo IS: 

- kaj je konkretno nareje- 
nega na zmanjševanju vseh 
vrst obremenitev gospodar- 
stva; ali se tudi v neproizvodni 
sferi, ki le uspeva ob zmanjše- 
vanju družbene »pogače« pri- 
dobivati vse večji delež, pri- 
pravljajo spiski viškov de- 
lavcev; 

- kaj pomenijo predlagane 
nove obremenitve gospodar- 
stvu ob nezmanjšani ostali po- 
rabi; 

- kaj bo IS storil za pospe- 
šitev investicijske aktivnosti do 
obsega, ki je načrtovan z Re- 
solucijo. 

- Pobude za preveritev obremenitev 
gospodarstva in znižanje le-teh 

Skupina delegatov skupšči- 
ne občine Cćlje za področje 
gospodarstva 30 okoliš je po- 
stavila riasiednje delegatsko 
vprašanje: 

V DO EMO - CELJE smo 
analitično ugotovili, da je v le- 
tošnjem letu skupna višina pri- 
spevkov, tako iz dohodka (os- 
nova ĐOD), iz čistega dohodka 
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(osnova BOD), iz dohodka (os- 
nova dohodek) in iz dohodka 
(osnova davčna osnova) večja 
za 5.6% kot v letu 1987. Tako 
smo ponovno priča licemer- 
skega obnašanja družbeno- 
politične skupnosti Slovenije 
do gospodarstva, saj je ob de- 
klariranju razbremenitvene po- 
litike izkoristila v konkretnih 
praktičnih ukrepih ponovne 
spremembe načinov financira- 
nja posameznih družbenih de- 
javnosti za skupne obremeni- 
tve gospodarstva. 

Ali smemo vendarle enkrat 
opozoriti, da je feko obnašanje 
nesprejemljivo in zahtevati od 
delegatov v občinski in repu- 
bliški skupščini, da sprejmejo 
sklep, da odgovorni organi 
v DPS Slovenije takoj opravijo 
preračune v smer znižanja sto- 
penj, ki bodo v skupnem zne- 
sku, v skladu z zvezno in repu- 
biiško resolucijo nižje kot v le- 
tu 1987. Zahtevamo takojšen 
preračun in poračun za nazaj. 

Spremljanje posamičnih pri- 
spevnih stopenj za splošno in 
skupno porabo mora biti ob- 
vezno zbilansirano na osnovi 
skupnih obremenitev, ki mora- 
jo biti manjše kot v letu 1987. 

Obrazložitev: V naši DO smo 
naredili obračun prispevkov jn 
davkov za mesec februar 1988 
po veljavnih stopnjah za leto 
1988 in stopnjah iz decembra 
1987. (Izračun priložen) 

PRILOGA 
SPREMEMBE V VIŠINI 
PRISPEVKOV IN 
DAVKOV 

Pri izračunu smo izhajali iz 
naslednjih predpostavk: 

- vzeto je izplačilo ČOD za 
mesec februar s pripadajočimi 
prispevki in davki, ki so dejan- 
sko obračunani za ta mesec 
(varianta II.) 

- vzeto je isto izplačilo ČOD 
ter pripadajoči prispevki in 
davki na osnovi stopenj in os- 
nov iz meseca decembra 1987 
(varianta I.). 

Zap. št. Prispevek 

1. Iz bruto OD 
2. Iz dohodka (osnova 

BOD) 
3. Iz čistega doh. 

(osnova BOD) 
4. Iz dohodka (osnova 

doh.) 
5. Iz dohodka (davčna 

osnova) 
6. Skupaj prispevki 
7. Čisti OD 
8. Skupaj (zap. 6+7) 

Iz tabele je razvidno, da so 
prispevki in davki v mesecu fe- 
bruarju 1988 (varianta ll.) višji 

za 5.6% oz. za 65.9 mio din, 
zaradi sprememb v višini stop- 
nje posameznih prispevkov in 
posameznih osnov za izračun. 

Ob nespremenjeni višini či- 
stih OD in osnov za izračun 
prispevkov bomo v letošnjem 
letu dodatno likvidnostno in 
dohodkovno obremenjeni za 
790 mio din. Za primerjavo naj 
navedemo, da smo na ravni 
DO EMO Cel|e v letu 1987 

• ustvarili 46 mio din akumulaci- 
je (734 mio din.akumulacije in 
688 mio din izgub) in 19.408 
mio din dohodka pri 3.016 za- 
poslenih. 

Izvršni svet skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

V zvezi z obveznostmi in 
spreminjanjem stopenj pri- 
spevkov in davkov za skupno 
in splošno porabo daje Izvršni 
svet skupen odgovor na po- 
dobna vprašanja delegatov za 
Zbor združenega dela občine 
Maribor Tezno 42. okoliš, obči- 
ne Maribor Rotovž 39. okoliš in 
Maribor Tabor. Poleg tega bo 
Izvršni svet delegate seznanil 
s posebnim noveliranim pre- 
gledom obveznosti s komen- 
tarjem glede na sprejete nalo- 
ge v Informaciji o sprejetih in 
uveljavljenih ukrepih ekonom- 
ske politike po 15. maju ter po- 
trebnih aktivnostih v SR Slove- 
niji na zasedanju Skupščine 
28. septembra. 

Z odločnejšim prehodom na 
financiranje programov, ne pa 
institucij po avtomatizmu, in 
ob stopnjevanih zahtevah po 
racionalizaciji dela tudi v 'ne- 
proizvodnih dejavnostih stojijo 
izvajalske organizacije in služ- 
be v negospodarski sferi prav 
tako pred nalogo »prešteva- 
nja« in ugotavljanja neučinko- 
vito zaposlenih, ugotavljanja 
presežkov zaposlenih oziroma 
ugotavljanja prostih zmoglji- 
vosti in iskanja možnosti za 
njihovo tržno angažiranje. 

v mio din 

Iz vprašanje delegata ni raz- 
vidno, na katere nove obreme- 
nitve gospodarstva misli. 

V skladu z »nominalnimi sidri« 
in intervencijskimi zakoni na 
področju osebnih dohodkov in 
skupne tr splošne porabe se 
v drugem polletju nadaljnje us- 
klajujejo vse tri porabe z ravni- 
jo nominalnih mej in zaostaja- 
njem vseh oblik, porabe za 
rastjo dohodka. S spremenje- 
nimi osnovami in viri za pokri- 
vanje obveznosti pa se na rav- 
ni posamezne grupacije oziro- 
ma organizacije združenega 
dela le spreminjajo in preraz- 
deljujejo obveznosti, namesto 
da bi se povečevale v globalu. 

Za pospešitev naložbene ak- 
tivnosti so potrebni programi 
in sredstva. V cestni infrastruk- 
turi so dane možnosti za inten- 
ziviranje naložbenih aktivno- 
sti, zlasti pri gradnji avtoceste 
Bratstvo in enotnost ter cest 
po Osimskih sporazumih. Na- 
ložbe v gospodarstvu so odvis- 
ne od pripravljenosti progra- 

mov, ki pomenijo prestrukturi- 
ranje na podlagi zahtev tujih 
trgov, od razpoložljiivih sred- 
stev za naložbe v bankah ter 
razrešitve vprašanja realnih 
pozitivnih obrestnih mer, mož- 
nosti naložb privatnega kapita- 
la, zlasti še tujega. Brez obliko- 
vanja realizacije drugih usme- 
ritev in predpostavk resolucije 
in zlasti ustvarjenih realnih 
sredstev za naložbe v samem 
gospodarstvu ni mogoče za- 
gotoviti oživljanja investicijske 
dejavnosti. Pri »razvojnem di- 
narju«, ki je v odgovornosti Iz- 
vršnega sveta, gre bolj za 
spodbujanje kakovostnih spre- 
memb v naložbeni dejavnosti 
kot pa za povečevanje obsega 
naložbene dejavnosti. Pri si- 
ceršnjih naložbah pa gre pred- 
vsem za naložbe v opremo, kar 
dodatno zahteva preusmeritev 
gradbenih zmogljivosti 
v opravljanje storitev na tujih 
trgih. 

ZBOR OBČIN 

- Kaj je z družbenim dogovorom iz 39. 
člena zakona o gozdovih? 

I. varianta II. varianta Razlika Ind. 

565.0 
381,9 

95.6 

97.4 

27,6 

907,3 
76.2 

118.0 

29.9 

102,0 

+ 342.3 
-305,7 

+22,4 

-67,5 

+74,4 

1.167.5 
1.332.7 
2.500.2 

1.233.4 
1.332.7 
2.566,1 

+65,9 105.6 

+65,9 102,6 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Cerknica za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Družbeni dogovor naj bi na 
podlagi drugega odstavka 39. 
člena Zakona o gozdovih na- 
tančneje razčlenil merila za 
organiziranje gozdnogospo- 
darskih temeljnih organizacij 
združenega dela in temeljnih 
organizacij kooperantov. Ta 
dogovor, sicer kljub določe- 
nim rokom iz navedenega za- 
kona, še ni sklenjen. Podrob- 
nejša merila pa so v njego- 
vem predlogu z dne 28. 5. 
1987 opredeljena zlasti v 5. do 
11. členu. Ta merila, zlasti ti- 
sta iz poslovne organizirano- 
sti temeljijo na nalogi Opti- 
malna poslovna in samou- 
pravna organiziranost goz- 
darstva, ki jo je na pobudo 
Splošnega združenja gozdar- 
stva izdelala dr. Slavka KAV-jt 
ČIČ s sodelavci. Pri spremem- 
bi organiziranosti gozdarstva 
na Notranjskem se načela, si- 
cer še ne sklenjenega druž- 
benega dogovora niso upo- 
števala. Pri teh spremembah 
torej ni bilo upoštevano, da 
mora biti gozdarstvo aktivno 
vključeno v širše družbeno 
okolje, temeljne organizacije 
združenega dela in temeljne 
organizacije kooperantov pa 
povezane z drugimi samou- 
pravnimi in družbenopolitični- 
mi skupnostmi. 

Zato postavljamo delegat- 
sko vprašanje, kaj je s tem 
družbenim dogovorom iz 39. 

člena Zakona o gozdovih in 
zakaj še ni sklenjen. 

V 2. odstavku 39. člena zako- 
na o gozdovih (Uradni list 
SRS, št. 18/85) je predvideno, 
da se z družbenim dogovorom 
natančneje razčlenijo merila 
za organiziranje gozdnogo- 
spodarskih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in te- 
meljnih organizacij kooperan- 
tov. V 3. odstavku istega člena 
so navedeni udeleženci tega 
družbenega dogovora, ki so Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Splošno 
združenje gozdarstva Sloveni- 
je, Zadružna zveza Slovenije, 
Samoupravna interesna skup- 
nost za gozdarstvo Slovenije 
in gozdno gospodarske delov- 
ne organizacije. 

V 89. členu zakona o gozdo- 
vih je določeno, da morajo po- 
stopek za sklenitev družbene- 
ga dogovora iz 39. člena zako- 
na o gozdovih udeleženci tega 
dogovora začeti v enem mese- 
cu po uveljavitvi tega zakona. 

Udeleženci tega dogovora 
so za pripravo tega dogovora 
imenovali posebno komisijo, 
ki pa jo vodi predstavnik Repu- 
bliškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije. 

Komisija za pripravo družbe- 
nega dogovora je pričela z de- 
lom v roku, predvidenem z za- 
konom o gozdovih. Rešitve 
v osnutku in predlogu družbe- 
nega dogovora temeljijo na 
raziskovalni nalogi Optimalna 
poslovna in samoupravna or- 

34 poročevalec 



- Skladiščenje radioaktivnih snovi 
ganiziranost gozdarstva, ki jo 
je na pobudo Splošnega zdru- 
ženja gozdarstva Slovenije iz- 
delala dr. Slavka Kavčič s so- 
delavci. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na 74. seji 22. 10. 
1987 obravnaval predlog druž- 
benega dogovora o natančnej- 
ši razčlenitvi meril za uporabo 
v zakonu o združenem delu 
določenih pogojev za organizi- 
ranje oziroma za spremembe 
v organiziranju temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in te- 
meljnih organizacij kooperan- 
tov v gozdarstvu, ki mu ga je 
v obravnavo predložil Republi- 
ški odbor Sindikata delavcev 
lesne industrije in gozdarstva 
Slovenije. 

Po mnenju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pred- 
log prej navedenega družbe- 
nega dogovora sploh ne raz- 
členjuje meril za organiziranje 
TOZD-ov in TOK v gozdarstvu. 
V tem dogovoru bi bilo treba 
natančneje razčleniti merila za 
površinsko zaokroženost in 
razsežnost gozdov, strukturo 
gozdov, intenziteto, gospodar- 
jenja, kadre in tehnologijo de- 
la, ki bi zagotavljali trajnost 
gozdov in njihovih funkcij, 
prostorsko in časovno usklaje- 
nost izkoriščanja in regenera- 
cije gozdov, poleg tega pa še 
merila za to, kdaj se šteje, da 
se da rezultat skupnega dela 
delavcev v delovni celoti, ki se 
organizira kot TOZD, samo- 
stojno izraziti kot vrednost 
v delovni organizaciji in na tr- 
gu, ter merila za to, če lahko 
delavci kot temeljna samou- 
pravna skupnost delavcev v tej 
delovni celoti uresničujejo 
svoje družbenoekonomske in 
samoupravne pravice. Zahteva 
za podrobnejšo razčlenitev teh 
meril izhaja iz prvega odstavka 
39. člena zakona o gozdovih 
ter iz 2. in 3. alinee 320. člena 
zakona o združenem delu. 

Po mnenju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je bilo 
v predlogu družbenega dogo- 
vora natančneje razčlenjeno le 
merilo površinske zaokroženo- 
sti oziroma razsežnosti goz- 
dov, vsa druga merila pa so 
bila v predlogu dogovora opre- 
deljena presplošno ali celo ne- 
ustrezno in tako sploh niso da- 
la nobenih podlag za racional- 
nejše in učinkovitejše organi- 
ziranje TOZD in TOK gozdar- 
stva, kar je bil namen določb 
39. člena zakona o gozdovih. 
Tudi iz obrazložitve dogovora 
niso bile vidne posledice, ki 
naj bi jih ta dogovor imel na 
organiziranje TOZD in TOK 
gozdarstva v Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je zato na 74. seji 22. 
10. 1987 sklenil, da v takratni 
fazi družbeni dogovor še ni bil 
ustrezno pripravljen za skleni- 
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tev in je zato predlagal Repu- 
bliškemu odboru Sindikata de- 
lavcev lesne industrije in goz- 
darstva Slovenije kot nosilcu 
priprave tega družbenega do- 
govora, da skupaj s strokovni- 
mi institucijami in gozdnogo- 
spodarskimi organizacijami 
združenega dela ter njihovimi 
asociacijami nadaljuje z delom 
za natančnejšo razčlenitev me- 
ril za organiziranje TOZD in 
TOK gozdarstva. 

Poleg tega je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije menil, 
da je treba rok za uskladitev 
organiziranosti TOZD in TOK 
gozdarstva z družbenim dogo- 
vorom uskladiti z rokom, ki je 
z novelo zakona o združenem 
delu (Uradni list SFRJ, št. 85/ 
87) določen za uskladitev or- 
ganiziranosti in samoupravnih 
splošnih aktov s sprememba- 
mi in dopolnitvami zakona 
o združenem delu, to je do 30. 
6. 1989. 

Ob vsem tem je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pose- 
bej opozoril, da je treba, ne 
glede na to, da družbeni dogo- 
vor še ni sklenjen, in da bo 
treba po njegovi sklenitvi 
z njim uskladiti organiziranost 
gozdarstva v SR Sloveniji, 
v gozdnogospodarskih organi- 
zacijah združenega dela in 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih za gozdarstvo za- 
gotoviti in izvajati zakon o goz- 
dovi!]. 

Ne glede na to, da družbeni 
dogovor iz 39. člena zakona 
o gozdovih ni sklenjen, pa so 
se v nekaterih gozdnogospo- 
darskih organizacijah združe- 
nega dela začele aktivnosti za 
racionalnejše organiziranje. 
Zaradi ekonomske nuje je že 
v teku reorganizacija gozdno- 
gospodarske delovne organi- 
zacije Brežice in gozdnogo- 
spodarske delovne organizaci- 
je Postojna, v kateri naj bi bila 
reorganizacija končana do 31. 
12. 1988 tako, da bis 1. 1. 1989 
začela delovati reorganizirana 
delovna organizacija.. 

Glede na predvidene ustav- 
ne amandmaje k Ustavi SFRJ 
in Ustavi SR Slovenije ter gle- 
de na predvidene spremembe 
zveznih zakonov, ki urejajo or- 
ganiziranje in delovanje orga- 
nizacij združenega dela, Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da je treba s pripravo 
družbenega dogovora po 39. 
členu zakona o gozdovih po- 
čakati tako dolgo, dokler te si- 
stemske spremembe ne bodo 
sprejete in bodo z njimi uskla- 
jeni tudi republiški predpisi. 
To pa ne pomeni, da v tem 
obdobju gozdnogospodarske 
organizacije združenega dela 
ne bi nadaljevale in končale 
postopkov za svoje racional- 
nejše in ekonomsko učinkovi- 
tejše organiziranje. 

Delegati družbenopolitične- 
ga zbora Skupščine občine 
Brežice so na seji, dne 30.8. 
1988 postavili naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Ali je s strani republiškega 
Izvršnega sveta določen ča- 
sovni rok za izdelavo potreb- 
nih kriterijev, katerim mora 
ustrezati lokacija za skladiš- 
čenje nizko in srednje radio- 
aktivnih odpadkov in rok za 
izbiro lokacije?« 
Obrazložitev: 

V Poročevalcu št. 21 z dne 
26. 7. 1988 je objavljeno dele- 
gatsko vprašanje »Kaj je 
z raziskovalno vrtino na Roči- 
ci v Jakobskem dolu«. V od- 
govoru na to vprašanje je za- 
pisano: 

»V zvezi z določitvijo lokaci- 
je odlagališča srednje in niz- 
ko radioaktivnih odpadkov 
povzemamo stališča izvršil- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki je v zadnjem obodb- 
ju trikrat seznanil Skupščino 
SR Slovenije, ko je odgovarjal 
na zastavljena delegatska 
vprašanja. Ponovno vas sez- 
nanjamo, da je tako v SR Slo- 
veniji kot v SR Hrvatski v teku 
izdelava kriterijev in metode 
za izbiro primernih lokacij za 
odlagališče. Dokler ti kriteriji 
in metode ne bodo izdelani, je 
preuranjeno razmišljati o kon- 
kretnih lokacijah. In šele po 
njihovi izdelavi bo možno pri- 
stopiti k določitvi konkretnih 
ožjih področjih v obeh repu- 
blikah, na katerih bi se začele 
terenske raziskave. Ko bo to 
delo opravljeno, bomo lahko 
skupaj s SR Hrvatsko izbirali 
najbolj ugodne lokacije, o če- 
mer bo javnost v obeh repu- 
blikah obveščena. Ponovno 
pa poudarjamo, da sedaj niso 
bile v ta namen opravljene 
nobene geološke raziskave 
na terenu in da tudi niso v te- 
ku. Na drugi strani je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
že v prejšnjih odgovorih na ta 
vprašanja zavzel stališče, da 
se bo zavzemal pri nosilcih 
planiranja za dosledno izved- 
bo planskih postopkov pri iz- 
boru lokacij za odlagališča 
nizko in srednje aktivnih od- 
padkov tako, da nobena odlo- 
čitev ne bo sprejeta brez us- 
kladitve vseh intresov. 

Ponovno zagotavljamo, da 
odlagališče ne bo locirano 
v nobeni družbenopolitični 
skupnosti, ki se v usklajeval- 
nem postopku ne bo strinjala 
s pogoji odlaganja.« 

Ta odgovor in pa poročilo 
o meritvah radioaktivnosti 
v okolici Nuklearne elektrar- 
ne Krško, ki ga je 26. 6. 1988 
obravnavala naša skupščina, 
je vzpodbudil delegate druž- 

benopolitičnega zbora, da so 
sprejeli sklep, s katerim zah- 
tevajo, da se opredelijo roki in 
odgovorni nosilci za pripravo 
ustrezne dokumentacije za iz- 
gradnjo skladišča radioaktiv- 
nih odpadkov. Zahtevamo tu- 
di, da se opredeli končni rok, 
v katerem bo rešen problem 
skladiščenja radioaktivnih 
odpadkov. 

Degati ocenjujemo, da po- 
staja zadeva kritična. V infor- 
mativnem materialu NEK 
z naslovom »Radioaktivni od- 
padki« je zapisano, da je do 
konca leta 1986 nastalo 
v NEK 1256 sodov s prostorni- 
no 200 litrov nizko radioaktiv- 
nih odpadkov in 3868 sodov 
srednje radioaktivnih odpad- 
kov. O visoko radioaktivnih 
odpadkih, ki so tudi shranjeni 
v elektrarni, seveda iz razum- 
ljivih razlogov ni podatkov. 

