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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
22. februarja 1989  

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 
22. februarja 1989. ^ . 

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

poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o aktiv- 
nostih za razbremenitev gospodarstva in splošno bilanco 
sredstev 
- informacijo o dosedanjem delu in ugotovitvah skupine 
delegatov za proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa 
proti četverici v Ljubljani 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu člana Predsedstva SFR Jugo- 
slavije iz SR Slovenije, s predlogom zakona 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ . 
- predlog stališč k zakonski ureditvi uradne rabe |ezikov 
narodnosti Jugoslavije in enotnih temeljev uporabe zastav 
narodnosti Jugoslavije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala. 
- predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za združeva- 
nje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije v letu 1989 za zavezance, ki niso sprejeli samouprav- 
nega sporazuma, s predlogom zakona 
- osnutek zakona o dopolnitvi 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 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado ZSSR o vzajemnem 
priznavanju listin o izobrazbi in znanstvenih stopnjah. 

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

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
8. decembra 1988 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta na sejah 8. decem- 
bra 1988 sprejela: 

- sklep k osnutku zakona o, spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1988 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1988 
uporabljajo za potrebe gospodarstva. 

Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 

zakona o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Soci- 

alistične republike Slovenije za leto 1988. 
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zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine bR 
Slovenije za leto 1989 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
zbora združenega dela, zbora občin in družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za I. trimesečje 1989 



SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
19. decembra 1988 

Skupščina SR Slovenije je na skupni seji vseh zborov 19. 
decembra 1988 razglasila, da je bil za člana Predsedstva 
SR Slovenije izvoljen dr. Ivan Ribnikar. 
Objavila je tudi sestavo Predsedstva SR Slovenije. 

PREDSEDSTVO SR SLOVENIJE 
predsednik: 
Janez Stanovnik 
člani: 
Alojz Briški 
dr. Ivo Fabinc 
Majda Gaspari 
Andrej Marine 
dr. Janko Pleterski 
dr. Ivan Ribnikar 
Milan Kučan 
Jože Smole 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
19. decembra 1988 

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

- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k pro- 
gramu ukrepov ekonomske politike SFRJ v letu 1989 ter 
k ekonomski in razvojni politiki SR Slovenije za leto 1989, ki 
ga je podal predsednik izvršnega sveta Dušan Šinigoj 

- uvodno besedo k osnutkom sistemskih zakonov za ures- 
ničevanje gospodarske reforme, ki jo je podal podpredsednik 
Skupščine SR Slovenije Jože Knez. 

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

- mnenja in usmeritve ob obravnavi aktov o ekonomski 
politiki za prihodnje leto 

- sklep ob obravnavi ekonomske in razvojne politike SR 
Slovenije za leto 1989. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep k osnutku zakona o temeljih davčnega sistema 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 

sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju federacije 

- sklep k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1989 

- sklep k osnutku odloka o določitvi sredstev za spodbuja- 
nje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1989 

- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega raz- 
voja Jugoslavije za leto 1988 

- 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 spremembah in dopolnitvah 
zakona o preložitvi vračanja kreditov in drugih plačil pooblaš- 
čenih bank z območja SR Makedonije, SR Črne gore in SAP 
Kosovo 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- osnutek zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 

o jedrski varnosti 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča 
- predlog odloka o soglasju k spremembam in dopolnitvam ' 

statuta VTOZD za lesarstvo. 
Zbor združenega dela je sprejel: 
- sklep k osnutku zakona o tujih vlaganjih 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča 
- sklep k osnutku zakona o Narodni banki Jugoslavije in 

enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in 
narodnih bank avtonomnih pokrajin 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča 
- sklep k osnutku zakona o Jugoslovanski banki za medna- 

rodno ekonomsko sodelovanje 
- sklep k osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne mone- 

tarne politike in skupnih osnovah kreditne politike v letu 1989. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi predsednika Ustavnega sodišča 
SR Slovenije; za predsednika tega sodišča je bil izvoljen 
Stane Markič. 