Dovoljenja za začasno skla- 
diščenje se podaljšujejo, 
skladišče se polni, nevarnost 
za okolje je iz dneva v dan 
večja, poleg tega pa je znano, 
da se vsi predpisi o obratova- 
nju NEK ne spoštujejo v celoti 
(primer: temperatura Save 
pod elektrarno dosega večje 
temperature kot so dovolje- 
nje, itd.). Vse te okoliščine po- 
rajajo dvome o pripravljenosti 
za hitro reševanje problema 
skladiščenja radioaktivnih 
odpadkov, zato zahtevamo, 
da se določi končni rok, v ka- 
terem bodo opadki iz začas- 
nega skladišča v NEK Krško 
prestavljeni v trajno skladiš- 
če. Želimo tudi ime in primek 
osebe, ki je odgovorna za re- 
ševanje problema. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Izvršni svet Skuščine SR 
Slovenije je v predlogu spre- 
memb in dopolnitev družbene- 
ga plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1986-1990 postavil zah- 
teve, ki jih mora s stališča var- 
nosti izpolnjevati /lokacija za 
odlagališče, in končni rok, 
v katerem mora odlagališče 
začeti s svojim delom, to je leta 
1991. Izvršni svet SR Slovenije 
pa ni določil roke za posamez- 
ne vmesne faze, kot so npr, 
roki za izdelavo kriterijev in 
metode za izbiro lokacije za 
odlagališče ali rok za njeno iz- 
biro. 

Vmesne faze na zagotovitvi 
del za odlagališče nizko in 
srednje radioaktivnih odpad- 
kov so določene v terminskem 
planu aktivnosti, ki jih je spre- 
jel Projektni svet odlagališča 
RAO. Prjektni svet je bil usta- 
novljen s Sporazumom o fi- 
nanciranju in izvajanju pred- 
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hodnih del za odlagališče ra- 
dioaktivnih odpadkov nizke in 
srednje aktivnosti, ki je bil 
podpisan v januarju 1987 med 
SOZD Elektrogospodarstvo 
Slovenije, Skupnost elektrogo- 
spodarskih organizacij Hrvat- 
ske in Nuklearno elektrarno 
Krško. Sporazum določa med- 
sebojne pristojnosti podpisni- 
kov, pomembnejše dolo'čbe pa 
so. da |e investitor Nuklearna 
elektrarna Krško, da se dela 
odvijajo skladno s sprejetim 
programom del. finančnim in 
terenskim planom, za sprem- 
ljanje izvajanja tega Sporazu- 
ma pa je pristojen Projektni 
svet RAO. 

V skladu s spremembami 
družbenega plana SR Sloveni- 

je za obdobje 1986-1990, ki 
predvideva rešitev trajnega od- 
laganja radioaktivnih odpad- 
kov do leta 1991, je Projektni 
svet RAO sprejel.9. 6. 1988 ter- 
minski* plan za postopek v SR 
Slovenije. Po tem planu naj bi 
bili kriteriji in metoda za izbiro 
iokacij končani do srede sep- 
tembra. Naslednja faza je upo- 
raba teh kriterijev pri izbiri lo- 
kacij, ki bi naj bila končana do 
konca leta 1988 in bo dala naj- 
ožji izbor lokacij. V letu 1989 
se bodo opravljale raziskave 
na izbranih lokacijah, v sredini 
leta 1989 pa je predvidena raz- 
grnitev lokacijskega načrta in 
pridobitev lokacijskega dovo- 
ljenja za odlagališča nizko in 
srednje radioaktivnih od- 
padkov. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

- Gradnja cest po sporazumu 
sklenjenem v Osimu 

Na 29, seji Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slo- 
venije dne 26. 7. 1988 je dele- 
gat tov. Danijel BOŽIČ posta- 
vil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Na kakšen način bomo iz- 
vajali in izpolnjevali medna- 
rodne obveznosti iz bilateral- 
nega sporazuma med SFR Ju- 
goslavijo in Republiko Italijo, 
sklenjenega v Osimu, pred- 
vsem glede gradnje cest?« 

Na isti seji Družbenopolitič- 
nega zbora je delegat tov. 
Marjan LENARČIČ postavil 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Skupščina SR Slovenije je 
v letih 1970-1974 sprejela za- 
kon o gradnji avtoceste Nova 
Gorica —Razdrto. Pripravljeni 
so bili načrti, dokumenti in iz- 
računi, skratka vsa dokumen- 
tacija. Kako je mogoče, da le- 
ta 1988 ni izračuna za ta del 
ceste? Za to cesto po infor- 
macijah podpredsednika 
Zveznega izvršnega sveta ni 
bilo elementov, da bi jo Zvez- 
ni izvršni svet vključil v pro- 
gram gradnje cest.« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

SFR Jugoslavija in Republi- 
ka Italija sta se 10. 11. 1975 
s podpisom Sporazuma o po- 
speševanju gospodarskega 
sodelovanja med državama 
v 5. in 6. členu dogovorili, da 
bosta povezali avtomobilsko 
cesto Benetke-Trst-Gorica- 
-Trbiž s cestami Nova Gorica- 
-Postojna-Ljubljana, Ferneti- 
či-Postojna in Herpelje-Kozi- 
na-Reka (5. člen) ter jugoslo- 
vanska območja ESrd in Solka- 
na s cesto, ki bo šla delno po 
italijanskem državnem ozem- 

lju. Italija naj bi tudi financirala 
gradnjo gorske ceste na jugo- 
slovanskem mestu mejnega 
obm&čja na Kolovratu (6. 
člen). SFR Jugoslavija je 1. 3. 
1977 ratificirala Sporazum in 
s tem sprejela obveznost, da 
ga v celoti realizira. 

Deli cestnih povezav z ob- 
stoječega italijanskega siste- 
ma avtocest na mejna prehoda 
Fernetiči in Vrtojba so v zak- 
ljučni fazi. Skupno sta obe 
strani modernizirali in za prik- 
ljučitev na avtoceste priredili 
omenjena mejna prehoda, leta 
1979 zgradili cesto na Kolovrat 
in leta 1985 t. i. Sabotinsko ce- 
sto, ki povezuje jugoslovanske 
dele Brd in Solkana. Na jugo- 
slovanski strani je bila od 
predvidenih avtocestnih odse- 
kov podaljšana avtocesta 
Ljubljana-Postojna do Razdr- 
tega. 

V začetku osemdesetih let 
so se pričele intenzivne pripra- 
ve za projektiranje in gradnjo 
cestnih povezav Razdrto-Vr- 
tojba in Razdrto-Fernetiči, 
medtem ko trasa Kozina-Re- 
ka še ni bila proučena. Febru- 
arja 1983 se je Jugoslavija 
pred italijansko stranjo pose- 
bej zavezala, * da bo olajšave 
pri plačilu obveznosti za naci- 
onalizirano italijansko imovino 
v SFRJ uporabila do leta 1990 
za gradnjo t. i. Osimskih cest, 
navedenih v 5. členu Sporazu- 
ma o pospeševanju gospodar- 

* Z izmenjavo pisem Mojsov—Co- 
lombo z dne 18. 2. 1983, ki sestav- 
ljajo sestavni del Sporazuma med 
SFR Jugoslavijo in Republiko Itali- 
jo o dokončni ureditvi vseh vza- 
jemnih obveznosti, ki izvirajo iz 4. 
člena pogodbe, podpisane v Osi- 
mu 10. novembra 1975. 

skega sodelovanja med SFRJ 
in Republiko Italijo. S tem je 
ponovno potrdila svojo med- 
narodno obveznost. 

Kljub takšnim opredelitvam 
in večkratkim izjavam najvišjih 
jugoslovanskih predstavnikov 
o nesporni obveznosti Jugo- 
slavije za gradnjo omenjenih 
treh cestnih povezav in stalnim 
intenzivnim prizadevanjem SR 
Slovenije, da se stvari sistem- 
sko uredijo na ravni federacije, 
je Zvezni izvršni svet šele na 
seji 29. maja 1986 uradno ugo- 
tovil, da je gradnja cestnih po- 
vezav naša mednarodna ob- 
veznost in da so to dejansko 
avtoceste. To jugoslovansko 
obveznost je predsednik Zvez- 
nega izvršnega sveta Branko 
Mikulič potrdil tudi v razgovo- 
rih s predsednikom italijanske 
vlade in italijanskim zunanjim 
ministrom januarja letos 
v Rimu. 

Zvezni izvršni svet je zvez- 
nim upravnim organom naro- 
čil izdelavo programa in pred- 
pisov za sistemsko ureditev te- 
ga vprašanja. To je bilo storje- 
no s predlogom osnutka zako- 
na o financiranju graditve av- 
toceste Bratstvo in enotnost 
ter gradnje in rekonstrukcije 
cest, pomembnih za vso drža- 
vo, ki pa na zadnjem zaseda- 
nju odbora za plan Zbora repu- 
blik in pokrajin zvezne skupš- 
čine 29. 7. letos ni dotjil so- 
glasja. Skladno s tem je Zvezni 
izvršni svet sklenil, da bo jese- 
ni predložil vsebinsko dopol- 
njeni predlog osnutka zakona. 

Na gradnjo avtocestnih po- 
vezav med Razdrtim in Vrtoj- 
bo, Razdrtim in Fernetiči ter 
med Kozino in Reko se v slo- 
venskem cestnem gospodar- 
stvu pripravljajo že več let, 
v zadnjih dveh letih pa so moč- 
no pospešene vse priprave 
predvsem na gradnjo odsekov 
Razdrto-Vrtojba in Razdrto- 
-Fernetiči. 

Dolžina tras bodočih avto- 
cest, ki jih bomo gradili po 
Osimskem sporazumu in nji- 
hova celotna investicijska 
vrednost, predvidena na pod- 
lagi doslej izdelane projektne 
dokumentacije po cenah iz de- 
cembra 1987, je naslednja: 
AC Razdrto-Vrtojba 
44 km 227,8 mio US$ 
AC Razdrto-Fernetiči 
22 km 228,2 mio US $ 
AC Kozina-Reka 
65 km 361,9 mio US $ 

Predvideno je, da bi gradnjo 
avtocest Razdrto-Vrtojba in 
Razdrto-Fernetiči financirali 
na naslednji način: 
SFRJ 
190 mio US $ 

41,6% dinarski delež 
Evropska investicijska banka 
50 mio US S 

11,0% dinarski delež 

Adria 
32 mio US $ 

7,0% dinarski delež 
Republika Italija 
184 mio US $ 

40,4% dinarski delež 
'Skupai: 
456 mio US S 

100,0% dinarski delež 
Da bo zagotovljena navede- 

na finančna konstrukcija, po- 
tekajo naslednje aktivnosti: 

a) Ustanovljeno je mešano • 
jugoslovansko-italijansko po- 
djetje ADRIA s sedežem v Tr- 
stu, katerega predmet poslo- 
vanja je opravljanje vseh de- 
javnosti za realizacijo gradnje 
in eksploatacije omenjenih 
cest (financiranje, projektira- 
ne, gradnja, upravljanje). Glav- 
ni nalogi ADRIE sta zagotovi- 
tev predvidenih finančnih 
sredstev z njenim kapjtalom, 
kapitalom njenih poslovodnih 
partnerjev ter posredovanje pri 
najetju predvidenega posojila 
v republiki Italiji. Aktivnosti po- 
tekajo. 

b) Skupnost za ceste Slove- 
nije vodi razgovore z Evropsko 
investicijsko banko o najetju 
predvidenega posojila. V sre- 
dini septembra letos bo izdela- 
na feasibility študija za avtoce- 
sti Razdrto-Vrtojba in Razdr- 
to-Fernetiči in poslana banki. 
Posojilo bo operativno predvi- 
doma prihodnje leto. 

c) Zvezni izvršni svet je pri- 
pravil predlog zakona o finan- 
ciranju graditve avtoceste 
Bratstva in enotnosti, cest po 
Osimskih sporazumih ter gra- 
ditve in rekonstrukcije cest, 
pomembnih za vso državo. Ta 
zakon zajema tudi gradnjo 
Osimskih cest in je v fazi uskla- 
jevanja. 

d) Obstajajo tudi nekatere 
druge možnosti za pridobitev 
posojil domačih bank. Te mož- 
nosti so v fazi realizacije. 

e) Ob poslednji podražitvi 
naftnih derivatov dne 5. 8. 
1988 je bil skoraj štirikratno 
povečan delež za ceste (za,vse 
namene) in je trenutno pri su- 
per bencinu 22,6% malopro- 
dajne cene oziroma 316 din. 
S stabilno, kontinuirano politi- 
ko stalne in pravočasne valori- 
zacije cen naftnih derivatov ter 
zadrževanja deleža za ceste na 
najmanj obstoječem procent- 
nem nivoju, so lahko podani 
objektivni pogoji za zagotav- 
ljanje lastnega dinarskega de- 
leža v finančni realizaciji pro- 
jekta Osimskih cest. 

Avtocesta Razdrto-Vrtojba 
je razdeljena na štiri gradbene 
odseke: 

- Odsek Razdrto-Podnanos 
Izdelan je projekt za pridobi- 

tev gradbenega dovoljenja. 
Pripravlja se lokacijski načrt, 
ki bo izdelan v decembru letos. 
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- Odsek Podnanos-Selo 
Izdelani sta študija poteka 

variant avtoceste po Vipavski 
dolini in idejni projekt za vari- 
anto, ki jo predlaga Skupnost 
za ceste Slovenije. Teče tudi 
postopek za prostorsko preve- 
ritev predlagane t[ase v občini. 

- Odsek Selo-Šempeter 
Izdelana je vsa potrebna 

projektna dokumentacija (pro- 
jekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja) in pridobljeno lo- 
kacijsko dovoljenje. 

- Odsek Šempeter-Vrtojba 
Izdelana je vsa potrebna 

projektna dokumentacija in 

pridobljeno lokacijsko dovo- 
ljenje. Odsek je delno že 
zgrajen. 

Avtocesta Razdrto-Fernetiči 
je razdeljena na tri gradbene 
odseke: 

Razdrt o-Čebulovica 
Čebulovica-Sežana 
Sežana-Fernetiči 
Za vse tri odseke so izdelani 

projekti za pridobitev gradbe- 
nega dovoljenja. Lokacijski 
načrti bodo izdelani konec av- 
gusta letos. Postopki za prido- 
bitev lokacijskih dovoljenj bo- 
do stekli prve dni septembra. 

Lokacijska dovoljenja bodo iz- 
delana predvidoma v novem- 
bru letos. 

Ker poteka trasa avtoceste 
Razdrto-Vrtojba po zajezitve- 
nem območju Vogrščka, so bi- 
la v avgustu letos pričeta grad- 
bena dela na treh prepustih in 
manjših nasipih avtoceste 
z namenom, da se izognemo 
kasnejši gradnji ceste v vodi. 
Dela bodo končana do konca 
tega leta. Vrednost del je oce- 
njena na 5 milijard din. 

Pospešene so priprave za 
gradnjo razcepa Razdrto. V iz- 

delavi je lokacijska dokumen- 
tacija, začet je postopek prido- 
bitve zemljišč, v izdelavi pa je 
tudi dokumentacija za pridobi- 
tev gradbenega dovoljenja. 
Glede na razpoložljiva sred- 
stva po 5. 8. 1988 je namreč 
upravičena odločitev o čimhi- 
trejšem hkratnem nadaljeva- 
nju obeh tras preko razcepa 
Razdrto proti Divači in tudi 
Podnanosu. Operativna opre- 
delitev pri tem je, da se letos 
končajo vsa potrebna pred- 
hodna in pripravljalna dela, 
spomladi 1989 pa pričneta gra- 
diti oba navedena odseka. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

STALISCE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN IN ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE IZ OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK 

Skupine delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin 
skupščine SR Slovenije s sedežem v občini Vič-Rudnik so 
obravnavale stanje na področju črnih gradenj v občini Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, ki postaja vse bolj zaskrbljujoče in proble- 
matično z vidika urejanja prostora, komunalne ureditve, pose- 
litvene politike. - Zahteva vseh je bila, da se temu vprašanju 
tudi v planskih aktih republike da ustrezen poudarek. S tem 
v zvezi dajejo skupine delegatov tudi naslednjo 

DELEGATSKO POBUDO: 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84) v VII. poglavju sicer predpisuje 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, vendar 
v praksi ugotavljamo naslednje pomanjkljivosti: 

A. Za inšpekcijske postopke veljajo določila zakona 
o splošnem upravnem postopku, kar pomeni striktno spošto- 
vanje vseh rokov, postopkov vračanja in pritožbenih rokov. 
V praksi pa to pomeni, da investitor, v kolikor ne sprejema 
določb in izkorišča vseh pravnih sredstev pritoževanja, zelo 
pridobi na času, tako da lahko objekt »na črno« zgradi prak- 
tično do konca, ko inšpekcijski ukrepi (odstranitev) šele 
postanejo pravnomočni. 

B. Problematika izvajanj inšpekcijskih ukrepov (odstranje- 
vanje). Ugotavljamo, da se nezakonito zgrajeni objekti ne 
odstranjujejo, čeprav so inšpekcijski postopki zaključeni in je 
odstranitev odrejena. Inšpekcijske službe krivdo za neizvaja- 
nje ukrepov pripisujejo dejstvom, da konkretno v Ljubljani ni 
gradbene ekipe, ki bi bila pripravljena to delo prevzeti. 

Predlagamo, da bi zakonodajalec preveril možnost poeno- 
stavitve inšpekcijskih postopkov tako, da ne bi bili vezani na 
ZUP, pač pa naj bi se uporabila možnost, kot ježe opredeljena 
v zakonu o stanovanjskih razmerjih v primerih nasilne vse- 
litve. 

Predlagamo tudi, da bi se razmislilo o možnosti, da bi bila 
urbanistična inšpekcija urejena samo na ravni republike, 
čeprav bi bili inšektorji dislocirani po občinah. S tako uredi- 
tvijo bi bil močno zmanjšan vpliv lokalnih faktorjev, pa tudi 
lažje bi bilo organizirati ekipe za odstranjevanje črnih gra- 
denj. 

Menimo tudi, da je potrebno zelo poostriti kaznovalno poli- 
tiko, ki ne bi smela upoštevati vseh vrst olajševalnih okoliščin 
pač pa bi morala temeljiti na dejstvu, da nezakonit poseg 
povrzoči ne samo škodo urbanizmu, pač pa tudi naravi in 
končno celotni družbi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je do dane pobude 
oblikoval naslednje stališče: 

Po 62. členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) 
opravljajo zadeve inšpekcijskega nadzorstva republiški in 
občinski upravni organi. Slednji pa morajo glede na določbo 
1. člena ZUP postopati po tem zakonu (po ZUP), kadar 
v upravnih stvareh ob neposredni uporabi predpisov odločajo 
o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov, 
pravnih oseb ali drugih strank. Po 2. členu ZUP so lahko 
posamezna vprašanja postopka za doldčeno upravno 
področje v posebnem zakonu drugače urejana, kot so v tem 
zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to 
potrebno. Ta možnost je uresničena v 2. odstavku 76. člena 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(ZUNDPP), in sicer s tem ko je določeno, da pritožba zoper 
odločbo o ukrepih iz 73., 74. in 75. člena in pritožba zoper 
sklep o dovolitvi izvršbe take odločbe ne zadržita izvršitve 
odločbe oziroma sklepa. Zato pred realizacijo izvršbe ni treba 
čakati na pravnomočnost inšpekcijskih odločb in sklepov 
o dovolitvi izvršbe, kot si to napačno razlagajo tisti, ki ne 

4 poznajo navedene zakonske določbe. Odločbe in sklepi 
inšpekcijskih organov pa morajo biti vročeni strankam 
v skladu z določili ZUP že zaradi realizacije izrekov inšpekcij- 
skih odločb oziroma sklepov, s katerimi se investitorjem 
določi rok za prostovoljno izpolnitev z odločbo oziroma 
s sklepom naloženih obveznosti. 

Izdajo odločbe za takojšnjo odstranitev nezakonito zgraje- 
nega objekta predvideva le določba 73. člena ZUNDPP. Po 74. 
čienu ZUNDPP pa je določena ustavitev gradnje z možnostjo 
legalizacij.e, ter šele nato, če so izpolnjeni pogoji iz 2. 
odstavka 74. člena ZUNDPP pa odstanitev objekta. Po 1. 
odstavku 75. člena inšpekcijski organ ugotavlja, ali je dana 
možnost za uskladitve gradnje s pogoji izdanega lokacijskega 
dovoljenja. Ce uskladitev ni možna, napoti inšpekcijski or^an 
investitorja na upravni organ zaradi legalizacije gradnje. Sele 
če so podani pogoji iz 4. odstavka 75. člena, pa inšpekcijski 
organ odredi vzpostavitev stanja, določenega v lokacijskem 
dovoljenju. Tako z zakonom določenih inšpekcijskih postop- 
kov ni mogoče poenostaviti. Ob spremembah in dopolnitvah 
ZUNDPP bo Izvršni svet proučil možnost za skrajšanje rokov 
za pritožbe zoper prvostopenjske inšpekcijske odločbe ter 
ponovno proučil kaznovalno politiko na tem področju. 

Možnost za prenos inšpekcijskih pristojnosti na republiške 
upravne organe vključno z urbanistično inšpekcijo je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije obravnaval na 121. seji 7. julija 
1988. Republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za ure- 
janje prostora in varstvo okolja, je naložil, da v sodelovanju 
z drugimi upravnimi organi prouči možnost za spremembo 
zakona o urejanju naselij s področja delovanja inšpekcijskih 
služb. 
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ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE LJUBLJANA 
CENTER ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI S PREPOVEDJO UVOZA 
ODPADKOV 

Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije Skupščine občine Ljubljana-Center je postavila 
naslednje delegatsko vprašanje. Iz dnevnega tiska povze- 
mamo. da obstaja določena možnost za »izvoz- nevarnih 
odpadkov iz zahodne Evrope v Jugoslavijo. S tem v zvezi 
postavljamo naslednje delegatsko vprašanje izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije: 

Ali slovenska oz. jugoslovanska zakonodaja prepoveduje 
uvoz kakršnihkoli odpadkov? 

Če tašne zakonodaje nimamo, dajemo s tem pobudo, da 
v skupščini sprejmemo ustrezen zakon. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Ljub- 
ljana Center za Zbor občin skupščine SR Slovenije, ali sloven- 
ska oziroma jugoslovanska zakonodaja prepoveduje uvoz 
kakršnihkoli odpadkov, dajemo naslednji odgovor: 

Ravnanje z odpadki je urejeno z zakonom o ravnanju 
z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78). Ker so s tem zakonom 
dokaj načelno urejena vprašanja ravnanja s komunalnimi 
odpadki, predvsem pa z nevarnimi odpadki, se je v praksi že 
pokazala potreba po ustreznejši ureditvi tega področja. Zato 
je bil v letu 1986 sprejet pravilnik o ravnanju s posebnimi 
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/ 
86). Le-ta v 17. členu prepoveduju uvoz posebnih odpadkov 
v SR Slovenijo, ce so namenjeni le za odlaganje. 

Poleg navedenih predpisov pa ravnanje z nevarnimi snovmi 
ureja še vrsta zveznih in republiških predpisov. Glede na to, 
da so tudi nevarni odpadki nevarne snovi, velja za ravnanje 
z njimi načelno enak postopek kot za ravnanje z istovrstnimi 
nevarnimi snovmi. 

Zaradi vrste neurejenih vprašanj v zvezi z ravnanjem 
z nevarnimi snovmi kakor tudi zaradi neurejenega vprašanja 
odlagališč za nevarne odpadke pa smo v SR Sloveniji-v letu 
1986 začeli pripravljati predpis, ki bi urejal taka vprašanja. 
Tako je Skupščina SR Slovenije v letu 1987 že obravnavala in 
sprejela predlog za izdajo in osnutek zakona o varstvu pred 
nevarnimi snovmi. Navedeni zakon bo urejal ravnanje z nevar- 
nimi snovmi od njihove proizvodnje do odstranjevanja. Ob 
obravnavi osnutka zkona o varstvu pred.nevarnimi snovmi je 
bila poleg drugih pripomb dana tudi zahteva, da se v tem 
zakonu izrecno prepove uvoz nevarnih odpadkov za 
dokončno odlaganje na območju SR Slovenije. Ta pripomba 
bo pri pripravi predloga tega zakona tudi upoštevana. Predlog 
zakona bi moral biti v skladu s programom dela Skupščine SR 
Slovenije že predložen v obravnavo. Zaradi sprememb zvez- 
nega zakona o prevozu nevarnih snovi, ki bo predvidoma 
urejal tudi nekatera vprašanja o ravnanju z nevarnimi snovmi, 
ki so zdaj zajeta v osnutku zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi, pa je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
Skupščini SR Slovenije, da se preloži obravnava predloga 
zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije bo navedeni predlog zakona predložil 
v obravnavo Skupščini SR Slovenije takoj, ko bo skupščina 
SFR Jugoslavije sprejela predlog za izdajo in osnutek zakona 
o spremembah, in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnih 
snovi. Tako bo predlog zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi predvidoma predložen v obravnavo in sprejem Skupš- 
čini SR Slovenije do konca tega leta. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE EMILA 
ŠTERNA V ZVEZI S CELOVITEJŠIM 
ANALIZIRANJEM GOSPODARSKEGA POLOŽAJA 
SLOVENIJE V JUGOSLAVIJI IN V SVETU TER 
PROBLEMATIKE REGIONALNEGA RAZVOJA. 

EMIL ŠTERN. delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

» V Sloveniji se sicer več strokovnih institucij ukvarja z anali- 
ziranjem gospodarskega položaja Slovenije v Jugoslaviji in 
v svetu ter s problematiko regionalnega razvoja, vključno 
s problematiko razvoja manj razvitih območij v Sloveniji in 
Jugoslaviji, vendar se vsi s temi vprašanji ukvarjajo precej 
parcialno. Analize gospodarske razvitosti in razvojnih možno- 
sti Slovenije pa so še premalo odprte v svet in ne nudijo dovolj 
celovitih primerjav s sosednjimi državami 'in še zlasti z drža- 
vami, ki se na podobni stopnji gospodarskega razvoja sreču- 
jejo tudi s podobnimi razvojnimi problemi. 

To narekuje vzpostavljanje ustrezne povezave oziroma 
koordinacije dela teh institucij tako, da bi prišli do realnih in 
kvalitetnih primerjav, ki bi omogočale realnejšo odmero 
našega položaja in razvojnih možnosti. Zato je poleg drugih 
pobud, ki so bile oblikovane v razpravah na pretekli konfe- 
renci Z~'eze komunistov Slovenije, bila dana pobuda, katero je 
sprejel tudi Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, naj 
bi se vse strokovne institucije v republiki povezale tako, da 
bodo usklajeno in redno ugotavljale gospodarski položaj 
Socialistične republike Slovenije v SFR Jugoslaviji in v svetu, 
posebej v primerjavi s sosednimi državami, državami na 
podobni stopnji razvoja, kar bo prispevalo k celovitejši analizi 
naravnanosti in vodenja razvojne politike v SR Sloveniji in 
SFRJ in k oblikovanju in sprejemanju ustreznih ukrepov za 
pospešen razvoj. V tem okviru naj bi omenjene institucije na 

- podlagi spremljanja razvoja manj razvitih območij v Sloveniji 
in i/ Jugoslaviji tudi predlagale konkretne ukrepe za zmanjše- 
vanje razkoraka v gospodarskem in širšem družbenem raz- 
voju teh območij. 

Na tej osnovi predlagam, da bi Družbenopolitični zbor spre- 
jel pobudo, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri- 
pravi predlog za povezavo omenjenih strokovnih institucij 
z namenom, kakršnega sem obrazložil in s tem predlogom 
seznani Skupščino SR Slovenije na enem prihodnjih zase- 
danj. « 

V Izvršnem svetu Skupščine Slovenije se strinjamo z oce- 
nami in predlogi, ki so dani v pobudi. Ugotavljanje gospodar- 
skega položaja Slovenije v Jugoslaviji in v svetu, še posebej 
pa v primerjavi s sosednjimi državami in državami na podobni 
stopnji razvoja, je dejansko osnovni pogoj za vodenje aktiv- 
nejše razvojne politike Slovenije ter za uspešno prilagajanje 
razmeram, ki jih označujemo s pojmom Evropa 1992. Zato 
tudi analizi razvojnih možnosti (majska in jesenska analiza) 
vključujeta ta vprašanja. Analizi je treba le še poglobiti in 
razširiti, našo razvojno strategijo pa dodelati v skladu tem. 

Strinjamo se tudi z oceno, da je potrebno usklajevanje dela 
strokovnih institucij, ki se ukvarjajo z analiziranjem gospodar- 
skega položaja Slovenije v Jugoslaviji in v svetu. V Izvršnem 
svetu Skupščine SR 'Slovenije smo skladno s tem pripravili 
»Predlog paketa raziskav za potrebe usmerjanja družbenega 
razvoja in prestrukturiranje planiranja, v SR Sloveniji. V tem 
predlogu sta dva tematska sklopa raziskav posvečena spre- 
membam v tržnem okolju, strategiji razvoja Slovenije v Jugo- 
slaviji in v svetu, ter spreminjanju sistema pospeševanja regi- 
onalnega gospodarskega razvoja v Jugoslaviji v smeri večje 
učinkovitosti. V okviru obeh tematskih sklopov smo skupaj 
z raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in Jugoslaviji obli- 
kovali dispozicije šestih razvojnih raziskav. Izvršni svet je 
s tem v zvezi imenoval tudi širši projektni svet, ki bo spodbujal 
in usklajeval družbeno raziskovalno aktivnost na tem po- 
dročju. 

Raziskovalne aktivnosti smo organizirali tako, da bodo tudi 
pri koncipiranju in organiziranju izražale celovite podatkovne 
osnove o gospodarskem položaju Slovenije v Jugoslaviji in 
v svetu oziroma na tej podlagi pri pripravi predlogov konkret- 
nih ukrepov za skladnejši regionalni razvoj v Sloveniji in 
v Jugoslaviji. 
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE EMILA ŠTERNA 
DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE SRS, DA SE NORMATIVNO 
OMOGOČI PREDHODNO PREIZKUŠANJE 
PREDLAGANIH NOVIH REŠITEV 
V GOSPODARSKI POLITIČNI IN DRUGI 
DRUŽBENI UREDITVI 

Emil Štern, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SRS. je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

»Hiter tehnični tehnološki razvoj poraja tudi zahteve po 
prilagajanju novih rešitev v gospodarski, politični in družbeni 
ureditvi. Dosedanje izkušnje kažejo, da uveljavljanje novih 
rešitev ni bilo vedno produktivno, saj marsikdaj sicer dobro 
zamišljeni predlogi niso bili tudi dovolj konkreno omišljeni. 
Tako so mnoge, strokovno nedorečene rešitve, nemalokrat 
sprejete po hitrem postopku, prispevale še k večjemu zaostro- 
vanju protislovij. 

Zato smo že na omenjeni konferenci Zveze komunistov 
Slovenije oblikovali tudi pobudo in jo potrdili tudi na Central- 
nem komiteju, naj bi se v Sloveniji uveljavila praksa družbeno 
kontroliranega preizkušanja novih modelnih rešitev, preden 
določeno spremembo potrdimo kot širšo veljavno obveznost, 
kar bo prispevalo k temeljitejšemu poprejšnjemu preverjanju 
celovitosti in ustreznosti predlaganih sprememb in pravo- 
časni zavrnitvi tistih rešitev, ki ne bi vodile k doseganju 
pričakovanih rezultatov. Z ustreznimi normativnimi rešitvami 
bi bilo treba tako prakso širše omogočiti. Sedanji predpisi 
takšne prakse namreč ne dopuščajo. 

V prid predhodnega preizkušanja predlaganih rešitev 
govori tudi spoznanje, da je mogoče ob upoštevanju dosež- 
kov družbene znanosti na podlagi preučevanja primerov, 
anket, vzorčenja, itd. omogočiti oblikovanje ustreznih sistem- 
skih in drugih rešitev. 

Zato predlagamo, da tudi to pobudo preuči Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z ustreznimi strokov- 
nimi institucijami, oblikuje svoje predloge in z njimi čimprej 
seznani delegatsko skupščino." 

Izvršni svet Skupščine SRS je do pobude zavzel naslednje 
stališče: 

Izvrši svet Skupščine SRS podpira pobudo in jo bo v mejah 
svojih pristojnosti in odgovornosti uveljavljal v vseh primerih, 
ko bo ugotovil, je treba predlagane nove rešitve predhodno 
preizkusiti v praksi, da bi se preverilo njihovo delovanje in 
učinki in na tej podlagi presodili njihovo ustreznost in celovi- 
tost. 

Predhodno preizkušanje predlaganih novih rešitev ki jih 
ureja zakon, je mogoče določiti le z zakonom, ker' se za 
subjekte, ki se vključujejo v preizkus, za čas preizkusa spremi- 
nja sicer veljavna zakonska ureditev. Vključevanje subjektov 
v preizkus mora biti prostovoljno ob pogojih, ki jih določi ta 
zakon ali program preizkusa na podlagi zakona. Na ta način 
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list SRS, št. 5/86) je že uvedeno poskusno 
skrajševanje delovnega časa v izbranih organizacijah združe- 
nega dela, ki so se za to odločile, v skladu s programom, ki ga 
je na predlog Gospodarske zbornice Slovenije sprejela 
Skupščina SRS (Uradni list SRS, št. 30/86). 

Ta pobuda je bila upoštevana tudi ob obravnavanju osnutka 
sprememb ustave SFRJ. Skupščina SRS je v svojem mnenju 
o osnutku sprememb ustave SFRJ (Uradni list SRS, št. 25/88) 
predlagala, da se v ustavi predvidi možnost za preizkusno 
urejanje določenih družbenih odnosov v določenih okoljih in 
za določene subjekte. V preučitev je predlagala naslednie 
besedilo: 

»Z zakonom se lahko določi, da se ne glede na posamezne 
določbe ustave uporabijo njegove določbe le v tistih družbe- 
nopolitičnih skupnostih, organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki se za tak 
preizkus odločijo.« 

MNENJE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
o pobudi skupine delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Vrhnika za 
spremembo zakona o celotnem prihodku in 
dohodku oziroma zagotovitev domicilnega 
principa financiranja pospeševanja proizvodnje 
hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe. 

Skupina delegatov skupščine občine Vrhnika za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, je na seji. dne 15. 7. 1988. obravna- 
vala problematiko financiranja proizvodnje hrane in zagotav- 
ljanja osnovne preskrbe in daje 

pobudo 
da je potrebno pri spremembi zakona o celotnem prihodku 

in dohodku ponovno zagotoviti domicilni princip financiranja 
pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne 
preskrbe. 

Obrazložitev: 
Sprememba načina plačevanja prispevka iz domicilnega 

v sedežni princip je pri tistih občinah, kjer je velika dnevna 
migracija delavcev, povzročila izpad določenega dela sred- 
stev in zahtevala zniževanje programov. 

Skupščina republiške interesne skupnosti za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe je 
v začetku aprila posredovala občinskim skupnostim priporo- 
čilo za sklenitev sporazumov o prelivanju sredstev. 

Predsedstvo skupščine republiške skupnosti ugotavlja, da 
sporazumevanje ni zaživelo, zato so posredovali vzorec spo- 
razuma. ki naj bi služil kot delovni pripomoček. 

V 4.-členu omenjenega sporazuma je kot kriterij za preliva- 
nje sredstev predviden »delež v strukturi sredstev za izvajanje 
programa v letu 1987, zbranih na podlagi prispevka iz BOD 
delavcev, ki delajo na območju druge občine". 

Podatkov o deležu sredstev, ki so bili zbrani iz BOD delav- 
cev. zaposlenih v drugih občinah, nimamo, podatek o številu 
delavcev pa omogoča oceno deleža ob predpostavki da je 
povprečni BOD enak. 

Podatki o številu zaposlenih (maj 1988) so naslednji: 
struktura 

v % - skupno število zaposlenih s stalnim prebi- 
vališčem v občini Vrhnika 9.167 100 0 
- od tega: zaposleni v občini Vrhnika 4.982 54.4 

zaposleni v Ljubljani ' 4.010 43.7 
zaposleni v drugih občinah 175 i[g 

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da predstavlja 
delež sredstev, ki so jih prispevali delavci, zaposleni v Ljub- 
ljani, 80,5% deleža, ki so ga prispevali delavci, zaposleni na 
Vrhniki. 

Plan SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavlja- 
nje osnovne preskrbe za leto 1988 je bil sprejet v višini 
288.200.000 din. Ta sredstva bodo zbrana le kot prispevek iz 
dohodka TOZD, ki imajo sedež v občini Vrhnika. V primeru, da 
bi ohranili domicilni princip financiranja, bi ob enakih sred- 
stvih. ki jih prispevajo TOZD s sedežem na Vrhniki, zbrali še 
dodatnih 80,5% tega zneska iz sredstev TOZD s sedežem 
v Ljubljani. To ob planiranih sredstvih v višini 288 200 000 din 
pomeni še 232.000.000 din. 

Ob sedanjem planu občinske SIS bi na podlagi sklenjenega 
sporazuma z interesno skupnostjo mesta Ljubljana pridobili 
dodatnih 232 milijonov din za financiranje pospeševanja pro- 
izvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na navedeno pobudo 
smiselno proučeval že ob pripravah Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in 
zagotavljanju osnovne preskrbe (Ur. list SRS, št. 45/1987). ko 
je v skladu z določbami veljavnega zakona o celotnem pri- 
hodku in dohodku predlagal spremembo vira in osnov za 
zagotavljanje sredstev s prispevkov iz dohodka. Pri tem je 
upošteval, da bo v posameznih občinskih skupnostih zaradi 
spremembe vira in s tem povezane spremembe zagotavljanja 
sredstev po domicilnem načelu oz. bivališču delavcev in 
delovnih ljudi na načelo sedeža organizacije združenega dela 
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zmanjšan obseg sredstev za financiranje programov. Da bi 
bilo občinskim samoupravnim interesnim skupnostim, ki 
delujejo na območjih z večjo dnevno migracijo delavcev in 
delovnih ljudi, omogočeno zagotavljati približno enako raven 
sredstev za izvajanje programov, kot bi jih pridobile pred 
uveljavitvijo zveznega zakona o celotnem prihodku in 
dohodku, je v 3. členu Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju 
osnovne preskrbe opredeljena obveznost občinskih skupno- 
sti da opravijo postopek samoupravnega sporazumevanja 
glede zagotavljanja sredstev za uresničevanje programov. 

Občinske skupnosti, ki so to zakonsko možnost uporabile, 
so na ta način tudi zagotovile pogoje in sredstva za izvajanje 
programov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da predvi- 
dene spremembe v gospodarskem sistemu, predlagane na 
podlagi sprememb Ustave SFRJ napovedujejo tudi korenitejši 
poseg v sistem ugotavljanja finančnih rezultatov poslovanja 
in na njem postavljen sistem financiranja splošnih skupnih 
družbenih potreb. V dosedanjih razpravah o potrebnih spre- 
membah gospodarskega sistema je v ospredju zahteva po 
uvedbi kategorije dobička kot sintetičnega pokazatelja uspeš- 
nosti poslovanja posameznega gospodarskega subjekta, 
medtem ko naj bi bil osebni dohodek vir le za tiste prispevke, 
ki delavcem zagotavlja uresničevanje t.i. socialnih pravic (npr. 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ipd.). Če bodo nave- 
dene kategorije opredeljene v ustreznih predpisih kot osnova 
in vir za določene družbene obveznosti, bo treba prilagoditi 
republiške predpise, ki določajo plačevanje teh obveznosti, 
spremenjeni zvezni zakonodaji. 

Izvršni svet sodi, da ni možno pričakovati takšnih spre- 
memb, ki bi omogočile vzpostavitev sistema financiranja 
pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne 
preskrbe po domicilnem, načelu. Zato je tembolj pomembno, 
da se občinske skupnosti za preskrbo čimprej dogovorijo 
o premostitvi nastalih problemov na način, kot je določen 
z republiškim zakonom. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
LENART ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
ZAKONA O TEMELJIH VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA IN ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA 

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

Zbori' Skupščine občine Lenari so obravnavali poročilo 
o delu Postaje milice Lenart in nekaterih pravosodnih orga- 
nov. Pri tem so delegati ugotovili, da se stanje prometne 
varnosti na področju občine Lenart nenehno slabša, saj bele- 
žijo v prvem polletju 1988 že 157 prometnih nezgod, pri 
katerih so tri osebe izgubile življenje, 17 pa jih je bilo hudo, 11 
pa lažje telesno poškodovanih. Materialna škoda presega 500 
milijonov din. 

Kljub povečanju dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu pri Skupščini občine Lenart in drugih, za 
prometno varnost pristojnih organov, večjih učinkov ni zaz- 
nati. Delegati so ugotovili tudi, da povečano preventivo pa 
tudi represivno delo delavcev milice nima pravega učinka na 
udeležence v prometu, saj so kazni za kršilce prenizke. 

Poseben problem predstavljajo vozniki koles z motorjem in 
motornih koles, katerih prometna kultura je zelo nizka. Med 
vozniki navedenih vozil je zelo veliko takih, ki nimajo ustrez- 
nih dovoljenj, vozijo pa tako, da ogrožajo sebe in druge 
udeležence v prometu. Mnogi med njimi so mladoletni. 

Kolesa z motorjem niso evidentirana ne registrirana. Mlado- 
letnik s 16 leti lahko opravi teoretični preizkus znanja o poz- 
navanju cestno prometnih predpisov in si pridobi dovoljenje 
za vožnjo kolesa z motorjem brez p praktične vožnje. Prav 
vožnja teh udeležencev v prometu pa je pogosto najbolj 
problematična. Delegati se zavedajo, da s povečanjem kazni 
ne bo bistvenih sprememb, da bi se stanje izboljšalo. 

Zato je občinska skupščina zadolžila svojo delegacijo 
v Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da v zboru sproži 
pobudo, da se spremenita in dopolnita Zakon o temeljih 
varnosti cestnega prometa in Zakon o varnosti cestnega pro- 
meta v tistih členih, s katerimi se zahteva: 

1. obvezna nošnja zaščitne čelade za voznike koles z mo- 
torjem; 

2. obvezna in uspešna praktična vožnja, kot pogoj za prido- 
bitev dovoljenja za vožnjo kolesa z motorjem; 

3. postopna uvedba registracije koles z motorjem (tako, da 
ne bo potrebno novih zaposlitev v upravnih organih). 

Menimo, da bi z navedenimi spremembami in dopolnitvami 
obvarovali marsikaterega mladega človeka pred poškodbami 
ali celo smrtjo. 