POVIŠANJE LETNE NAROČNINE IN CENE 
ZA POSAMEZNI IZVOD POROČEVALCA 

Tudi v preteklem letu so se tiskarske in PTT storitve 
izredno povišale, tako da z enkratno uskladitvijo ne 
moremo več dohajati inflacije. Zato je Predsedstvo Skupš- 
čine SR Slovenije sprejelo sklep o podražitvi Poročevalca. 

Račun za letno naročnino bomo pošiljali štirikrat letno. 
S tem bi lahko uravnavali tudi letno naročnino, ki je doslej 
nismo mogli. Tako bo letna naročnina kot akontacija za 
leto 1989 znašala 40.000 dinarjev. Že po prvih treh mese- 
cih bomo poslali dodatni račun, ki bo upošteval inflacijo. 

Cena za posamezni izvod bo v začetku leta 2.000 dinar- 
jev in naj bi se vsake tri mesece prilagajala podražitvam 
v tiskarni in PTT storitvam. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINESRS 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

izhodišč ekonomske in razvojne politike za leto 1989    

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi izhodišč ekonomske in razvojne poli- 
tike za leto 1989 na podlagi 72. in 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je dne 19. decembra 1988 sprejela 

SKLEP 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

je predložil izhodišče ekonomske in raz- 
vojne politike za leto 1989 v zaostrenih 
pogojih in ob družbenih naporih za iz- 
vedbo reforme gospodarskega sistema. 
V skladu z opredelitvijo za reformo go- 
spodarskega sistema in za uveljavitev sa- 
mostojnosti gospodarskih subjektov na 
trgu. naj bi se z uvedbo zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije odpravila ob- 
veznost vsesplošnega planiranja oziroma 
obveznost organizacij združenega dela. 
da plane usklajujejo med seboj in s plani 
družbenopolitičnih skupnosti, družbeni 
plani pa bi ohranili le usmerjevalno vlo- 
go. Zaradi takšnih sprememb v sistemu 
družbenega planiranja vsebina izvedbe- 
nih planskih aktov v tem času še ne more 
biti dovolj dorečena in konstitentna. 

2. Zbora sta se seznanila z izhodišči 
ekonomske in razvojne politike za leto 
1989. kot jih je predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije skupaj z ekspo- 
zejem in podpirata dane usmeritve, ob 
tem pa menita, da mora Izvršni svet pro- 
učiti in po presoji vnesti še dodatne opre- 
delitve. ki bodo izhajale iz aktov ekonom- 

ske politike SFRJ. sprejetih v Skupščini 
SFRJ in bodo v republiški pristojnosti. 
Ob tem naj Izvršni svet upošteva tudi 
ugotovitve in - tališča Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije in razpravo 
v skupščini. 

3. Zbora poudarjata, da so v 1989. letu 
prioritetne naslednje naloge in aktiv- 
nosti: 

- zaustavitev rasti inflacije. 
- finančna konsolidacija bank in go- 

spodarstva. 
- prilagajanje gospodarstva in drugih 

subjektov v gospodarski infrastrukturi, 
družbenih dejavnosti in upravi novim raz- 
meram. 

- dograjevanje republiške ustave in 
zakonov z vidika ustvarjanja možnosti za 
večje samozaposlovanje. hitrejše ustvar- 
janje novih delovnih mest, pretok kapita- 
la, znanja in usposobitev za hitrejše 
vključevanje v Evropo. 

4. Iz republiške pristojnosti pa bi mo- 
ral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predvsem predložiti splošno bilanco 
sredstev s proračunsko podbilanco. pod- 
bilanco sredstev SIS družbenih dejavno- 
sti. podbilanco sredstev republiških SIS 
gospodarske infrastrukture in poiskati 
možnosti za razbremenitev gospodarstva 
ter predlagati skupščini ustrezne akte. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora skupaj z Gospodarsko zbornico 
Slovenije uskladiti strokovne nejasnosti, 
predvsem pa slediti ciljem za čim bolj 
jasno in celovito prikazovanje stanja in 