Zato prosimo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da sproži 
vse aktivnosti in nam odgovori na našo pobudo. 

V zvezi s pobudo skupine delegatov iz občine Lenart za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije za spremembo in dopolni- 
tev zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in zakona 
o varnosti cestnega prometa Izvršni svet ugotavlja, da je 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ na seji 29. julija 1988 sprejel nov 
zakon o temeljih varnosti cestnega prometa. 

Zakon je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 50/88 z dne 
12. avgusta 1988, veljati pa začne šestdeset dni po objavi 
v Uradnem listu SFRJ. 

V 100. členu tega zakona je določeno, da morajo imeti 
vozniki motornega kolesa ali kolesa z motorjem in osebe, ki 
se vozijo na teh vozilih, na glavi med vožnjo na cesti var- 
nostno čelado. V 18. točki prvega odstavka 228. člena tega 
zakona je določeno, da se voznik motornega kolesa in kolesa 
z motorjem in osebe, ki se vozijo na tem vozilu, če med vožnjo 
na cesti nimajo na glavi ustrezne varnostne čelade, kaznujejo 
na kraju samem za prekršek z denarno kaznijo 20.000 di- 
narjev. 

Zaradi sprememb zakona o temeljih varnosti cestnega pro- 
meta bo treba le-tem uskladiti tudi zakona o varnosti cestnega 
prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86). Pri pripravi 
tega zakona bo Izvršni svet proučil in čimbolj upošteval pri- 
pombe in predlote, ki v zveznem zakon niso mogli biti upošte- 
vani. Proučil bo predlog, da mora voznik kolesa z motorjem 
obvezno opraviti tudi praktično vožnjo kot pogoj za pridobitev 
dovoljenja za vožnjo kolesa z motorjem. To pa bo tudi pome- 
nilo zagotovitev potrebnih kadrov, prostorov in sredstev za te 
namene. Prav tako bo pri pripravi sprememb zakona o varno- 
sti cestnega prometa upošteval predlog o evidentiranju ozi- 
roma o registraciji koles z motorjem. Vendar bo glede na 
število koles z motorjem v SR Sloveniji taka ureditev terjala 
dodatna finančna sredstva in povečanje števila zaposlenih 
v občinskih upravnih organih za notranje zadeve. Tudi 
postopno uvajanje registracije koles z motorjem bo v končni 
posledici povzročilo večji obseg dela v teh upravnih organih 
in s tem povečanje števila zaposlenih. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 38. OKOLIŠ 
MARIBOR POBREŽJE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA UKINITEV 
VSEH VRST PARTICIPACIJ V ZDRAVSTVU 

• Skupina delegatov Skupščine občine Maribor - Pobrežje 
za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela in Skupina 
delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije sta na svoji skupni seji, dne 15. 7. 1988, ob 
obravnavi poročila o uresničevanju razvojne politike in svo- 
bodne menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Slovenije 
ponovno sprejeli tudi pobudo delegatov Mariborske livarne, 
ki jo je sprejel tudi Zbor združenega dela Skupščine občine 
Maribor Pobrežje, glede ukinitve participacij v zdravstvu. 

Obe skupini torej ponovno - že tretjič - predlagata zbo- 
roma Skupščine SR Slovenije naslednjo 
pobudo: 

Takoj naj se prične postopek za ukinitev vseh vrst partici- 
pacij v zdravstvu. 
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Obrazložitev: 
Prispevna stopnja za zdravstveno varstvo je solidarnost 

med zdravimi in bolnimi, participacija k'zdravstvenim stori- 
tvam pa je bila uvedena kot dodatni prispevek posameznega 
uporabnika teh storitev. 

Delegati smo že pred štirimi leti, pa tudi še kasneje, opozar- 
jali, da obračunavanje participacije terja velik del delovnega 
časa izvajalcev, saj le-ti potrebujejo tudi do eno tretjino svo- 
jega delovnega časa prav za administrativne zadeve v zvezi 
s plačilom participacije uporabnika. Ta sredstva so pred 
dvema letoma znašala približno 0,2% prihodka izvajalcem 
zdravstvenih storitev, v primerjavi s porabljenim delovnim 
časom za obračun pa je tak način dela neopravičljiv. Takšne 
so bile tudi trditve izvajalcev samih. 

V preteklem, pa tudi v sedanjem obdobju se na področju 
družbenih dejavnosti krči obseg sredstev, zbranih s prispevno 
stopnjo. Ker se še vedno nismo uspeli dogovoriti o krčitvah 
programov, ki jih lahko z zmanjšanimi sredstvi še zagotav- 
ljamo, vse SIS družbenih dejavnosti pritiskajo na uporabnike 
posameznih storitev za plačilo večjega zneska lastne ude- 
ležbe. Med njimi je tudi zdravstvena skupnost, ki v skladu 
z določili samoupravnega sporazuma o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva lahko letno valorizira višino participacije za 
posamezne storitve uporabnikom. 

Uporabnik plačuje participacijo za preventivne in kurativne 
zdravstvene storitve. Preventivne storitve so sicer za zdrav- 
stveno skupnost in uporabnika cenejše, vendar se jim bo 
uporabnik zaradi upadanja življenjskega standarda odpove- 
dal, dokler ne bo potreboval kurative. Tako bo ogrozil svoje 
zdravstveno stanje, za ponovno ozdravitev pa bo potrebnih 
ogromno družbenih in njegovih lastnih sredstev. 

Delegate zato opozarjamo, da bo življenjski standard teh 
uporabnikov ali njihovih družin še znižan, reševati pa ga 
bomo morali po določilih samoupravnega sporazuma o ures- 
ničevanju socialno-varstvenih pravic. Vrteli se bomo torej 
v začaranem krogu — obremenjevali drugi del družbenih 
sredstev. S tem ne bomo razbremenili niti uporabnika niti 
združenega dela. 

Predlagamo, da s prispevno stopnjo za zdravstveno varstvo 
zberemo v SR Sloveniji toliko sredstev, da bo zagotovljeno 
nemoteno zdravstveno varstvo brez participacij, izvajalci 
v zdravstvenih organizacijah združenega dela pa se naj ukvar- 
jajo s svojo dejavnostjo, ne pa z administrativnimi posli. 

Menimo, da delegati, ki so na skupščini Zdravstvene skup- 
nosti SR Slovenije glasovali za tako drastičen dvig participa- 
cij, niso upoštevali usmeritev sindikata in združenega dela, pri 
tem pa se tudi niso zavedali vseh iz tako sprejetih odločitev 
izhajajočih posledic, ali pa so glasovali pod pritiskom. 

Čeprav o teh zadevah ne nameravamo soditi, pa vendarle 
prenašamo mnenje združenega dela občine Maribor 
Pobrežje, ob tem pa opozarjamo, da dolgoročno s tem uki- 
njamo načelo svobodne menjave dela, izvajalce družbenih 
dejavnosti pa obremenjujemo z administracijo in jim ne 
dajemo možnosti delovanja v lastni stroki. 

V zvezi s pobudo skupine delegatov za gospodarsko y 

področje 38. okoliš Maribor Pobrežje za ZbOr združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, da se takoj prične postopek za 
ukinitev vseh vrst participacij v zdravstvu, Izvršni svet spo- 
roča: - , 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je 
zavzel stališče do pobude skupine delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Maribor Pobrežje za ukinitev vseh partici- 
pacij uporabnikov k stroškom zdravstvenih storitev že v letu 
1986 (dopis komiteja, št. 54-7/86 z dne 9. julija 1986), v kate- 
rem je navedel, da je uvedba participacije odigrala svojo 
funkcijo, in sicer tako v ekonomskem kot tudi v vzgojnem 
pomenu. Ekonomska vloga participacije pri financiranju 
zdravstvenih storitev v okviru Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije ni zanemarljiva. Pri zagotavljanju zdravstvenega stan- 
darda v SR Sloveniji so zbrana sredstva participacije v letu 
1985 predstavljala 1,986.592 tisoč din, kar pomeni 2,9% vseh 
sredstev, ki so v okviru Zdravstvene skupnosti namenjena za 
financiranje zdravstvenih storitev. 

Nadalje je v stališču navedeno, da ima soudeležba občanov 
pri financiranju zdravstvenih storitev vzgojno-usmerjevalno 

funkcijo. Le-ta se kaže v opozarjanju uporabnikov, da zdrav- 
stvene storitve niso zastonj, temveč imajo svojo oceno in 
posegajo v delitev ustvarjenega dohodka. Zato naj bi vplivala 
na ravnanje uporabnikov tako, da bi jih usmerjala k uveljavlja- 
nju učinkovitejših ter cenejših oblik zdravstvenega varstva. 
V obdobju, ko je uvedena participacija, se je taka vloga 
participacije tudi potrdila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v Programu ukrepov 
za razvoj svobodne menjave dela na področju družbenih 
dejavnosti v SR Sloveniji podal, da bo v sistemu zdravstve- 
nega varstva ustrezneje opredeljena vloga participacije upo- 
rabnikov k cenam zdravstvenih storitev s poudarjenim eko- 
nomskim pomenom. Po proučitvi sedanjega kroga oprostitev 
obveze uporabnikov bo v zakonu o zdravstvenem varstvu 
ustrezno spremenjen krog le-teh, pri čemer bodo upoštevane 
predvsem socialno najbolj ogrožene kategorije uporabnikov 
in v ta namen temeljito skrčen krog upravičencev do oprosti- 
tve plačila participacije. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je ob pripravi in v postopku 
sprejemanja Ukrepov za prilagoditev programa zdravstve- 
nega varstva SR Slovenije materialnim možnostim v letu 1988 
podala oceno finančnih učinkov ukrepov. Iz ocene izhaja, da 
bo s povečanjem doplačila uporabnikov za opravljene zdrav- 
stvene storitve zbranih 18.439,4 mio din, kar bo med drugimi 
ukrepi pripomoglo k boljšemu materialnemu položaju zdrav- 
stvenega varstva. Primorani so bili sprejeti navedene ukrepe, 
ker je dovoljeno povečanje izvirnih prihodkov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji v 1988. letu 127 odstotkov. Na pod- 
lagi teh predpisov bo zdravstvenim skupnostim letos zmanj- 
kalo 117 milijard dinarjev za financiranje programov na dose- 
ženi ravni in obsegu iz leta 1987. Zato so nujni'ukrepi za 
prilagoditev programov zdravstvenih skupnosti novim materi- 
alnim možnostim. To še posebej ker so po zakonu sredstva 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 
določena za posamezna obdobja in izražena v nominalnih 
zneskih, ki,jih ne bo mogoče prekoračiti. 

V zvezi s tem Izvršni svet navaja še podatke o zbranih 
sredstvih participacije v letu 1986, ki so 3,358.479 tisoč din, 
kar pomeni 1,6% in v letu 1987 7,513.000 tisoč din, kar je 1,5% 
vseh sredstev. 

Glede na navedeno Izvršni svet ponovno sodi, da ni mogoče 
sprejeti pobude za ukinitev vseh vrst participacij v zdravstvu, 
saj ugotavlja, da mora imeti participacija vzgojni učinek na 
ljudi (večja skrb za lastno zdravje). Opozarja pa, da bo posto- 
pek za sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu, ki bo urejal tudi vprašanje participa- 
cije, potekal v treh fazah in bodo delegati lahko dali pripombe 
k opredelitvi tega vprašanja v zakonu. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 28. OKOLIŠ 
TRBOVLJE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
Z VALORIZACIJSKIMI STOPNJAMI 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 28. okoliš 
Trbovlje za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Dajemo pobudo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da prek Zveznega zavoda za statistiko uredi način objavljanja 
valorizacijskih stopenj. Te naj bi bile ažurnejše. tako da bi 
OZD vedele s kakšnimi obremenitvami morajo računati, saj 
primer valorizacijske stopnje za 6 mesecev za zasavsko 
gospodarstvo pomeni vrednost večjo kot je pomenila za 
obdobje januar-maj 1988. 

Zvezni zavod za statistiko objavlja enotne koeficiente za 
revalorizacijo osnovnih in drugih družbenih sredstev ter rast 
življenjskih stroškov v Uradnem listu SFRJ na podlagi 1. in 5. 
točke 40. člena in 5. alinee 93. člena Zakona o skupnem 
prihodku in odhodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86. 42/87, 65/87, 
87/87 in 31/88) do 10. v mesecu za predhodni mesec. 

Ker Zveznemu zavodu za statistiko (iz razlogov, ki jih navaja 
v dopisu št. 001 -3199-i z dne 15. avgusta 1988) ni uspelo 
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zagotoviti objave v zakonskem roku, je na pobudo Zavoda SR 
Slovenije za statistiko pričel pošiljati v marcu 1987 vsem 
republiškim in pokrajinskim zavodom za statistiko sočasno 
z oddajo podatkov v tisk Uradnemu listu SFRJ telekse z ome- 
njenimi podatki. Tako so podatki dva do tri tedne prej na voljo 
uporabnikom. Zavod SR Slovenije za statistiko prejme teleks 
z omenjenimi podatki običajno 4. v mesecu s podatki za 
pretekli mesec. 

Vodstvo zavoda je na direktorskih konferencah v Zveznem 
zavodu za statistiko večkrat opozarjalo na težave, ki nastajajo 
zaradi zamude pri objavi podatkov. Žal do danes Zveznemu 
zavodu za statistiko ni uspelo pospešiti objave podatkov, ker 
sam postopek objave traja dlje časa kot samo obdelava po- 
datkov. 

Zavedamo se težav, ki nastajajo pri uporabnikih podatkov. 
Izvršni svet meni, da zavodi za statistiko ne morejo samo 

razrešiti vprašanja brez resnih posegov v rokovnik izvajanja 
statističnega raziskovanja, zato predlaga, da se najprej 
poskuša pospešiti tehnična izvedba objave v Uradnem listu 
SFRJ oziroma določijo pravne osnove, ki bodo poleg objave 
v Uradnem listu SFRJ omogočile uporabo teh podatkov takoj, 
ko so izračunani (sredstva javnega obveščanja). 

O delegatski pobudi so z dopisom št. 05-104/88 z dne 8. 
avgusta 1988 obvestili Zvezni zavod za statistiko. Njihovo 
obvestilo je v prilogi. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ 
OBČINE PTUJ ZAZBIRANJE SREDSTEV ZA 
OBNOVO NAJPOMEMBNEJŠIH KULTURNIH 
SPOMENIKOV V SLOVENIJI 

Skupina delegatov iz občine Ptuj je na 30. seji dne 20. julija 
1988 ob obravnavi predloga odloka o valorizaciji sredstev, ki 
so jih vplačale republike in avtonomni pokrajini za leto 1987 
za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore v letu 1979, pisno predložila naslednjo 
pobudo: 

»Strinjamo se z odlokom in predlagamo naslednje, da se 
v letu 1989, ko_ bo končala obnova kulturno-zgodovinskih 
spomenikov v Črni gori, pričnejo zbirati sredstva za obnovo 
najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji, tj. za 
obnovo starih mestnih jeder mest muzejev - to so Piran, Ptuj, 
Škofja Loka, in sicer: 

- po stopnji 4,9% obračunavajo obveznosti zavezanci iz 
podskupin, v katerih je D/zap. najmanj 150% in manj od 190% 
poprečnega D/zaposlenega v gospodarstvu SRS, 

- po stopnji 6,0 obračunavajo obveznosti zavezanci iz 
podskupin, v katerih je D/zap. najmanj 190% poprečnega D/ 
zap. v gospodarstvu SRS.« 

O navedeni delegatski pobudi meni Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije naslednje: 

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 36/79), in zakonom o sred- 
stvih za odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je priza- 
del območje SR Črne gore v letu 1979 (Uradni list SFRJ, št. 15/ 
80), je bila dana pravna podlaga zagotavljanju finančnih sred- 
stev SR in SAP za obnovo v katastrofalnem potresu prizade- 
tega območja SR Črne gore, glede na to da v okviru obstoje- 
čega sistema solidarnosti ni bilo možno zagotoviti pravo- 
časne in učinkovite popotresne obnove. Z izvedbenimi pred- 
pisi, izdanimi na podlagi navedenih zveznih zakonov, je zago- 
tovljeno redno izpolnjevanje obveznosti SR in SAP. SR Slove- 
nija je z zakonom o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 
1982 do 1989 (Uradni list SRS, št. 31/81 do 24/88) opredelila 
zavezance ter osnove in stopnje za obračun obveznosti po 
zveznih zakonih. 

Z navedenim republiškim zakonom je zagotovljeno namen- 
sko zbiranje Sredstev v SR Sloveniji za nepovratno finančno 
pomoč SR Črni gori za popotresno obnovo. Zbiranje sredstev 
po republiškem zakonu je časovno omejeno, zato morebitno 

podaljšanje zbiranja sredstev, ki ni zakonsko opredeljeno, ni 
možno. 

Za realizacijo pobude delegatov iz Ptuja bi bilo treba bodisi 
sprejeti poseben republiški zakon oziroma s prerazporeditvijo 
sredstev, ki se zagotavljajo v SR Sloveniji za kulturo, del 
sredstev nameniti obnovi kulturnih spomenikov. 

Iz predložene pobude ni razvidno, ali naj bi novo obveznost 
zvezanci poravnali iz dohodka ali osebnih dohodkov. Ne 
glede na navedeno pa Izvršni svet meni, da bi bila obremeni- 
tev v vsakem primeru visoka in z vidika vsestransko izraženih 
zahtev za razbremenitev gospodarstva nesprejemljiva. Usme- 
ritev za zmanjšanje obveznosti, ki jih gospodarstvo poravnava 
iz dohodka ali osebnih dohodkov, je nedvoumno razvidna 
tudi v Informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o sprejetih in uveljavljenih ukrepih ekonomske politike po 15. 
maju ter.potrebnih aktivnostih v SR Sloveniji, ki so jo obravna- 
vali zbori Skupščine SR Slovenije na zasedanju v mesecu 
maju 1988. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja s potrebo po 
obnovi najpomembnejših kulturnih spomenikov v SR Slove- 
niji, vendar meni, da v sedanjih zaostrenih gospodarskih 
razmerah ni možno sprejemati odločitev v republiki, ki bi 
terjale dodatno obremenitev gospodarstva. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV 
MESTA LJUBLJANE, OBČINE TRBOVLJE IN 
JOLANDE KOS, DELEGATKE 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE GLEDE UKINITVE 
OBDAVČEVANJA PROMETA Z IZOLACIJSKIMI 
MATERIALI. 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine mesta Ljub- 
ljane sta na svojih sejah dne 14. 7. 1988 ob obravnavi »Poro- 
čila o izvajanju energetskih dejavnosti v tekočem srednjeroč- 
nem obdobju v Ljubljani« sprejela naslednji 
POBUDI 

1. Zakon o posebnem prometnem davku (Uradni list SRS, 
št. 24/88) naj se dopolni tako, da se za 5. točko 2. člena doda 
nova 6. točka, ki se glasi: 

»6. od prometa gradbenega termoizolacijskega materiala, 
izdelanega iz mineralnih snovi, steklene volne, plute in sinte- 
tičnih materialov«. 

2. Skupščina SR Slovenije naj sproži postopek za spre- 
membo zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v pro- 
metu tako, da se v Zakonu o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/ 
75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/ 
83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88 in 27/88) se za 35. točko 1. 
odstavka 36. člena doda nova 36. točka, ki glasi: »36) gradbe- 
nega termoizolacijskega materiala, izdelanega iz mineralnih 
snovi, steklene volne, plute in sintetičnih materialov:«. 

Nadaljnje točke se ustrezno preštevilčijo. 
Obrazložitev: 
Glede na ponovno uvedbo zveznega in republiškega davka 

na toplotno izolacijske materiale, navajamo nekaj dejstev, 
s katerimi bi želeli opozoriti na nesmiselnost tega postopka. 

Zavedati se moramo, da je energija velikega pomena za 
napredek in obstoj vsake države. Zato je racionalno in varčno 
ravnanje z energijo eden izmed pomembnih dejavnikov tudi 
v dolgoročnem razvoju Jugoslavije. Treba je doseči čim varč- 
nejše ravnanje z vsemi oblikami energije. K temu lahko 
bistveno prispeva večja uporaba toplotno izolacijskih materi- 
alov, ki zmanjšujejo toplotne izgube v zgradbah in industrij- 
skih proizvodnih procesih. 

Iz izračunov je ob upoštevanju pravilno vzgrajenega 1 m3 

izolacijskega materiala ugotovljeno, da ta pri tipičnih načinih 
vzgradnje v srednjih klimatskih razmerah prihrani v enem letu 
2800 MJ. 

V enem letu plasirajo tovarne toplotno izolacijskih materi- 
alov na jugoslovansko tržišče približno 1.800.000 m3. Za pro- 
izvodnjo 1 m3 se porabi približno 800 MJ energije. Prihranki 
ogrevne toplote pa znašajo že v prvem letu vgradnje, če se 
enoletna proizvodnja toplotno izolacijskih materialov uporabi 
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pri toplotnih izolacijah zgradb 1,800.000 mJ (2800 MJ m3 

- 800 MJ/m3. to je 3600 TJ. 
Prihranki ogrevne toplote so podani za toplotno izolacijo 

stanovanjskih zgradb, kjer so temperaturne razlike največ 
nekaj deset stopinj C. Zelo veliki pa so toplotni prihranki pri 
uporabi izolacij in prenosu toplote in v industriji, saj tu zna- 
šajo temperaturne razlike tudi nekaj sto stopinj C. 

Torej že prvo leto uporabe jugoslovanske enoletne proiz- 
vodnje toplotno izolacijskih materialov prihrani en in pol 
tankerja nafte oziroma enoletno proizvodnjo rudnikov 
Zagorje, Senovo, Kanižarica, uporabljeno v termoelektrarnah. 
Ti prihranki so še dosti večji, saj je življenjska doba pravilno 
vgrajenih izolacijskih materialov 50 let. njihovo proizvodno 
energijo pa smo upoštevali že v prvem letu uporabe. 

Poleg prihranka toplotne energije pa izolacijski materiali 
omogočajo aktivno ekološko zaščito. Pri zgorevanju fosilnih 
goriv nafte ali premoga nastajajo žveplov dioksid, dušikovi 
oksidi in ogljikov monoksid. S pravilno vzgradnjo toplotno 
izolacijskih materialov zmanjšamo tudi emisijo teh škodljivih 
snovi. Tako se npr. pri izgorevanju črnega premoga sprosti 10 
t SO/TJ. Pri proizvodnji npr. anorganskih izolacijskih materi- 
alov pa se sprosti samo 0,011SO/TJ ali 1000 krat manj kot pri 
izgorevanju črnega premoga (preračunano na isti energijski 
ekvivalent). Torej je uporaba izolacijskih materialov 
pomembna tudi za zmanjševanje onesnaževanja zraka v jugo- 
slovanskih mestih ter zmanjševanje onesnaževanja okolja 
v katerem so locirani objekti, ki proizvajajo energijo. 

Glede na našteta dejstva se vprašujemo ali je smiselno in 
gospodarsko upravičeno uvajati davke na izolacijske mate- 
riale 

Verjetno so tu bolj potrebni ukrepi, ki bi zagotavljali raci- 
onalno porabo energije. Družbeni interes po varčevanju ener- 
gije bi morali uveljaviti preko stimulacijskih mer - zmanjšanju 
davkov in zagotovitvi ugodnih kreditov. Poleg tega pa bi se 
moralo š porr\očjo inšpekcijskih služb zagotoviti, da že pri 
projektiranju zgradb, industrijskih objektov in procesov upo- 
števamo racionalno porabo energije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema dano pobudo. 
SR Slovenije je že ob spremembah in dopolnitvah zakona 

o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 27/88) med drugim uveljavljala tudi pripombo, da se 
zadrži oprostitev plačila prometnega davka (temeljnega in 
posebnega) od gradbenega termoizolacijskega materiala. 
Vendar v usklajevalnem postopku predlog ni bil uveljavljen. 
Od 15/6-1988 se od gradbenega termoizolacijskega materi- 
ala pri prodaji končnemu potrošniku obračunava in plačuje 
temeljni in posebni republiški prometni davek, in sicer po 
stopnji 8%, in posebni republiški po stopnji 13,5%. 

Odbor za finance Zbora republrk in pokrajin Skupščine 
SFRJ je naložil Zveznemu sekretariatu za finance, da v sode- 
lovanju z republiškimi in pokrajinskimi organi prouči vse 
dodatne predloge, med njimi tudi predlog SR Slovenije za 
oprostitev prometnega davka (temeljnega in posebnega repu- 
bliškega) od gradbenega termoizolacijskega materiala, na 
podlagi česar naj bi Zvezni izvršni svet predložil ustrezne 
spremembe in dopolnitve zveznega zakona. 

Če Zvezni, izvršni svet v predlogu rešitev predloga Skupš- 
čine SR Slovenije za oprostitev plačila prometnega davka od 
gradbenega termoizolacijskega materiala ne bo upošteval, bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob prvi spremembi 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev ponovno uve- 
ljavljal predlog. 

Če ponovni predlog ne bo uveljavljen, bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal dopolnitev republiškega 
zakona, na podlagi katere se od gradbenega termoizolacij- 
skega materiala, izdelanega iz mineralnih materialov, ste- 
klene volne, plute in sintetičnih materialov, ne bi plačeval 
posebni republiški prometni davek. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE MESTA LJUBLJANA ZA 
SPREMEMBEZAKONAO IZVRŠILNEM 
POSTOPKU, ZAKONA O PRAVDNEM 
POSTOPKU, ZAKONA O ZAVAROVANJU PLAČIL 
MED UPORABNIKI DRUŽBENIH SREDSTEV TER 
ZAKONA O SODNIH TAKSAH 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegira- 
nje delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 28. 
seji. dne 18. julija 1988 obravnavala pobude Temeljnega 
sodišča v Ljubljani za spremembo zakonodaje in z njimi 
soglašala. 

Navedene pobude je obravnaval tudi odbor za družbenopo- 
litični sistem zbora občin Skupščine mesta Ljubljane in 
z njimi v celoti soglašal, saj bodo vplivale na učinkovitost dela 
temeljnih pravosodnih'organov. 

Zbori Skupščine mesta Ljubljane so ob obravnavanju poro- 
čil temeljnih pravosodnih organov v Ljubljani za leto 1987. 
zadolžili vse predlagatelje poročil, da takoj pripravijo kon- 
kretne pobude za spremembo zakonodaje, ki bodo vplivale na 
učinkovitost dela temeljnih pravosodnih organov in jih posre- 
dujejo Odboru za družbeno-politični sistem v obravnavo. 

Po navodilu o načinu spremljanja družbenih odnosov in 
pojavov sodne prakse in o načinu obveščanja Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije zakonodajne pobude daje predsednik 
temeljnega sodišča po Vrhovnem sodišču SR Slovenije. Zato 
vas s tem dopisom seznanjamo o zakonodajnih pobudah, ki 
smo jih v preteklem in tem letu posredovali Vrhovnemu 
sodišču SR Slovenije in ki naj bi vplivale na večjo učinkovitost 
dela temeljnih pravosodnih organov. 

1. Zakon o izvršilnem postopku (ZIP) 
- IV odstavek 66. člena ZIP določa, da sme sodišče do 

pravnomočnosti sklepa o predlogu"za odlog izvršbe, oprav- 
ljati le tista izvršilna dejanja, ki nimajo za posledico, da bi bil 
odlog odveč. 

Navedena določba daje dolžniku velike možnosti zavlačeva- 
nja postopka ter s tem tudi zlorabe pravic v postopku, zato 
smo predlagali, da se ta odstavek črta. 

- I. odstavek 119. člena ZIP določa, da lahko tisti, ki izpla- 
čuje dolžniku osebni dohodek, upniku izplača oz. plačuje 
denarni znesek, za katerega je sodišče dovolilo izvršbo, šele 
po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

Pri izvršbi na osebne dohodke in druge stalne denarne 
prejemke, so v praksi ugovori zelo redki ter praviloma neute- 
meljeni. Delavci pri samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, ki obračunavajo OD, večkrat že izplačajo denarni znesek ' 
ob prejemu sklepa in niti ne čakajo obvestilo o pravnomočno- 
sti. Tudi ta določba dolžniku omogoča, da se z nesprejema- 
njem poštnih pošiljk, ali na drug način izogne obveznosti 
plačila, na drugi strani pa povzroča vleiko delo sodišču, ki 
mora pošiljke ponovno vročati pretežno preko organizacije, 
kjer je dolžnik~žaposlen. 

- II. odstavek 122. člena ZIP obremenjuje upnika za pošt- 
nino. oz. poštne stroške. Mislimo, da bi bilo bolj prav za te 
stroške obremeniti dolžnika in v tem smislu predlagamo spre- 
membo ZIP. 

- III. odstavek 199. člena ZIP določa, da SDK opravi prenos 
še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, razen če gre za 
sklep izdan na podlagi verodostojne listine. 

Praksa kaže, da so pri gospodarskih izvršbah ugovori pre- 
težno utemeljeni in lahko trdimo, da je najmanj 90% ugovorov 
takih, v katerih dolžniki navajajo, da je terjatev plačana že 
pred vložitvijo predloga. V primeru, da SDK takoj opravi 
prenos oz. pred pravnomočnostjo sklepa, pride do dvakrat- 
nega plačila terjatve. Ob navedenem predlagamo spremembo 
tega odstavka v tem smislu, da se prenos v vsakem primeru 
opravi po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

- Členu 235 ZIP je potrebno dodati še en odstavek z vse- 
bino. ki ga je imel prej veljavni izvršilni postopnik v paragrafu 
304/V. Ta odstavek naj bi se glasil: »dolžnikovo izjavo, ki je po 
predpisih o zemljiških knjigah potrebna, da je mogoče izvesti 
takšne vpise, nadomešča sklep o izvršbi«. 

poročevalec 43 



- Predlagamo tudi, da se omogoči izvršba za uveljavitev 
denarne terjatve . dokazane z verodostojno listino tudi zoper 
fizične osebe tako, kot je v 21. členu ZiP določeno za izvršbo 
za uveljavitev terjatev med organizacijami združenega dela. 
Verodostojno listino, bi lahko opredelili na enak način, kot je 
to v Zakonu o pravdnem postopku za izdajo plačilnega 
naloga, lahko pa tudi ožje. Tudi zoper fizične osebe namreč 
izkustvene ugotovitve kažejo, da proti številnim plačilnim 
nalogom niso vloženi ugovori in tudi fizične osebe bi lahko 
z vložitvijo ugovora po ZIP dosegle takojšnjo razveljavitev 
sklepa o izvršbi, tako da dolžnikovi interesi ne bi bili ogroženi. 
S to spremembo pa bi bistveno pospešili sodne postopke za 
izdajo plačilnega naloga oz. bi ta faza v največjem številu 
primerov odpadla, kar bi prispevalo tudi k večji učinkovitosti 
dela.sodišč v primerih masovnih tožb. 

2. Zakon o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev 

- Predlagamo spremembo 6. člena navedenega zakona 
tako, da bi se moralo zavarovati tudi plačilo obresti od dneva 
nastanka dolžniško-upniškega razmerja do dneva dospelosti 
plačila. V takšnem primeru bi v večjem ' delu odpadle tožbe 
zaradi plačil obresti, ki predstavljajo znatni del pripada oddel- 
kov za gospodarsko sodstvo. 

3. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in Zakon o izvršilnem 
postopku (ZIP) 

- Z ustreznimi spremembami v obeh zakonih bi bilo 
potrebno zagotoviti, da ni dopustno uveljavljanje denarne 
terjatve s tožbo v pravdnem postopku, če upnik razpolaga 
z verodostojno listino, na podlagi katere lahko zahteva nepo- 
sredno izvršbo zoper dolžnika. V primeru, če dolžnik v izvršil- 
nem postopku upnikovi terjatvi ugovarja, pa se sklep o izvršbi 
razveljavi, predlog za izvršbo šteje sodišče kot tožbo po 
Zakonu o pravdnem postopku. Na ta način bi se dvofazni 
postopek (tožba in izvršba) opravil le v primeru, ko dolžnik 
terjatvi ugovarja, če ne ugovarja, pa bi se opravil le enofazni 
postopek (izvršba). Tako možnost upniki sicer irriajo že sedaj, 
vendar se je v določenih primerih ne poslužujejo, ker takojš- 
nja pot izvršbe ni obvezna. \ 

4. Zakon o sodnih taksah 
Predlagamo, da se čimpreje in odločno zvišajo takse 

v postopku pred rednimi sodišči. Menimo, da je potrebno tudi 
z visoko taksno obveznostjo, zagotoviti reševanje sporov po 
mirni poti oz. zagotoviti, da tisti, ki s svojim ravnanjem (neute- 
meljenimi zahtevki, ali pa s tem, da niso prostovoljno izpolnili 
obveznosti iz utemeljenih zahtevkov), v večji meri prispevajo 
k stroškom sodnih postopkov, katere so s svojim ravnanjem 
povzročili. 

Predlagamo, da odbor in drugi organi Skupščine mesta 
Ljubljane pri svojem delu podprejo tudi vse druge predloge 
pristojnih organov, ki lahko prispevajo k večji učinkovitosti, 
racionalnosti dela sodišč in preprečevanju nepotrebnega 
pravdanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira vsa prizadeva- 
nja in pobude za racionalizacijo državnih organov. V tem 
smislu Izvršni svet podpira tudi pobude za spremembe zako- 
nodaje, ki bi lahko prispevale k zmanjšanju števila nepotreb- 
nih sporov pred rednirjii sodišči ali k učinkovitejšemu sod- 
nemu izvršilnemu postopku, ne da bi bile okrnjene osnovne 
procesne pravice strank. 

V programih dela pristojnih zveznih upravnih organov ter 
Zveznega izvršnega sveta za leto 1988 je predvidena priprava 
sprememb in dopolnitev zakona o pravdnem postopku in 
zakona o izvršilnem postopku, zato Izvršni svet meni, da bi 
bilo treba predloge iz te pobude obravnavati in poslati pristoj- 
nim zveznim organom hkrati z drugimi predlogi za spre- 
membe in dopolnitve teh zakonov, ki so jih oblikovala 
temeljna ali višja sodišča. Gradivo bo ob sodelovanju Vrhov- 
nega sodišča SR Slovenije in drugih pravosodnih organov 
pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 

Izvršni svet meni. da bi bilo treba predlagano dopolnitev 6. 
člena zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih • 

sredstev obravnavati sočasno z razpravo o tem zakonu, ki bo 
tekla ob predvidenih spremembah gospodarskega sistema. 

Glede pobude za zvišanje sodnih taks Izvršni svet pripomi- 
nja, da je Skupščini SR Slovenije že predložil v obravnavo 
zakon o spremer.bah in dopolnitvah o sodnih taksah z reši- 
tvami, ki so smiselno v skladu s to pobudo. 

ODGOVOR NA DELEGATSKA VPRAŠANJA 
SKUPIN DELEGATOV IZ OBČIN MARIBOR 
TABOR, MARIBOR TEZNO IN MARIBOR ROTOVŽ 
V ZVEZI Z RAZREŠEVANJEM TEŽKEGA 
EKONOMSKEGA POLOŽAJA GOSPODARSTVA 

Delegati vseh treh zborov občinske skupščine Maribor 
Rotovž so obravnavali ekonomski položaj gospodarstva po 
uveljavitvi ukrepov ekonomske politike po 15. maju. Kot 
posebno kritično področje so delegati ocenili likvidnostni 
položaj večine gospodarskih subjektov in obseg obremenitev 
gospodarstva. V Mariboru so stekle aktivnosti za znižanje 
prispevnih stopenj SIS družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje ob usmeritvah za racionalnejšo in bolj učinkovito 
družbeno nadgradnjo. 

Podatki službe družbenega knjigovodstva kažejo, da sred- 
stva na žiro računih gospodarskih OZD ne dohitevajo stopnje 
inflacije, kar močno zaostruje likvidnostno situacijo gospo- 
darstva. Ob tem pa gospodarske OZD razpolagajo po stanju 
v mesecu maju le z dobro petino sredstev na žiro računih, kar 
pomeni, da so že tako skromna likvidna sredstva v večji meri 
izven gospodarstva. 

Razporeditev sredstev SIS družbenih dejavnosti v prvih 
štirih mesecih letos kaže na dejstvo, da se je delež sredstev za 
republiške SIS od enega obdobja lani povečal od 57,8% na 
59,6%, medtem ko se je delež občinskih SIS zmanjšal od 
41,4% na 39,3% v enakem obdobju. Sredstva republiških SIS 
so se v obravnavanem obdobju povečala za 152,5% in občin- 
skih SIS za 132%. Na osnovi navedenega ob upoštevanju 
položaja gospodarskih OZD so delegati zborov občinske 
skupščine sprejeli naslednje sklepe kot pobude za razreševa- 
nje težkega ekonomskega položaja gospodarstva na nivoju 
republike: 

- nemudoma zahtevamo oceno smotrnosti, racionalnosti 
in učinkovitosti obstoječe organiziranosti SIS družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje ter njihovih strokovnih 
služb. Proces razbremenjevanja gospodarstva se mora nada- 
ljevati na nivoju republiških institucij tako, da se takoj znižajo 
prispevne stopnje, zmanjšajo strokovne službe, ukinejo SIS 
družbenih dejavnosti, ki so se v dosedanjem delu pokazala za 
neučinkovita ter uveljavi tržni princip gospodarjenja v t. i. 
sistemskih organizacij (EGS, nafta-plin, luka, RTV, letališča 
itd.) in s ustreznimi ukrepi ekonomske politike uravnava nji- 
hov ekonomski položaj ter preneha z zbiranjem sredstev 
gospodarstva za razširjeno reprodukcijo teh sistemov. Ukrepi 
morajo biti izvedeni hitro in učinkovito. 

- sredstva za cestno izgradnjo (bencinski dinar, cestnina 
itd.) naj se v večji meri kot doslej razporejajo nazaj na 
območja kjer so bila ustvarjena. 

- komite za delo naj oceni produktivnost sedanjega delov- 
nega časa na splošno v posameznih dejavnostih (trgovina 
ipd.) in predlaga v najkrajšem času svojo oceno in predloge 
za smotrnejši začetek in trajanje delovnega časa. 

- sekretariat za finance naj prouči možnosti, da gospodar- 
stvo poravnava družbene obveznosti s plačilnimi instrumenti. 

- sekretariat za finance naj prouči možnost in uveljavi 
vračanje prometnega davka tujcem, ki kupljeno blago izne- 
sejo iz države. 

—■ komite za kmetijstvo naj predlaga in uveljavi ukrepe za 
finančno premoščanje financiranja proizvodnje in zalog 
v kmetijskih OZD. 

Glede na sklepe zborov občinske skupščine pričakujemo 
hitro realizacijo pobud in ustrezno poročilo izvršnega sveta 
SRS na jesenskem zasedanju republiške skupščine. 
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Delegati 41. okoliša gospodarskega področja Skupščine 
občine Maribor Tabor smo se ponovno sestali ter obravnavali 
dodatne argumente k navedenem gradivu. Pri tem smo izpo- 
stavili naslednje: 

1. Nesprejemljivo in skrajno neodgovorno je bil izveden 
postopek ob odločanju tako pomembne vsebine, kot je zvezni 
proračun. Nerazumljivo je takšno igranje z delegati. Delegati 
smo često obravnavali strogo zaupno gradivo in smo vselej 
vedeli, kako in kaj z njimi ravnati. Zato ne moremo razumeti, 
zakaj niso bili o sedaj dodatno posredovanih argumentih 
seznanjeni predsedniki Izvršnih svetov, predsedniki skupščin 
občin in vodje skupin delegatov, potem do teh situacij ver- 
jetno ne bi prišlo. Današnji sklic ni počeni, delegati se tega 
zavedamo in opozarjamo, da se to ne sme več ponoviti. 

2. Delegati zahtevamo do naslednje seje repubiške skupš- 
čine program resničnega razbremenjevanja gospodarstva, ki 
bo tudi ovrednoten, ne samo deklarativen in razdelan od 
republike do federacije. 

3. Zastavljen oziroma sedaj izračunan procent deleža druž- 
benega proizvoda za zvezni proračun se ne sme povečati in to 
postavljamo delegati kot osnovni pogoj. 

Zahtevamo tudi, da se bencinski dinar, ki je namenjen za 
proračunske potrebe, v deležu 7,6% namensko poveča 
v deležu na 15,4%. 

4. Vodstvu skupščine pa predlagamo, da v bodoče tako 
pomembne vsebinske in zahtevne točke uvrsti med prve točke 
dnevnega reda, ko smo delegati še sposobni slediti vsem 
zadevam na zasedanju. 

Delegati treh občin Maribor Tabor, Marib rTezno in Mari- 
bor Rotovž v svojih vprašanjih in pobudah ugotavljajo pro- 
bleme obremenjenosti in nelikvidnosti v gospodarstvu, nuj- 
nost hitrejšega prehoda na tržno gospodarstvo, odgovornost 
predlagateljev ekonomske politike na vseh ravneh. Pri tem 
ugotavljajo še, da se ni mogoče strinjati s pavšalnimi ugotovi- 
tvami, da se ne da nič storiti, izboljšati, prihraniti, spremeniti. 
Uspeh je odvisen predvsem o nas samih na vseh ravneh in od 
takojšnjega ukrepanja. 

Skupščina SR Slovenije je na zasedanju 20. julija ob obrav- 
navi Majske analize, Poročila Izvršnega sveta o izvajanju druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ekspozeja 
predsednika Izvršnega sveta kot tudi Poročila o uresničevanju 
razvojne politike in svobodne menjave dela v družbenih dejav- 
nostih v SR Sloveniji s programom ukrepov za razvoj svo- 
bodne menjave dela na področju družbenih dejavnosti v SR 
Sloveniji sprejela sklepe in stališča, ki potrjujejo ugotovitve, 
usmeritve in pobude v omenjenih delegatskih vprašanjih, in ki 
med drugim zavezujejo k oblikovanju take delitvene politike, 
ki omejuje vse oblike tekoče porabe, vodi v razbremenjevanje 
gospodarstva, zniževanje prispevnih stopenj tako iz dohodka 
kot iz bruto osebnih dohodkov v korist povečanja akumulacije 
in likvidnosti na podlagi oblikovanja lastnih poslovnih sred- 
stev. Skupščina je hkrati zavezala vse uporabnike družbenih 
sredstev k uresničevanju usmeritev IV. poglavja Informacije 
o sprejetih in uveljavljenih ukrepih ekonomske politike po 15. 
maju ter potrebnih aktivnostih v SR Sloveniji, to je k uskladitvi 
vseh prispevnih stopenj in ne samo v družbenih dejavnostih 
ter proračunski porabi. Izvršni svet bo delegatom na septem- 
brskem zasedanju Skupščine SR Slovenije podal novelirani 
pregled obveznosti, ki jih gospdarstvo pokriva iz dohodka in 
iz čistega dohodka, zaposleni pa iz osebnih dohodkov v letu 
1988. 