gibanj, ki se pojavljajo v družbeni repro- 
dukciji. saj le-te dajejo osnove za odloča- 
nje v smeri razbremenjevanja in poveča- 
nja učinkovitosti gospodarskih organiza- 
cij. Pri tem potrebno upoštevati zlasti: 

a) da z dodatnim obremenjevanjem 
gospodarstva ni možno nadaljevati, tem- 
več je nasprotno potrebno pristopati 
k radikalnim razbremenitvam, 

b) da se v okviru ekonomske politike 
za leto 1989 sprejmejo tudi predlogi Go- 
spodarske zbornice Slovenije, ki jih vse- 
buje informacija o obremenitvah gospo- 
darstva. 

c) da se naloži Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, da pristopi k izdelavi 
programa razbremenitve gospodarstva 
po obdobjih in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije. 

Pri tem je potrebno zagotoviti ravno- 
težje pri delitvi ustvarjenega družbenega 
proizvoda na skupno, splošno, osebno 
porabo in akumulacijo, pri čemer mora- 
mo izhajati iz razvojnega kriterija Druž- 
bene dejavnosti in državni organi morajo 
aktivno pristopiti k racionalizaciji dela in 
organiziranosti, pri skupni porabi pa tudi 
k racionalizaciji smotrnega delegatskega 
odločanja. Osebni dohodki morajo biti 
v ekonomski funkciji, da bodo stimulirali 
dobro gospodarjenje in aktivno vplivali 
na razvoj gospodarskih subjektov Ob 
tem pa je treba vgraditi in zagotoviti, ob 
ustrezno dogovorjeni metodologiji, valo- 
rizacijo najnižjega in zajamčenega oseb- 
nega dohodka, pri delitvi pa upoštevati 
razpoložljivi dohodek. 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi izhodišč 
ekonomske in razvojne politike za leto 1989   

Družbenopolitični zbor je ob obravna- 
vi izhodišč ekonomske in razvojne poli- 
tike za leto 1989 na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije dne 
19. decembra 1988 sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

je predložil izhodišča ekonomske in raz- 
vojne politike za leto 1989 v zaostrenih 
pogojih in ob družbenih naporih za iz- 
vedbo reforme gospodarskega sistema. 
V skladu z opredelitvijo za reformo go- 
spodarskega sistema in za uveljavitev sa- 
mostojnosti gospodarskih subjektov na 
trgu. naj bi se z uvedbo zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije opravila obvez- 
nost vsesplošnega planiranja oziroma 
obveznost organizacij združenga dela. 
da plane usklajujejo med seboj in s plani 
družbenopolitičnih skupnosti, družbeni 
plani pa bi ohranili le usmerjevalno vlo- 

go. Zaradi takšnih sprememb v sistemu 
družbenega planiranja vsebina izvedbe- 
nih planskih aktov v tem času še ne more 
biti dovolj dorečena in konsistentna 

2. Zbor poudarja, da so v 1989. letu 
prioritetne naslednje naloge in aktiv- 
nosti: 
- zaustavitev rasti inflacije, 
- finančna konsolidacija bank in go- 

spodarstva, 
- prilagajanje gospodarstva in drugih 

subjektov v gospodarski infrastrukturi, 
družbenih dejavnostih in upravi novim 
razmeram, 

- dograjevanje republiške ustave in 
zakonov z vidika ustvarjanja možnosti za 
večje samozaposlovnje, hitrejše ustvarja- 
nje novih delovnih mest. pretok kapitala, 
znanja in usposobitev za hitrejše vključe- 
vanje v Evropo. 

3. Zbor se je seznanil z izhodišči eko- 
nomske in razvojne politike za leto 1989. 
kot jih je predložil Izvršni svet Skupščine 

SR Slovenije skupaj z ekspozeiem. ob 
tem zbor meni. da mora Izvršni svet pro- 
učiti in po presoji vnesti še dodatne opre- 
delitve. ki izhajajo iz aktov ekonomske 
politike SFRJ in so v republiški pristoj- 
nosti. 

4. Iz republiške pristojnosti pa bi moral 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
vsem predložiti splošno bilanco sredstev 
s proračunsko podbilanco, podbilanco 
sredstev SIS družbenih dejavnosti, pod- 
bilanco sredstev republiških SIS gospo- 
darske infrastrukture in poiskati možno- 
sti za razbremenitev gospodarstva ter 
predlagati skupščini ustrezne akte. Na 
podlagi predloženih bilanc sredstev bo 
Skupščina SR Slovenije najkasneje v za- 
četku leta 1989 celovito razpravljala 
o materialnih možnostih ter usmeritvah 
za vodenje skupne, splošne in osebne 
porabe v letu 1988. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora skupaj z Gospodarsko zbornico 
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Slovenije uskladiti strokovne nejasnosti, 
predvsem pa slediti ciljem za čim bolj 
jasno in celovito prikazovanje stanja in 
gibanj, ki se pojavljajo v družbeni repro- 
dukciji. saj le-te dajejo osnove za odloča- 
nje v smeri razbremenjevanja učinkovito- 
sti gospodarskih organizacij. 

Pri tem je potrebno zagotoviti ravno- 

težje ustvarjenega družbenega proizvoda 
v delitvi na skupno, splošno in osebno 
porabo, pri čemer moramo izhajati iz raz- 
vojnega kriterija. Družbene dejavnosti in 
državni organi morajo aktivno pristopiti 
k racionalizaciji dela in organiziranosti, 
pri skupni porabi pa tudi k racionalizaciji 
smotrnega delegatskega odločanja. 

Osebni dohodki morajo biti v ekonomski 
funkciji, da bodo stimulirali dobro go- 
spodarjenje in aktivno vlivali na razvoj 
gospodarskih subjektov. Ob tem pa je 
treba vgraditi in zagotoviti, ob ustrezno 
d0g°V0rjeni metodologiji, valorizacijo 
najnižjega in zajamčenega osebnega do- 
hodka. 

STALIŠČA 

os" 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
19/12-1988 obravnaval osnutek zakona 
o temeljih davčnega sistema in na pod- 
lagi 74. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1-Zbor meni. da osnutek zakona o te- 

meljih davčnega sistema, ki ureja tudi 
davke, ki se ne, nanašajo na subjekte trž- 

nega poslovanja ni v bkladu s sprejetim 
amandmajem XXXIX. podtočka 5. ki do- 
loča. da federacija po zveznih organih 
ureja temelje davčnega sistema - vire. 
vrste, zavezance in osnove, ki so po- 
membni za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga Z zakonom se lahko ure- 
dijo le tisti davki, ki se nanašajo na oprav- 
ljanje gospodarske dejavnosti oziroma 
subjekte tržnega poslovanja. Zbor ne 

podpira uvedbe davkov iz osebnega do- 
hodka, iz obresti in dividend v tem za- 
konu. 

Osnova za obračun davka iz dobička je 
nedorečena, saj morajo ustrezni drugi 
zakoni najprej opredeliti definicijo do- 
bička. 

2. Zbor meni, da je potrebno v postop- 
ku usklajevanja uveljaviti pripombe na 2. 
člen zakona ter z njim povezane člene. 

STALIŠČA 

Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi osnutka zakona o tujih vlaganjih 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 19. 
decembra 1988 obravnaval osnutek za- 
kona o tujih vlaganjih in na podlagi 74. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da ta zakon odpira 

najširše možnost/ za tuja vlaganja, omo- 
goča. da so domači in tuji vlagatelji lahko 
pravne in fizične osebe ter vključuje kot 
tuje vlagatelje tudi delavce na začasnem 
delu v tujini. Urejanje odnosov prepušča 
pogodbenima strankama ter v skladu 
s pogodbo tudi vpliv tujega partnerja na 
upravljanje podjetja. 