Na posamezne pobude delegatov daje izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije naslednje odgovore: 

- vprašanja in pobude v zvezi z naraščajočimi obveznostmi 
oziroma previsokimi stopnjami za skupno in splošno porabo 
iz dohodka in osebnih dohodkov: 

Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 določa zmanjša- 
nje deleža sredstev za skupno in splošno porabo v delitvi 
dohodka in čistega dohodka. Periodični obračun gospodar- 
stva za obdobje januar-junij letošnjega leta kaže, da je v glo- 
balu SR Slovenije, obremenitev za skupno in splošno porabo 
iz dohodka in osebnih dohodkov ostala nespremenjena v pri- 
merjavi z enakim obdobjem lani. 

Letos smo v SR Sloveniji prešli na nov sistem financiranja 
skupne in splošne porabe, ki je imel za posledico spremembo 

virov pri posameznih prispevkih ter spremembo osnov ozi- 
roma višine osnov pri vseh davkih in prispevkih iz dohodka in 
osebnih dohodkov. Poleg tega se je letos del nalog oziroma 
programov preneslo z občinskih na republiške samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti, kar ima za posle- 
dico. da se je povečal delež sredstev republiških SIS v struk- 
turi vseh sredstev za skupno porabo. Velikim spremembam 
v sistemu financiranja teh dejavnosti je treba pripisati, da so 
bile stopnje v začetku leta določene previsoko, kar je imelo za 
posledico preveliko obremenitev gospodarstva v začetku leta. 
Ze ob prehodu na nov sistem financiranja je bilo opozorjeno, 
da bo mogoče uskladiti obremenitve oziroma stopnje šele po 
prvem periodičnem obračunu za obdobje januar-marec 
letošnjega leta. Ker pa so ti podatki na voljo šele konec maja. 
potrebnih uskladitev ni bilo mogoče izvesti do periodičnega 
obračuna za obdobje januar-junij, zato se bodo obremenitve 
zmanjševale predvsem v drugi polovici leta. tako da se bo 
delež za skupno in splošno porabo v delitvi dohodka in 
čistega dohodka zmanjšal šele ob periodičnem obračunu za 
obdobje januar-september, predvsem pa ob zaključnem 
računu za leto 1988. 

Ob tem pa je treba opozoriti, da je sprememba sistema 
financiranja predvsem družbenih dejavnosti povzročila, da so 
posamezne delovne organizacije, pa tudi cele panoge in 
dejavnosti zdaj bolj obremenjene z dajatvami v te namene 
(zaradi spremenjenih virov in osnov za posamezne prispevke), 
kot pa so bile poprej, na kar je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ob spremembi sistema že opozoril. Zato na primeru 
posamezne delovne organizacije ni mogoče sklepati o pove- 
čanju ali zmanjšanju obremenitev celotnega gospodarstva. 

- pobuda za vrnitev obsega sredstev, namenjenih za soli- 
darnostno prelivanje, v strukturi obremenitev za skupno 
porabo na enak obseg, kot je bil v letu 1987. 

V letu 1988 je bil povečan obseg sredstev, namenjenih za 
solidarnostno prelivanje v SIS družbenih dejavnosti (izrazit 
primer je zdravstvo), predvsem z namenom, da se zagotovijo 
enakomernejše obremenitve vseh subjektov gospodarjenja in 
odpravijo prevelike razlike v obremenjenosti bruto osebnih 
dohodkov mej posameznimi občinami, kar je bila tudi večkrat 
izražena zahteva Skupščine SR Slovenije. Povečan obseg 
solidarnostnega prelivanja sredstev pa je tudi posledica pre- 
nosa dela nalog z občinskih na republiške SIS. ki je bil 
izveden v začetku letošnjega leta. Taka ureditev je tudi 
v skladu s predlogom iste skupine delegatov za enakomer- 
nejše obremenjevanje vseh delov gospodarstva. 

- znižanje republiškega davka iz osebnega odhodka delav- 
cev in davka iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti. 

Republiški davek iz osebnega odhodka delavcev je uveden 
po stopnji 0,6% in je vir prihodkov republiškega proračuna. 
Davek iz dohodka je uveden po splošni stopnji 4,2% in stopnji 
za določene prednostne dejavnosti 1,3% od dela dohodka, ki 
predstavlja osnovo za obračun davka. Z letom 1988 je na 
podlagi medrepubliškega dogovora o skupnih temeljih davč- 
nega sistema spremenjena osnova, od katere se obračunava 
davek iz dohodka in sicer tako, da se povečuje obseg odbitnih 
postavk in davčnih olajšav (v delu osebnih dohodkov in 
dodatnih olajšav za spodbujanje naložb v drobno gospodar- 
stvo in razvojno raziskovalno delo). Ocene na podlagi pollet- 
nih podatkov kažejo, da je učinek znižanja osnove za obračun 
davka bistveno večji kot je učinek zaradi spremembe 
v sistemu obračuna prispevkov pri davku iz osebnega 
dohodka Izvršni svet je predstavil Skupščini te razloge za 
ohranitev veljavnih stopenj davka iz dohodka in davka iz 
osebnega dohodka ob dopolnitvi zakona o davku iz dohodka 
TOZD, proračun za leto 1988 in splošni bilanci sredstev za leto 
1988. 

Iz podatkov o rezultatih gospodarjenja za prvih šest mese- 
cev letošnjega leta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugo- 
tavlja, da se je znižal delež davkov iz osebnega dohodka in iz 
dohodka, kamor sodita tudi navedena davka, v dohodku 
gospodarstva z 2,1% na 1,7%. Pri rasti z indeksom 264,5 so 
OZD gospodarstva obračunavale v obdobju 1986-1988 obvez- 
nosti za splošno porabo in OD in dohodka z indeksom 213,7. 
Dejansko plačana sredstva za splošno porabo dosegajo še 
nekoliko nižjo rast, ker instrumenta odpoklica davka iz 
dohodka in z zamikom plačila obveznosti SR Sloveniji 
v zakonsko določenih rokih omogočamo, da so likvidnostna 
sredstva kar najdalje v uporabi v gospodarstvu. Kar zadeva 
oblikovanje prihodkov proračunov v celoti, saj so občinski in 
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republiški proračuni povezani preko odstopa republiškega 
prometnega davka do ravni, ki zagotavlja uresničevanje dogo- 
vorjene splošne porabe v občinah. Splošna poraba v republiki 
in občinah je enako kot skupna poraba omejena z nominal- 
nim limitom na podlagi zveznega zakona. Zakon o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti in SIS družbenih dejavnosti za porabo 
v letu 1988 zahteva, da vsi navedeni uporabniki družbenih 
sredstev uskladijo svoje prihodke z danimi limiti. Če so pri- 
hodki preveliki in presežejo dovoljen obseg, so uporabniki 
dolžni v 30 dneh znižati svoje stopnje. Če bodo prihodki 
republiškega proračuna presegli nominalni limit, bo Izvršni 
svet takoj predlagal ustrezno znižanje stopenj, zaenkrat pa 
obseg obveznosti v republiki in na zvezni ravni ter dinamika 
prilivov davka ne dopuščata znižanja davčnih stopenj. 

- stanovanjski prispevek za solidarnost v republiki: 
Solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu na republiški 

ravni, opredeljena s samoupravnih sporazumom o temeljih 
planov Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 
1986-1990, je bila dogovorjena v višini 0,135% od tega: 

za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organiza- 
cij) za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 0,132% in 

- za MDA 0,003%. 
S 1. 4. 1988 je stopnja združevanja sredstev za reševanje 

stanovanjskih vprašanj gojencev organizacij za izobraževanje 
in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju znižana od 0,132 na 0,117% ali za 11,4%. 

Priliv sredstev za solidarnost v stanovanjskem gospodar- 
stvu v I. polletju 1988 znaša 54.771 milijonov od tega za 
solidarnost na nivoju republike cca 5,550 milijonov. Nadaljnje 
zmanjšanje združevanja sredstev za navedene namene v višini 
0,02% povzroča zamik pri realizaciji programa gradnje in 
adaptacije domov namenjenih gojencem organizacij za izo- 
braževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju in s tem nove obveznosti 
v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

- ocena smotrnosti, racionalnosti in učinkovitosti obsto- 
ječe organiziranosti v SIS 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v svojem Poročilu 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (Skupščinski poročevalec, št. 19/88) ugotovil in 
opozoril, da je za izboljšanje stanja na področju gospodarske 
infrastrukture, kjer So ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti, potreben temeljit obrat v smeri učinkovitejšega 
organiziranja in obvladovanja teh področij v vedno ostrejših 
pogojih gospodarjenja. 

Z diferenciranimi normativnimi spremembami v sistemu je 
treba takoj zagotoviti možnosti za bistveno hitrejše reorgani- 
ziranje teh področij tako na strani interesne organiziranosti 
kakor tudi na strani poslovne organiziranosti izvajalcev; za 
reafirmacijo samoupravnih interesnih skupnosti v okviru 
ustavnih načel; za zoženje odnosov svobodne menjave dela 
na teh področjih in za večji poudarek delovanja tržnih zakoni- 
tosti; za ukinjanje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področjih, kjer niso nujne; za združevanje strokovnih plan- 
sko-analitskih služb na enem mestu; za odločnejšo racional- 
nejšo organiziranost izvajalskih organizacij v dejavnostih, ki 
so resnično nenadomestljive za življenje in delo občanov ali 
za delo drugih organizacij; za zbiranje sredstev, za enostavno 
reprodukcijo v teh dejavnostih le po vnaprej določenih druž- 
beno verificiranih merilih organiziranja teh organizacij ter 
standardov opravljanja posameznih storitev oziroma dejavno- 
sti; za uveljavitev tudi drugih oblik in načinov uveljavljanja 
posebnega družbenega interesa na teh področjih, z uveljavi- 
tvijo možnosti, da upravni organi zagotovijo izvajanje določe- 
nih nujnih zadev, če oziroma dokler jih ne zagotovijo samou- 
pravne interesne skupnosti za učinkovitejše spremljanje in 
nadzor nad izvajanjem v Skupščini SR Slovenije sprejete 
politike tako v samoupravnih interesnih skupnostih kakor tudi 
v izvajalskih organizacijah za učinkovitejše in doslednejše 
ugotavljanje odgovornosti na teh področjih. 

Z aktivnostmi ob ustavnih spremembah pa je treba zagoto- 
viti tudi, da bodo planiranje na področju gospodarske infra- 
strukture, izvajanje dejavnosti, organiziranost, nadzorstvo, 
ukrepi upravnih organov učinkovitejši ter jasno razmejeni, 

Na podlagi teh ugotovitev je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na 121. seji 7. julija 1988 med drugim sklenil, da bo 

proučil sedanje mehanizme za financiranje enostavne in raz- 
širjene reprodukcije vse gospodarske infrastrukture in ob 
upoštevanju tudi predvidenih sprememb ustave in gospodar- 
skega sistema predlagal ustrezne rešitve za njihovo večjo 
učinkovitost, tako da bi se te dejavnosti čim manj financirale 
neposredno iz dohodka in čistega dohodka gospodarstva. 

- prenehanje zbiranja sredstev gospodarstva za razširjeno 
reprodukcijo v velikih sistemih (EGS, nafta, plin, luka itd.). 

Po svoji družbenoekonomski vsebini je gospodarska infra- 
struktura (energetika, ceste, telekomunikacije itd.) temeljni 
materialni pogoj za nemoteni potek celotne gospodarske in 
družbene reprodukcije. Gre za kapitalno intenzivne gospo- 
darske dejavnosti z izredno nizkim koeficientom obračanja 
angažiranih osnovnih sredstev itd. Glede na navedene značil- 
nosti omenjene dejavnosti objektivno niso zmožne financirati 
lastnega razvoja zgolj s ceno svojih storitev, tržno gospodar- 
jenje pa lahko uveljavijo le okoli nivoja enostavne reproduk- 
cije. 

Glede na navedeno, še zlasti pa v situaciji, ko na vseh 
področjih gospodarske infrastrukture v republiki zaradi 
izpada lastnih sredstev za naložbe, izpada združenih sredstev 
gospodarstva po enotnih virih in merilih itd. ugotavljamo 
občuten zaostanek pri uresničevanju plansko dogovorjenih 
nalog, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni razlo- 
gov, ki bi na kakršenkoli način opravičevali prenehanje finan- 
ciranja razvoja na teh področjih. Brez dvoma pa težka gospo- 
darska situacija narekuje prilagajanje dinamike in ponovno 
preverjanje posameznih prednosti. 

- zmanjšanje obveznosti za luško infrasturkturo za 10% 
Izvršni svet meni, da za Luko Koper s širšega narodnogo- 

spodarskega vidika dodatno zmanjševanje prispevne stopnje 
ni upravičeno. Pri tem gre predvsem za dejstvo, da smo 
s planskimi dokumenti republike za obdobje 1986-1990 že 
radikalno zmanjšali prispevne stopnje za razvoj luških zmog- 
ljivosti glede na prejšnja leta, in sicer z 0,92% na 0,46% od 
osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek, povečan za 
amortizacijo nad minimalnimi stopnjami in zmanjšan za bruto 
osebne dohodke. Na ta način smo kljub znanim in družbeno 
verificiranim ugotovitvam in opredelitvam, da je Luka Koper 
naše »okno v svet«, da je ena od največjih ustvarjalk deviz 
v republiki ter da na njeni lokaciji in kakovosti storitev temelji 
dokajšnji del deviznega priliva slovenskih železnic, javnih 
cestnih prevoznikov in špediterjev (ki prav tako sodijo med 
največje ustvarjalce deviznega priliva v Sloveniji) - tempo 
nadaljnjega razvoja Luke Koper občutno upočasnili in uskla- 
dili z bistveno zmanjšanimi materialnimi možnostmi do leta 
1990. Vsako nadaljnje zmanjšanje prispevne stopnje bi imelo 
številne multiplikativne negativne učinke, predvsem pa bi 
onemogočilo ohranitev tistega minimalnega razvoja eksplo- 
atacijske funkcionalnosti luških zmogljivosti, ki ga naše 
gospodarstvo, če se hoče intenzivneje vključiti v mednarodno 
delitev dela, nujno potrebuje. 

- zmanjšanje prispevka za območno vodno skupnost 
Združevanje in prelivanje sredstev za skladnejši regionalni 

razvoj vodnega gospodarstva je bilo sprejeto s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slove- 
nije za obdobje 1986-1990, kjer so se območne vodne skup- 
nosti obvezale, da 'bodo za uresničitev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije in programa skladnejšega 
razvoja vodnega gospodarstva združijo sredstva. 

Sredstva se združujejo za naslednje namene: 
- pomembnejše vodnogospodarske objekte za prestruktu- 

riranje proizvodnje in za varstvo okolja; 
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in meddržavni 

pomen; 
- skladnejši regionalni vodnogospodarski razvoi na manj 

razvitih območjih v SR.Sloveniji; 
- osnovno odvodnjavanje za program urejanja kmetijskih 

zemljišč. 
Glede na oceno, da za izvedbo nekaterih prednostnih nalog 

iz dogovora o temljih družbenega plana Slovenije ne bo 
mogoče opraviti s prvotno planiranimi sredstvi je bil že v letu 
1987 sprejet aneks k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana Zveze vodnih Skupnosti Slovenije. S tem je bila sprejeta 
usmeritev, da se 14,6% sredstev od osnovne vodnogospodar- 
ske dejavnosti preusmeri na področje reševanja problematike 
izgradnje čistilnih naprav, vodooskrbe in namakanja. 

Sprejetje predloga za znižanje prispevne stopnje pri soli- 
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darnostno združenih sredstvih vodnega gospodarstva bi pov- 
zročilo, da bi morali odstopiti od sprejetih prednostnih nalog 
iz družbenega plana Slovenije oziroma Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Glede na investicije v teku in 
v pripravi, ki so vezane na izgradnjo HE Vrhovo ne bi bilo 
smotrno zmanjševati prispevne stopnje v vodnem gospodar- 
stvu, saj je že v letu 1987, zlasti v letu 1988 bistveno padel 
obseg razpoložljivih sredstev v vodnem gospodarstvu za vse 
namene. 

- subvencioniranje dnevnika »Večer« 
Na podlagi družbenega dogovora o mesebojnih odnosih pri 

urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi - ustano- 
vitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega 

' dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov (Uradni list SRS, 
št. 3/79) in 9. člena tega družbenega dogovora SR Slovenija iz 
republiškega proračuna pokriva razliko rried proizvodno in 
prodajno ceno politično informativnih dnevnikov, in sicer za 
DELO v celoti, za Dnevnik in Večer pa v višini 50%, medtem ko 
preostalih 50% zagotavljajo zainteresirane občine. Subvenci- 
oniranje časopisa Večer je torej urejeno na enak način kot za 
Dnevnik. 

- sanacija razmer na letališču Maribor 
Nesporno je, da gospodarske, kulturne in turistične zmož- 

nosti mariborske regije pogojuje obstoj letališke infrastruk- 
ture ustreznih zmogljivosti, vendar hkrati z ustreznimi zrač- 
nimi povezavami, ki so temeljni pogoj za uresničitev tako 
širšega družbenega interesa regije - odprava zračno pro- 
metne izolacije kot tudi za uresničitev ožjega podjetniškega 
(letališkega) interesa - pokrivanje stroškov enostavne repro- 
dukcije in uspešno poslovanje. 

Glede na to da ima regija že več let (s tehnično-tehnolo- 
škega in prometnega vidika) povsem zadovoljivo letališko 
infrastrukturo, je osnovni problem nezadostni obseg prometa 
oziroma neustreznost in pomanjkanje potrebnih zračnih po- 
vezav. 

Neustreznost oziroma nezadostnost zračnih povezav na 
letališču Maribor (kot tudi na drugih slovenskih letališčih) pa 
je neposredna posledica prevladujočega vpliva zgolj enega 
zračnega prevoznika v SFRJ na distribucijo teh linij, pred- 
vsem v mednarodnem zračnem prometu, kot tudi posledica 
same lokacije letališča Maribor glede na bližino drugih velikih 
letališč za domači, mednarodni in medcelinski promet 
(Zagreb, Ljubljana, Gradec, itd.). 

V takih razmerah ugotavljamo, da je za sanacijo razmer na 
letališču Maribor bistvenega pomena poiskati odgovor na 
vprašanje, kako povečati obseg prometa, ne pa v prerazpore- 
ditvi oziroma zagotovitvi dodatnih, že tako skromnih sredstev 
SIS za letališko dejavnost Slovenije. 

Ta sredstva so skladno s planskimi dokumenti SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 namenjena realizaciji najbolj nujnih 
potreb na tem področju (pripravljalna dela za rekonstrukcijo 
potniške stavbe na letališču Brnik in investicije v varnost 
zračne plovbe na drugih letališčih v republiki). 

Prav tako je treba poudariti, da so sredstva SIS za letališko 
dejavnost namenjena izključno programu razvoja dogovorje- 
nih zmogljivosti na tem področju, ne pa za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije oziroma za sanacijo razmer 
ob izgubah v poslovanju. 

Na letališču Maribor imajo izgube že od ustanovitve dalje. 
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo 
veliko bolj smotrno, če bi ustanovitelj letališča, to je DPS 
mesta Maribor, v sodelovanju z delovno organizaicjo Leta- 
lišče Maribor pripravil temeljit program sanacije. Ta program 
mora vključevati tudi predloge kratkoročnih in dolgoročnih 
ukrepov in aktivnosti, ki bi morali upoštevati potrebo po 
pokrivanju vseh stroškov enostavne reprodukcije s ceno leta- 
liških storitev, in v tem okviru identificirati tudi konkretne, 
nove poslovne ideje, ki lahko s svojo akumulativno in repro- 
duktivno sposobnostjo že v kratkem-času dajo pozitivne re- 
zultate. 

- večje angažiranje sredstev republiške skupnosti za ceste 
oziroma alokacija sredstev na območja, kjer so bila ustvarjena 

Pobude delegatov, naj se v razmerju med zbranimi sredstvi 
za vzdrževanje in razvoj cest ter njihovo uporabo uveljavi 
teritorialni kriterij alokacije glede na njihov izvor, Izvršni svet 
ne more podpreti. 

Skupnost za ceste Slovenije je bila skladno z določili 
zakona o cestah ustanovljena predvsem zaradi uresničevanja 
nalog, ki se nanašajo na enotnost cestne mreže v SR Slove- 

niji, zaradi ugotavljanja in usklajevanja skupnih potreb in 
interesov glede magistralnih in regionalnih cest, oblikovanja 
sredstev vzajemnosti in zg druge zakonsko opredeljene 
zadeve, zato uveljavljanje teritorialnega kriterija v razmerju 
med zbranimi sredstvi za ceste in vlaganji vanje na določe- 
nem območju ni možno upoštevati. Zakonsko opredeljeni viri 
sredstev za ceste se v smislu zakonskih določil tudi delijo na 
občinske skupnosti za ceste (v okviru njihovih pristojnosti na 
L - cestah) v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Skupnosti za ceste Slovenije. Da bi se izognili kakršne- 
mukoli subjektivnemu vplivu pri porabi sredstev.ki se združu- 
jejo na v Skupnosti za ceste Slovenije (elementar. amortiza- 
cija, sredstva za razvoj cest.na manj razvitih območjih itd.), je 
skupščina Skupnosti za ceste Slovenije zaradi zagotovitve 
čimvečje strokovnosti pri delitvi navedenih sredstev sprejela 
vrsto aktov, ki po strokovnih kriterijih opredeljujejo način 
delitve združenih sredstev. Tako je sprejela metodologijo 
določanja vrstnega reda obnove vozišč, posebej za AC, M in 
R ceste v SRS z dopolnitvijo o sofinanciranju, pravilnik 
o odpravljanju elementarnih dogodkov na cestah, pravilnik 
o osnovah in merilih ter postopku za delitev sredstev za 
pospešeni razvoj cest na manj razvitih in obmejnih območjih 
SRS itd. 

Predlagani kriterij je v nasprotju s splošno sprejeto rešitvijo, 
po kateri sta vzdrževanje in razvoj posameznih cestnih pove- 
zav v odvisnosti od družbenogospodarskega oziroma promet- 
nega pomena posamezne ceste. Njegova uveljavitev bi 
v nekem daljšem časovnem obdobju povzročila, da bi imeli na 
posameznih urbanih območjih, v katerih se sredstva za ceste 
bolj koncentrirajo (registrske takse, prodaja pogonskih goriv, 
lokacija cestninskih postaj), idealno urejeno cestno omrežje, 
kar pa ne bi veljalo za njihovo medsebojno povezanost. 

Druga pomanjkljivost predlaganega kriterija je to, da se 
veže na mesto realizacije sredstev za ceste'in ne na njihov 
namen, ki je temeljno opredeljen za zagotavljanje varnega in 
nemotenega prometa v enotnem slovenskem prostoru, torej 
tudi izven občinski meja. Dejstvo je, da se cestni promet 
odvija neodvisno od mesta vplačila sredstev za njegovo infra- 
strukturo. 

- zagotoviti sredstva za prekvalifikacijo kadrov iz republi- 
škega sklada za potrebe mariborskega gospodarstva. 

S spremembami'zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti je zagotovljena posebna prispevna 
stopnja za te namene, (priprava za zaposlitev zaradi stečaja, 
ekonomskih razlogov ali tehnoloških razlogov), po kateri se 
sredstva zbirajo na ravni republike pri Zvezi skupnosti za 
zaposlovanje in prenakazujejo občinskim skupnostim za 
zaposlovanje glede na število upravičencev. Za pridobitev teh 
sredstev pa morajo OZD izpolnjevati kriterije in pogoje za 
pridobitev teh sredstev. 

- predlogi za oceno sedanjega delovnega časa in smotr- 
nejši začetek ter trajanje delovnega časa 

Poudariti gre predvsem ekonomski vidik delovnega časa, 
kar pomeni, da dolžina delovnega časa, njegova razporeditev 
in izraba ur ob dani stopnji tehnologije in drugih pogojih 
delovnega procesa določajo obseg proizvodnje in s tem tudi 
stopnjo družbenega standarda. Glede na to morajo biti zakon- 
sko dane možnosti, da se z ustrezno določitvijo in razporedi- 
tvijo delovnega časa zagotovi učinkovito izvajanje proizvod- 
nega in delovnega procesa. Ocena produktivnosti izrabe 
delovnega časa pa je stvar posamezne organizacije združe- 
nega dela, saj imajo v skladu z zakonsko ureditvijo delavci 
v posamezni organizaciji združenega dela pravico in dolž- 
nost, da določijo delovni čas in njegovo razporeditev, in sicer 
tako.da zagotovijo izpolnjevanje del in nalog, ki jih narekujejo 
smotrna organizacija dela ter racionalna izkoriščenost delov- 
nih sredstev, pa tudi usklajenost skupnega dela v temeljni 
organizaciji in skupnega dela z delavci v drugih temeljnih 
organizacijah, s katerimi so povezani pri uresničevanju skup- 
nih interesov, kakor tudi zadovoljevanje potreb delovnih ljudi, 
ki uporabljajo njihove storitve. 

Glede na navedeno mora torej biti zakonska ureditev dovolj 
prožna, da dopušča prilagoditev delovnega časa posebno- 
stim delovnega in proizvodnega procesa, saj so delovni čas, 
njegovo trajanje in izraba predvsem ekonomske kategorije 

Ob upoštevanju ustavne ureditve in dosežene stopnje 
gospodarskega razvoja je dolžina delovnega časa v naši 
pravni ureditvi časovno omejena na največ 42 ur tedensko. 
Pod določenimi zakonsko predvidenimi pogoji pa so predvi- 
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dene tudi možnosti uvedbe za omejeno dobo daljšega delov- 
nega časa (delo preko polnega delovnega časa) ter možnosti 
skrajševanja delovnega časa. 

Prav tako so v delovnopratfni zakonodaji v zvezi z razporeja- 
njem delovnega časa predvidene široke možnosti za neena- 
komerno razporeditev delovnega časa (če to zahteva narava 
dejavnosti ali določenih del in nalog, organizacija dela, raci- 
onalnejša izraba delovnih sredstev in delovnega časa, izpol- 
njevanje rokov) in ob upoštevanju 42-urnega delovnega tedna 
kot povprečne delovne obveznosti za določeno obdobje, naj- 
več do Žnega leta obveznost prilagajanja razporeditve delov- 
nega časa sezonski naravi dela in možnosti začasne preraz- 
poreditve delovnega časa v izjemnih okoliščinah ((pomanjka- 
nje energije, okvare na strojih, neredne dobave repromateri- 
ala). Glede na navedeno je bilo tudi v analizi delovnopravne 
zakonodaje, ki jo je Republiški komite za delo pripravil v lan- 
skem letu, ugotovljeno, da republiška delovnopravna zakono- 
daja daje organizacijam združenega dela možnosti za prilaga- 
janje razporeditve delovnega časa potrebam delovnega pro- 
cesa. Tako ureditev so pozitivno ocenile tudi organizacije 
združenega dela, tako da v naši republiki ni posebnih zahtev 
po spreminjanju tega dela ureditve delovnega časa. 

Glede predlogov, ki so bili dani že ob pripravi analize in ki 
jih je mogoče povzeti tudi iz obravnave pobude, in sicer da bi 
morala delovnopravna zakonodaja na bolj zavezujoč način 
določati obveznosti ali celo natančneje urejati razporeditev, 
začetek in konec poslovnega časa na nekaterih področjih, kot 
so npr. promet in zveze, promet blaga na drobno, gostinstvo, 
obrt, storitvene dejavnosti (tudi zdravstvo), je treba ugotoviti, 
da že zakon o združenem delu (14. člen) in zakon o delovnih 
razmerjih (72. člen) določata obveznost, da se v teh dejavno- 
stih razporeditev, začetek in konec delovnega časa usklaju- 
jejo s potrebami delavcev in drugih delovnih ljudi, z začetkom 
dela v organizacijah, v katerih delajo, njihovo lokacijo in 
z življenjskimi in drugimi razmerami v kraju in okolju, v kate- 
rem živijo. Ta dva člena, ki urejata po vsebini poslovni čas, ne 
pa delovnega časa, čeprav o njem govorita in določata, da 
razporeditev tega časa določijo organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti, sveti potrošnikov in druge 
oblike organizacij uporabnikov s samoupravnim sporazumom 
ali pa tudi z odlokom skupščine občine pa je tudi poslovni čas 
treba urediti, če se ne uredi s samoupravnim sporazumom ali 
če se določi v nasprotju s potrebami ljudi, občanov in organi- 
zacij združenega dela. 

Taka ureditev v obeh zakonih je dovolj jasna in natančna, 
obenem pa daje dovolj možnosti za najustreznejšo ureditev 
poslovnega časa ob upoštevanju posebnosti posameznih 
okolij. Ob tem urejajo problematiko poslovnega časa 
posredno ali neposredno tudi številni drugi predpisi, npr. na 
podorčju PTT storitev, delovanja javnih letališč, zdravstve- 
nega varstva, osnovnega šolstva, usmerjenega izobraževanja, 
sodstva itd. Glede na to da določanje in urejanje poslovnega 
časa po vsebini nista predmet delovnopravne zakonodaje in 
glede na to, da z zakonom tudi ni možno v celoti urediti 
problematike določanja poslovnega časa ob upoštevanju 
vseh posebnosti različnih dejavnosti in zahtev različnih okolij, 
sprememba usmerjevalnih norm ni možna in potrebna. 

- poravnavanje družbenih obveznosti gospodarstva s pla- 
čilnimi instrumenti 

Eno od temeljev jugoslovanskega denarnega sistema, ki jih 
določa zakon o denarnem sistemu (Uradni list SFRJ, št. 49/76, 
61/76, 61/82 in 71/86 je, da se obveznosti, ki se glasijo na 
dinarje, poravnavajo z gotovino, v obliki brezgotovinskega 
plačevanja (virmansko, pobot in - če se pravne osebe in 
občani kot dolžniki dogovorijo v skladu z zveznim zakonom 
z upniki - tudi s prenosnimi vrednostnimi papirji (13. in 14. 
člen). Z zveznim zakonom je pri tem mišljen predvsem zakon 
o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev 
(Uradni list SFRJ, št. 60/75 do 34/86). 

Iz določb navedenih zveznih zakonov izhaja, da je način 
poravnave določene obveznosti predvsem stvar pogodbe- 
nega odnosa med dolžnikom in upnikom in da je vsakršno 
drugačno ravnanje (dolžnika) kršenje določb pogodbe. 

Instrumente zavarovanja plačil je po zveznem zakonu 
možno izdajati le v posebej določenih primerih (promet blaga 
in storitev, plačilo nadomestil, premij, regresov), z njihovim 
prenašanjem (indosiranje menic) pa poravnavati tudi druge 
obveznosti (npr. plačilo blaga, vračilo posojila ipd.) 

Instrumenti zavarovanja plačil, med katerimi je najbolj raz- 
širjena menica, se večinoma uporabljajo v blagovno-storitve- 
nem poslovanju ter predstavljajo dokumentirano terjatev iz 
tovrstnega poslovanja. Pri menici gre za odloženo plačilo in 
ima torej tudi naravo kreditnega instrumenta, ki predstavlja 
naložbo poslovnih sredstev upnika zaradi doseganja finanč- 
nih učinkov (obresti). 

Pripisi, ki uvajajo določene družbene obveznosti (npr. 
davek in prispevek iz dohodka in osebnih dohodkov, združe- 
vanje sredstev, ipd.) določajo tudi način njihove poravnave, in 
sicer tako da se plačujejo v določenih časovnih intervalih 
s prenosom denarnih sredstev, ki jih imajo uporabniki družbe- 
nih sredstev na računih pri službi družbenega knjigovodstva. 
Na ta način je zagotovljen preko službe družbenega knjigo- 
vodstva družbeni nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo 
obračunavanja in plačevanja tovrstnih obveznosti in vzpo- 
stavljena enotna evidenca plačilnega prometa za potrebe 
družbenega informiranja o gospodarskih gibanjih (spremlja- 
nje porabe po obrazcu B-2 ipd ). 

Zakonska uvedba možnosti za poravnavanje družbenih 
obvezosti z vrednostnimi papirji (npr. menico) bi bistveno 
(negativno) vplivala na uresničevanje določenih družbenih 
funkcijh, za katere je z zakonom določeno plačevanje družbe- 
nih dajatev. Financiranje družbene nadgradnje in dela gospo- 
dastva preko samoupravnih interesnih skupnosti in proraču- 
nov družbenopolitičnih skupnosti večinoma zagotavlja 
denarna sredstva za plačilo izdatkov, ki imajo pri uporabnikih 
naravo potrošnje (npr. osebni dohodki zaposlenih v družbe- 
nih dejavnostih, pokojnine, nadomestila osebnega dohodka 
zaradi bolezni itd.). Plačilo navedenih izdatkov je večinoma 
časovno usklajeno s prilivom sredstev iz prispevkov in dav- 
kov. Uporaba vrednostnih papirjev bi povzročila nepravo- 
časno poravnavo obveznosti končnim uporabnikom teh sred- 
stev in bistveno povečala doseg strokovno-administrativnega 
dela pri poslovanju z vrednostnimi papirji. Ob uporabi 
menice, izdane po zakonu o zavarovanju plačil med uporab- 
niki družbenih sredstev, bi npr. strokovne službe samouprav- 
nih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti morale vzpo- 
staviti evidenco zavezancev, ki so poravnali obveznost 
z menico, izračunavati sedanjo vrednost zneska menice, ki 
dospeva v bodočnosti, skrbeti za pravočasno vnovčenje 
menice, usklajevati denarni odliv iz skupnosti z možnostjo 
pridobitve likvidnih sredstev z eskontom menic v banki ipd. 

Navedena dejstva bi prišla še zlasti do izraza v samouprav- 
nih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih 
širšega pomena (republika), saj bi bil vzpostavljeni odnos 
med enim uporabnikom (skupnostjo) in množico (več tisoč) 
zavezancev, ki bi lahko (teoretično) naenkrat vsi poravnali 
določeno obveznost republiškega pomena z menicami. 

Zakonska uveda možnosti poravnave družbenih obveznosti 
bi bistveno otežila delo službe družbenega knjigovodstva pri 
izvajanju plačilnega prometa in nadzora nad zakonitostjo 
razpolaganja z družbenimi sredstvi. V službi družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji je za plačilo določenih družbenih 
obveznosti odprt en vplačilni račun za več družbenih obvez- 
nosti, s katerega se z-brana sredstva usmerjajo posameznim 
skupnostim v določenem odstotnem deležu od vseh sredstev 
na tem računu, s čimer je bistveno poenostavljen in časovno 
skrajšan celoten postopek plačila obveznosti. Plačilo 
z menico ene ali več družbenih obveznosti hkrati bi službo 
postavilo v vlogo arbitra, ki bi moral odločiti o posredovanju 
vrednostnega papirja končnemu uporabniku, to pa bi lahko 
povzročalo spore o pravilnosti njenega ravnanja. 

Izvršni svet sodi, da predlog v delegatski pobudi ne rešuje 
vprašanja izboljšanja likvidnosti gospodarstva, saj je ta tudi 
v negospodarstvu zaostrena. Pri tem pa meni, da je pri ureja- 
nju likvidnostnih problemov in slabše dohodkovne uspešnosti 
OZD gospodarstva v delu, ki se nanaša na poravnavanje 
družbenih obveznosti, treba upoštevati tudi zakonske možno- 
sti, ki izhajajo iz določb zakona o sanaciji in prenehanju OZD 
(oprostitev, odložitev, zmanjšanje določene obveznosti), 
o čemer je treba doseči soglasje posameznega zavezanca in 
upravičenca (skupnostjo). 

Na odlagi navedenega Izvršni svet meni, da pobuda ni 
sprejemljiva. 

- vračilo prometnega davka tujcem, ki kupljeno blago 
nesejo iz države 

Na podlagi drugega odstavka 36. člena zakona o obdavče- 
vanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 

48 poročevalec 



33/72 do 31/88) je Zvezni izvršni svet že sprejel Odlok o pogo- 
jih in načinu prodaje tujim fizičnim osebam določenih proiz- 
vodov, ki so oproščeni prometnega davka (Uradni list SFRJ, 
št. 38/86), ter navodilo o izvajanju tega odloka (Uradni list 
SFRJ, št. 45/86). 

Po navedenem odloku imajo tuje fizične osebe (kupci), ki 
kupujejo določene proizvode z dinarskim čekom Narodne 
banke Jugoslavije in drugimi brezgotovinskimi vplačilnimi 
instrumenti, ki jih izdajajo tuji imetniki, pravico do vračila 
plačanega prometnega davka. 

V skladu z zakonskim pooblastilom imajo tuje fizične osebe 
pravico do vračila prometnega davka pri nakupu proizvodov. 

določenih po tar. št. 1 tarife temeljnega prometnega davka 
(vsi proizvodi, ki niso določeni v drugih tarifnih številkah in za 
katere ni predpisana oprostitev), proizvodov iz kristalnega 
stekla iz tar. št. 10, določenih proizvodov iz tar. št. 11 (pohi- 
štva. bela tehnika, izdelki iz usnja, skaja, motorji za čolne, 
prikolice...), ter tekstilnih izdelkov in obutve iz tar. št. 12 
temeljnega prometnega davka. 

SR Slovenija je že večkrat predlagala ureditev, kot je nave- 
dena v delegatski pobudi, zato Izvršni svet meni. da bi bilo 
primerno ob predvidenih spremembah davčnega sistema pri- 
stojnim zveznim organom pobudo ponovno poslati. 

MARINA BOHINEC 
delegatka v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slove- 
nije je posredovala naslednjo delegatsko pobudo: 

»Republiški sekretariat za finance je bil preko Zveze društev 
računovodskih irr finančnih delavcev Slovenije že seznanjen 
s predlogom spremembe zakona o knjigovodstvu, ki zavezuje 
delovne organizacije sestavljati periodične obračune vsake tri 
mesece, gre za spremembo informacijskega sistema v tem1 

delu, ko zavezuje za sestavitev raznih periodičnih, zaključnih 
ali polletnih obračunov. 

Obveznosti izkazovanja rezultatov poslovanja, ki jih delamo 
takoj za zaključnim računom, postavljajo temeljne organiza- 
cije v položaj, da le na hitro nekaj naredijo. O tem smo že 
razpravljali na Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije 
in njegovem Predsedstvu. Vemo, kako je s sprejemanjem 
planov, da se je moralo na hitro dogovoriti, kako se bo 
poračunaval celotni prihodek. Socialno varstvo in občinske 
zdravstvene skupnosti so že v izgubah, zdravstvu pa to nepo- 
sredno preti. Ocenjeno je bilo, da bi čimprej odpravili sistem 
informiranja po tromesečjih. 

Morda tudi preko Republiškega sekretariata za finance je 
treba dobiti informacije, kdaj bo prišlo do spremembe zakona 
o knjigovodstvu, predvsem v delu, ki definira, kako sestavljati 
obračune in kakšno bo obračunsko obdobje.« 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu 

V zvezi z zastavljenimi vprašanji smo zaprosili za mnenje in 
stališča naslednje organe, organizacije oziroma institucije: 
Zvezo društev računovodskih in finančnih delavcev SRS, 
Republiški sekretariat za finance, Gospodarsko zbornico SRS 
ter Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 

Na podlagi pridobljenega materiala Komisija za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu v zvezi z zastavljenimi 
delegatskimi vprašanji oziroma pobudami daje naslednje 

poročilo: 

Od Republiškega sekretariata za finance smo dobili stališče 
do vprašanj in pobud delegatov. Iz njega izhaja, da v SR 
Sloveniji velja na področju financiranja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti ureditev, po kateri se 
prispevki iz dohodka ali osebnega dohodka plačujejo bodisi 
po načelu domicila bodisi po načelu sedeža tozd ali delovne 
organizacije in tako sprememba organiziranosti neposredno > 
ne pomeni ukinitve plačevanja prispevkov za te dejavnosti. 
Glede pobude za racionalizacijo knjigovodstva pri uporabni- 
kih družbenih sredstev pa Sekretariat za finance meni, da je ta 
pobuda upravičena in da je takšna zahteva prisotna že več let. 
Nanaša pa se na zmanjšanje števila medletnih periodičnih 
obračunov ter na poenostavitve poročanja o doseženih rezul- 
tatih poslovanja in premoženjskem stanju uporabnikov druž- 
benih sredstev na predpisanih obrazcih. Pripravljen je bil 
elaborat »predlog za racionalizacijo knjigovodstva«, v kate- 
rem se predlagajo spremembe zakona o knjigovodstvu ter 
drugih izvedbenih predpisih, vendar pa je bila obravnava 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knji- 
govodstvu v zvezni skupščini odložena zaradi pričakovanih 
sprememb v gospodarskem sistemu Jugoslavije, ki bi jih 
lahko prinesla sprememba zvezne ustave. Podobno stališče 

do obravnavane problematike je zavzela tudi Zveza računo- 
vodskih in finančnih delavcev Slovenije, ki je poleg navede- 
nega poudarila še prenormiranost tega področja. Glede pro- 
cesa reorganizacije tozdov pa Zveza računovodskih in finanč- 
nih delavcev Slovenije poudarja potrebo po čim večji prosto- 
sti pri oblikovanju gospodarskih subjektov, saj vseh možnih 
organizacijskih oblik ni mogoče predpisati z zakonom. 

Stališče glede delegatskih pobud je zavzela tudi Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, in sicer se zavzema za poenostavitve 
in zmanjševanja števila periodičnih obračunov. Glede organi- 
ziranosti združenega dela v Sloveniji pa je bilo na podlagi 
statističnih podatkov ter ostalih podatkov, zbranih v Gospo- 
darski zbornici Slovenije, narejeno poročilo o organiziranosti 
združenega dela ter o procesih reorganizacij. Iz pdvočila 
izhaja, da se mora oblika organiziranosti čimbolj prilagoditi 
pogojem za doseganje čim boljših ekonomskih efektov in 
tehničnih pogojev dela. Ustanovljena je bila Komisija za vpra- 
šanje samoupravne organiziranosti in integracij v gospodar- 
stvu v okviru Gospodarske zbornice, ki sistematično spremlja 
gibanje integracijskih procesov v gospodarstvu, nudi organi- 
zacijam v postopku reorganizacije strokovno pomoč in opo- 
zarja organizacije na pomanjkljivosti elaboratov o družbeno- 
ekonomski upravičenosti reorganizacij itd. Iz omenjenih ela- 
boratov mora izhajati dejstvo, ali so izpolnjeni pogoji za 
reorganizacijo, ki jih določa 287. in 293. člen ZZD. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je že večkrat 
razpravljal o nujni racionalizaciji evidence družbenih sredstev 
in obračunov. Delegati SR Slovenije so o tem že sprožili 
pobudo v zvezni skupščini. 

Pri pregledu nekaterih organizacij je Komisija za spremlja- 
nje izvajanja zakona o združenem delu ugotovila, da te pogo- 
sto ne ustrezajo strokovnim in političnim zahtevam. Elaborati 
neredko prikazujejo znižanje stroškov zaradi evidenc družbe- 
nih sredstev. Vendar pa reorganizacije ne predstavljajo zbir 
organizacijskih ukrepov, katerih cilj je izboljšanje metod dela, 
da bi se povečal delovni učinek. Elaborat mora prikazovati 
prednosti in učinke reorganizacije v poslovni in samoupravni 
organiziranosti ter morajo spremljati ustrezno razvojno poli- 
tiko. V takih pogojih se torej odvijajo v bistvu le procesi 
centralizacije z močnimi elementi hierarhične organizacije, 
kar se v svetu vedno bolj opušča. Namesto da bi se dajala 
večja samostojnost in odgovornost posameznim delom, 
zasledoval sodoben sistem razvoja, vzpostavljal dinamičen, 
fleksibilen in odprt sistem, se dogaja nasprotno. Ugotavlja se, 
da se s tem znižuje možnost za neposredno motivacijo delav- 
cev in uveljavljanje sodobnih proizvodnih odnosov. 

V kriznem obdobju, ko mora biti fleksibilnost velika, se 
s centralizacijo tudi odmikamo od sposobnosti poslovnih 
subjektov, da se hitro prilagodijo spremembam. Pri reorgani- 
zacijah tudi ne srečujemo izločitev in razvijanja srednjega ter 
drobnega gospodarstva, ne rešujejo se problemi aktiviranja 
družbenih sredstev ter njihov prenos oziroma odtujitev. Vsi 
navedeni problemi imajo tako strokovne kot politične dimen- 
zije, zato je Komisija za spremljanje izvajanja zakona o zdru- 
ženem delu predlagala, da se jeseni organizirajo strokovni 
seminarji, kjer naj bi se z vseh zornih kotov obravnavali 
problemi reorganiziranja gospodarstva. 

Organiziranost združenega dela je samoupravna pravica 
delavcev, zato komisije skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti ne morejo direktno vplivati na to pravico, lahko le 
svetujejo. Koristno bi bilo, če bi se zveza sindikatov kot 
subjektivna sila bolj angažirala, pri čemer pa bi morala ta 
nastopati ne le s politično močjo, marveč tudi z močno stro- 
kovno argumentacijo. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

SMOTRNEJŠA IN KAKOVOSTNEJŠA POPOLNITEV JLA 

• Če bodo potrebe oboroženih sil zahtevale, se bodo naborniki pošiljali na 
služenje vojaškega roka tudi, ko končajo šolanje na določenih fakultetah, 
visokih, višjih in drugih šolah. 

• Vojaškega roka ne bo potrebno doslužiti, če je vojaškemu obvezniku ostalo do 
konca služenja vojaškega roka manj kot 60 dni. 

• Prožnejše zakonske rešitve v zvezi s potovanji in začasnim bivanjem vojaških 
obveznikov v tujini. 

Pri dosedanji uporabi veljavnega zakona o vojaški obvezno- 
sti, ki je začel veljati konec 1985. leta, se je pokazalo, da 
izrecne rešitve glede pošiljanja nabornikov v JLA (predvsem 
po redno končanem srednjem usmerjenem izobraževanju) ne 
zagotavljajo vedno zadostno usklajenost dopolnitve oborože- 
nih sil z resničnimi potrebami. Da bi se temu izognili, kot tudi, 
da bi se dopolnile nekatere druge zakonske rešitve (dosluži- 
tev vojaškega roka, bivanje nabornikov v tujini, kazenske 
določbe), je Zvezni izvršni svet pripravil in predložil Skupščini 
SFRJ predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški obveznosti z osnutkom zakona (AS 510). 

Razprava o osnutku tega zakonskega akta bo potekala 
predvidoma na oktobrski seji Zveznega zbora. 

V vojsko tudi po študiju 

V obrazložitvi novopredlaganih sprememb in dopolnitev 
tega zakona je navedeno, da je bila po veljavnih zakonskih 
rešitvah večina nabornikov poslana na služenje vojaškega 
roka takoj po končani šoli srednjega usmerjenega izobraževa- 
nja, torej večinoma, ko dopolnijo 18 let starosti. Takšna reši- 
tev je neugodno vplivala na kakovost sestave posameznih 
služb v oboroženih silah, predvsem z rezervnimi oficirji sani- 
tetne, veterinarske in tehnične stroke, kot tudi vojaki z določe- 
nimi specialnostmi (vozniki in podobno). To pa predvsem 
zaradi tega, ker so za uspešno šolanje v ustreznih šolah 
rezervnih oficirjev oziroma za pripravo in izvrševanje določe- 
nih nalog v JLA nujna predhodna specifična znanja, ki jih je 
mogoče pridobiti le na ustreznih civilnih fakultetah, visokih ali 
višjih oziroma drugih šolah. 

Da bi omogočili kakovostnejšo in smotrnejšo popolnitev 
oboroženih sil s kadri omenjenih in drugih specialnosti, je 
v najnovejšem osnutku zakona predlagana dopolnitev ustrez- 
nih določb veljavnega zakona (24. člena). Z novopredlagano 
določbo je dano Zveznemu sekretarju za ljudsko obrambo 
pooblastilo, da lahko izjemoma predpiše, če to zahtevajo 
potrebe oboroženih sil, da se naborniki, ki so vpisani na 
posamezne fakultete, visoke ali višje oziroma druge šole, 
pošiljajo na služenje voja'škega roka po končanem šolanju, 
vendar najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem 
dopolnijo 27 let. 

Druga novost v zakonu se nanaša na oprostitev obveznosti 
služenja vojaškega roka. Glede na to, da v posameznih okoljih 
opravljajo dolžnosti stražarja v kazensko-poboljševalnih usta- 
novah osebe, ki so končale šolo za notranje zadeve , ki traja 
najmanj dve leti, je predlagano, da se tudi te osebe oprosti te 
obveznosti pod pogojem, da so te naloge opravljali najmanj 
dve leti. Do sedaj so pod enakimi pogoji to pravico uveljavljali 
miličniki. 

Preostala dva meseca vojaškega roka ni 
potrebno doslužiti 

Pomembna sprememba zakona je predvidena tudi glede 
obveznosti doslužitve vojaškega roka zaradi prekinitve, ki je 
nastala zaradi razlogov, predvidenih z zakonom. Ker se je 
veljavna zakonska rešitev, ki takšno obveznost določa, takoj 
ko prenehajo razlogi, ki so privedli do prekinitve služenja 
vojaškega roka - neodvisno od dolžine preostalega dela 
vojaškega roka, pokazala kot neekonomična in nesmotrna, je 
predlagana sprememba ustrezne določbe, po kateri takšne 
doslužitve ne bi bilo, če je do konca služenja vojaškega roka 
ostalo manj kot 60 dni. 

Predlagane so tudi nekoliko prožnejše rešitve, ki se nana- 
šajo na dovolitev potovanj in začasno bivanje vojaških obvez- 
nikov v tujini. V bodoče bi imeli to možnost tudi vojaki, ki bi 
bili med služenjem vojaškega roka ocenjeni kot začasno 
nesposobni (in ne samo na naboru, kot do sedaj), kot tudi 
naborniki, ki bi se šolali na univerzah v tujini na podlagi 
mednarodne menjave študentov ali uživanja mednarodnih 
oziroma meddržavnih štipendij. Dovoljenje za potovanje 
v tujino zaradi teh razlogov bi nabornik dobil z veljavnostjo do 
poteka časa, za katerega je bil ocenjen kot nesposoben za 
vojaško službo oziroma do konca šolanja, vendar najpozneje 
do konca leta, v katerem dopolni 27 let . 

Na koncu so v skladu z zakonom o prekrških, s katerimi se 
kršijo zvezni predpisi, predlagane tudi nove kazenske 
določbe. Z njimi se, predvsem zaradi izjemno visoke stopnje 
inflacije, zneski denarnih kazni povečujejo pet- do desetkrat. 

Tako je na primer predvidena denarna kazen v znesku od 
100.000 dinarjev (do sedaj 10.000 din) do 1,000.000 dinarjev 
(do sedaj 100.000 din) ali kazen zapora do 30 dni, če se vojaški 
obveznik ne odzove pozivu za vpis v vojaško evidenco, na 
nabor, vojaške zdravniške preglede in preiskave, služenje 
vojaškega roka, orožne vaje ali vojaško-strokovno usposablja- 
nje kot tudi, če ne pride, da bi prejel oziroma vrnil osebno 
vojaško opremo. 

Enaka kazen je predvidena tudi za vojaškega obveznika, ki 
samovoljno zapusti orožne vaje ali vojaško-strokovno uspo- 
sabljanje, če ne sprejme ali ne vrne v brezhibnem stanju 
osebne vojaške opreme oziroma če le-to ne hrani in ne vzdr- 
žuje ali je ne prinese s seboj, kadar je to določeno s pozivom 
pristojnega organa. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o vojaški obveznosti — AS 510 
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PRILOGA 

PERIODIČNI DELOVNI NACRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za IV. trimesečje 1988 

Uvodna pojasnila 
Periodični delovni načrt so sprejeli zbori Skupščine SR 

Slovenije na sejah 29. 9. 1988. V njem so upoštevani 
predlogi, ki so jih dali Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije In drugI predlagatelji. Upoštevani so predvsem pred- 
logi, da se nekatere zadeve prenesejo v 1989. leto zaradi 
predvidenega usklajevanja z ustavnimi spremembami. 
To velja za posamezne zakone na področjih: družbenih 
dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva in energet- 
skega gospodarstva. Zaradi razbremenitve dela zborov 
v zadnjem trimesečju se prenese v prihodnje leto tudi 
obravnava temeljnih vprašanj kulturne politike v SR Slo- 
veniji In osnutek zakona o zemljiški knjigi. Obravnava 
poročila o spremljanju rezultatov preizkusa skrajševanja 
delovnega časa se prav tako prenese v 1989. leto, ko 
bodo znane rešitve zvezne zakonodaje na tem področju. 

V IV. trimesečju letošnjega leta bo potrebno pred- 
hodno obravnavati vrsto sistemskih zakonov, ki jih bo 

predložila Skupščina SFRJ za uresničevanje reforme 
gospodarskega sistema. Soglasje k tem aktom pa naj bi 
zbori dali v decembru letos, da bi lahko začeli veljati s 1. 
1. 1989. Na sejah v oktobru so že predvideni nekateri 
zakoni, o katerih bo potrebna predhodna razprava, s tem 
da bi Skupščina SR Slovenije prejela mnenje k posamez- 
nim rešitvam. 

V periodičnem delovnem načrtu sta predvideni obrav- 
navi republiške in zvezne letne resolucije o uresničeva- 
nju družbenega plana. Kolikor bodo na tem področju 
sprejete, v skladu z ustreznimi spremembami zakonskih 
rešitev, spremembe, bo to vključeno v predloge dnevnih 
redov. 

Ker še ni mogoče predvideti vseh aktov, ki jih bo 
predložil zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
v soglasje, bodo le-ti vključeni v predloge dnevnih redov, 
ki v tem primeru pomenijo dopolnitev periodičnega 
delovnega načrta. 

SEJE ZBOROV 26. 10. 1988 (sreda) 

Predložitev gradiv: do 5. 9.1988 
45-dnevni rok za objavo gradiv: 12.9.1988 
1. POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za informiranje, odbori 

za družbenopolitični sistem, Komisija za pravosodje, Komisija 
za mednarodne odnose, Komisija za narodnosti 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopoli- 

tičnega zbora Skupščine SR Slovenije 

2. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CARINSKI TARIFI 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine.SFRJ 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Odbor za finance in kreditno- 

monetarno politiko, Zakonodajno-pravna komisija 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 

nega dela Skupščine SRS 
3. a) OSNUTEK ZAKONA 
O ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU 
b) OSNUTEK ZAKONA O TUJIH VLAGANJIH 
c) OSNUTEK ZAKONA O OPRAVLJANJU 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TUJINI 
d) OSNUTEK ZAKONA O JUGOSLOVANSKI 
BANKI ZA MEDNARODNO EKONOMSKO 
SODELOVANJE 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
(predhodna obravnava) 

Pristojen: Zbor združenega dela 
Osnutek zakona o tujih vlaganjih obravnava tudi Družbeno- 

politični zbor. 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, Komisija za 

spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, Zakono- 
dajno-pravna komisija in druga delovna telesa glede na nji- 
hovo pristojnost 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL in RS 
ZSS, Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 
4. OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O FINANCIRANJU FEDERACIJE 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance, Zakono- 
dajno-pravna komisija 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 
5. OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH 
NESREČ (TOČE IN NEVIHTE) V SAP VOJVODINI 
- ponovna obravnava 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 

venije 
6. POBUDA ZA SKLENITEV DOGOVORA 
O IZDAJI DOPLAČILNE POŠTNE ZNAMKE »29. 
ŠAHOVSKA OLIMPIADA V NOVEM SADU LETA 
1990« Z OSNUTKOM 

Predlagatelj: Skupščina SAP Vojvodine 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance, Zakono- 
dajno-pravna komisija 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupš- 
čine SR Slovenije 
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7. POROČILO O POTEKU USKLAJEVANJA 
POBUDE ZA SKLENITEV DOGOVORA 
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA REGRES ZA 
KAKOVOSTNI PLEMENSKI PODMLADEK IN 
STROŠKE ZA UMETNO OSEMENJEVANJE 
Z OSNUTKOM DOGOVORA IN POBUDE ZA 
SKLENITEV DOGOVORA O ENOTNEM ZNESKU 
PREMIJE ZA MLEKO IN O ZAGOTOVITVI 
SREDSTEV ZA TO PREMIJO Z OSNUTKOM 
DOGOVORA 

Poročilo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za kmetijstvo, Odbor 

ZO za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupš- 

čine SR Slovenije 

8. POBUDA ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O VIRIH SREDSTEV ZA 
VZDRŽEVANJE, REKONSTRUKCIJO IN 
GRADITEV CEST Z OSNUTKOM DOGOVORA 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditrio-monetarno politiko, Odbor ZO za finance, Zakono- 
dajno-pravna komisija 

V obravnavi sodeluje: Republiška skupnost za ceste 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupš- 

čine SR Slovenije 
9. POBUDA ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O FINANCIRANJU ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE Z OSNUTKOM DOGOVORA 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance, Zakono- 
dajno-pravna komisija 

V obravnavi sodeluje: SIS za železniški in luški promet SR 
Slovenije , 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 

10. POBUDA ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O RAZVOJU PROIZVODNJE 
FARMACEVTSKIH SUROVIN IN POSPEŠEVANJE 
PROIZVODNJE ZDRAVIL Z OSNUTKOM 
DOGOVORA 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, Zakonodajnopravna komisija 
V obravnavi sodeluje: Zdravstvena skupnost Slovenije 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupš- 

čine SR Slovenije 
★ ★ ★ 

Na podlagi sklepov zborov 29. 9. 1988 bo na tej seji 
potrebno obravnavati Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Svetu SR 
Slovenije za varstvo ustavne ureditve in odloke o ustanovitvi, 
nalogah in sestavi nekaterih delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije. 

SEJE ZBOROV 22. IN 23. 11. 1988 
(torek in sreda) 

Predložitev gradiv: 3.10.1988 
45-dnevni rok za objavo gradiv: 10.10.1988 
1. - SOGLASJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
K PREDLOGU AMANDMAJEV K USTAVI SFRJ 
- SOGLASJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

K PREDLOGU USTAVNEGA ZAKONA ZA 
IZVEDBO AMANDMAJEV OD IX DO XLI K USTAVI 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
JUGOSLAVIJE 

Predlagatelj: Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo: vsa delovna telesa. 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, občinske skupščine in 

skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
2. DOLOČITEV OSNUTKA AMANDMAJEV 
K USTAVI SR SLOVENIJE 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo: vsa delovna telesa. 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, občinske skupščine in 

skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
3. OSNUTEK RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na 
svoje delovno področje, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica 
Slovenije, samoupravne interesne skupnosti družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupš- 
čine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 
4. OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI 
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETU 
1989 S SPREMLJAJOČIMI GRADIVI 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na 
svoje delovno področje, Zakonodajno pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 
5. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-2000 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na 
njihovo delovno področje, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Republiški svet ZSS. 
Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne intferesne 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije 

6. POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE 
POSPEŠEVANJA SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI 
V LETU 1987 IN V PRVEM POLLETJU 1988 
Z OCENO URESNIČEVANJA NALOG DO KONCA 
LETA 1988 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, SIS družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije 

7. STRATEGIJA RAZVOJA PROIZVODNJE IN 
UVAJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V SR 
SLOVENIJI 

Predlagatelj: Izvršni svet 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, Komisija za informiranje 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 

Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna skupnost Slo- 
venije 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 

8. POROČILO O GOSPODARJENJU 
S FINANČNIMI SREDSTVI V BANKAH V SR 
SLOVENIJI 

Predlagatelj: Ljubljanska banka-Združena banka 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, Komisija za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu, Odbor ZZD za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Narodna banka Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 
9. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
KAZENSKIH SANKCIJ 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbori 

za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 

Vrhovno sodišče SR Slovenije 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopoli- 

tičnega zbora Skupščine SRS 

10. OSNUTEK PROGRAMA DELA ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1989 

Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo programa dela 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa. 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, SIS 

družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, občinske, 
skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti in drugi zainteresirani organi in organizacije 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 14. 12. 1988 (sreda) 

Predložitev gradiv: do 24. 10. 1988 
45-dnevni rok za objavo gradiv: 31.10.1988 
1. POROČILO O URESNIČEVANJU 
SREDNJEROČNEGA NAČRTA RAZVOJA 
SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN DOLOČENIH 
NALOG DRUŽBENE SAMOZAŠČITE SR 
SLOVENIJE Z VIDIKA UVELJAVLJANJA 
ZASNOVE SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN 
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za splošno 

ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, odbori za družbe- 
nopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupš- 
čine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O PARTIZANSKEM ROGU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 

sistem, Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko, 
Odbor ZO za finance, ZPK 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, RO 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skup- 
ščine SR Slovenije 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skup- 

ščine SR Slovenije 
4. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH ZA 
PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ 
V DRUŽBENI LASTNINI 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 

sistem. Odbor ZO za urejanje prostora ter stanovanjska in 
komunalna vprašanja, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Zveza 
stanovanjskih skupnosti Slovenije 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SRS 

5. OSNUTEK ZAKONA O VARSTVU PRED 
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN O JEDRSKI 
VARNOSTI 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, Komi- 
sija za varstvo človekovega okolja, Zakonodajno-pravna ko- 
misija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 

SEJE ZBOROV 23. 12. 1988 (petek) 

Predložitev gradiv do 4.11,1988 
45-dnevni rok za objavo gradiv: 9.11.1988 
1. PREDLOG RESOLUCIJE O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1989 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na 

svoje delovno področje 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica 

Slovenije, SIS družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje, občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 

2. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1986-1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na 
njihovo delovno področje 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Republiški svet ZSS, 
Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SRS 

3. PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1989 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kre- 

ditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skup- 

ščine SR Slovenije 

4. - PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O SVOBODNI MENJAVI DELA NA PODROČJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z OSNUTKOM 
ZAKONA 
- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJENEM 
IZOBRAŽEVANJU 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 0 PEDAGOŠKI 
SLUŽBI Z OSNUTKOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za družbe- 
nopolitični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Aleksander Ravnik, podpredsednik Skupščine 

SR Slovenije 

5. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN 
DRUŽINSKIH RAZMERJIH 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno- 
pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije, Skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skup- 
ščine SR Slovenije 

6. PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI LESTVIC 
KATASTRSKEGA DOHODKA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za kmetijstvo, Odbor 

ZO za finance, zakonodajno-pravna komisija 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skup- 

ščine SR Slovenije 

7. PREDLOG PROGRAMA DELA ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1989 
S PREDLOGOM PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZA I. TRIMESEČJE 1989 

Predlagatel|: Skupina delegatov za pripravo programa 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa, 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 

samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti in drugi zainteresirani 
organi in organizacije 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije 
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