2. Zbor meni, da je potrebno: 

jasno določiti, da so lahko domači 
vlagatelji tudi pogodbeno podjetje, za- 
druga, zasebno podjetje in domača fizič- 
na oseba; 

- ob. oblikovanju zakona razjasniti 
lastninsko pravico tujih vlagateljev; 

- določiti tudi konkretne stimulacije 
za tuja vlaganja, kot je oprostitev plačila 
carin, uvoznih dajatev in taks na plačila, 
zlasti za uvoz opreme in pravic do tehno- 
logije; 

- opredeliti pravice o koncesijah tako. 
da o teh vprašanjih odločajo ustrezni or- 
gani republik oziroma avtonomnih po- 
krajin, na območju katere so naravna bo- 
gastva in dorine v splošni rabi, saj gre za 
izključno pravico republike, da odloča 

o naravnih bogastvih; 
— odpraviti diskrecijske pravice uprav- 

nih organov ter nepotrebno administrira- 
le ter zagotoviti poenostavitev postop- 
kov. V zakon je treba vgraditi rešitev 
o predložitvi pogodb pri pristojnem so- 
dišču, kar je podlaga za vpis pravne ose- 
be v sodni register V tem smislu je po- 
trebno odpraviti določilo, da pogodbo 
odbori zvezni upravni organ za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin naj te pri- 
pombe uveljavlja v postopku usklajeva- 
nja zakona ter o rezultatih usklajevanja 
poroča Skupščini SR Slovenije. 

STALIŠČA ~ 

^knn^lnZl°r!lTnt9\Zb?ra S*uP.ščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik m narodnih bank avtonomnih pokrajin 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
19. decembra 1988 ob obravnavi osnut- 
ka zakona o Narodni banki Jugoslavije 
in enotnem monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin v skladu s 74. čle- 
nom poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da je osnutek zako- 

na ustrezna podlaga za začetek postopka 
usklajevanja tega zakona v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ. Ob tem 
pa ugotavlja: 

- da osnutek zakona še ne poudarja 
v zadostni meri odgvornost Narodne 
banke Jugoslavije za vodenje kreditno 
monetai-ne politike, kakor tudi za predla- 

ganje aktov kreditno monetarne politike. 
V zakonu je zato potrebno predvideti tudi 
ugotavljanje odgovornosti guvernerja 
Narodne banke Jugoslavije in članov sve- 
ta 9uvernerja. kadar pristojni zbor Skupščine SFRJ ugotovi, da izvajanje 
kreditno monetarne politike odstopa od 
politike določene v aktih Skupščine 
SFRJ ter predvideti tudi druge možne 
predlagatelje ugotavljanja odgovornosti. 
To bi lahko bile skupščine socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin, delegacija Skupščine SR in SAP 
ter Zvezni izvršni svet. 

- Narodno banko Jugoslavije je po- 
trebno razbremeniti vseh poslovnih funk- 
cij in jo organizirati kot osrednjo mone- 
tarno institucijo, ki je odgvorna Skupšči- 
ni SFRJ za uresničevanje vseh funkcij 

kreditno monetarne politike. Pri tem je 
potrebno razčistiti odprta vprašanja 
obračunavanja po medržavnih sporazu- 
mih, zlasti avtomatizem financiranja izvo- 
za v klirinški in maloobmejni menjavi. 
Predvsem paje potrebno zagotoviti loče- 
no izkazovanje finančnega poslovanja 
Vojaškega servisa ter določiti način kon- 
trole njegovega poslovanja. 

~ Izdatke Narodne banke Jugoslavije 
je treba poravnavati iz njenih prihodkov, 
na Narodno banko Jugoslavije pa se ne 
smejo prenašati dubioze organizacij zdu- 
ženega dela in poslovnih bank. 

~ Z rešitvami v zakonu je potrebno za- gotoviti realno vrednotenje premoženja 
v Narodni banki:Jugoslavije, zato je po- 
trebno zagotoviti tudi realno vrednotenje 
vseh instrumentov monetarnega plani- 
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ran ja. 
2. Delegacija Skupščine SR Sloveniie 

v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj te pripombe v postopku uska- 

Ijevanja uveljavlja ter o usklajevanju za- 
kona poroča Skupščini SR Slovenije. 

^Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 

zakona o varstvu pred ionizajočimi sevanji in o jedrski varnosti. 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
19. decembra 1988 ob obravnavi osnut- 
ka zakona o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o jedrski varnosti na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
Zbor meni. da je osnutek zakona pri- 

pravljen v skladu s stališči zbora ob 

obravnavi predloga za izdajo zakona, 
predlaga pa, da Izvršni svet prouči določ- 
bo, ki opredeljuje, da se posebni družbe- 
ni pomen pri izbiranju in odstranjevanju 
radioaktivnih odpadkov zagotavlja s so- 
odločanjem delegatov ustanoviteljev, 
uporabnikov jedrskih objektov, uporab- 
nikov obratov za pridobivanje jedrskih 
surovin in Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije v organu upravljanja OZD, ki 
opravlja to dejavnost. Zbor meni, da bi 

bilo treba sestavo tega organa upravlja- 
nja poenostaviti, ne glede na to, da gre za 
dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. 

Prouči naj tudi način financiranja ukre- 
pov varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrske varnosti, ki imajo pomen za vso 
republiko. Pri tem naj izhaja iz točnega 
ločevanja ukrepov tako, da bo financira- 
nje vezano na tiste subjekte, ki so odgo- 
vorni za njihovo izvajanje. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. decembra 1988 

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

- sklepe ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o usklajevanju nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za ieto 1989 
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o določitvi 

stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka TOZD in 
delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o obraču- 
navanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti s predlogom zakona 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem skrbstvu s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobra- 
ževanja z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o usmerjenem izobraževanju 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog ža izdajo zakona o pedagoški službi z osnutkom 

zakona 

Družbenopolitični zbor je sprejel predloge in stališča. 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zdravstvenem varstvu 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- sklep ob obravnavi predloga dogovora o skupnih teme- 

ljih za ureditev uveljavljanja socialnovarstvenih pravic 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 
- predlog odloka o odstopu posebnega republiškega 

davka od prometa proizvodov občinam v letu 1989 
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora 

o zagotavljanju sredstev za preprečevanje malignih in kardi- 
ovaskularnih bolezni in o pogojih in načinu uporabe teh 
sredstev z osnutkom dogovora 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev 

programa za ugotovitev pogojev in merH za skrajševanje 
delovnega in podaljševanje obratovalnega časa. 

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

- predlog odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izvo- 
litvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja, 

- predlog odloka o imenovanju mag. Bogomira Kosa za 
viceguvernerja Narodne banke Slovenije 

- predlog odloka o imenovanju Viktorja Leskovška za 
namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR 
Slovenije 

- predlog odloka o imenovanju Vasih|a Bernharda za 
namestnika javnega tožilca SR Slovenije. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi sekretarke Zbora združenega 

dela Skupščine SR Slovenije; dolžnosti sekretarke tega zbora 
je bila razrešena Ana Repanšek 

- predlog odloka o imenovanju mag. Marije Drotenik za 
sekretarko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

SKLEPI, STALIŠČA (N PRIPOROČILAZBOROVSKUPŠČINE SRS 

^Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 

Družbenopolitični zbor. Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27/1^-1988 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu na podlagi 74. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da predlog za izdajo 

zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o zdravstvenem varstvu izhaja iz 
načelnih opredelitev, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije podprla ob obravnavi pro- 
grama ukrepov za razvoj svobodne me- 
njave dela na področju družbenih dejav- 
nosti v SR Sloveniji, zato predlog,za izda- 
jo zakona podpira. 

Zbor meni, da je potrebno rešitve v za- 
konu zasnovati na 'opredelitvi nacional- 

nega programa zdravstvenega varstva, ki 
bo zasnovan na materialnih možnostih. 
Pri tem je potrebno upoštevati: 

- da je zagotovljeni program zdrav- 
stvenega varstva. v predlogu za izdajo 
načeloma ustrezno opredeljen, upošte- 
vati pa je potrebno, da poškodb izven 
dela ni mogoče kar prenesti na prosto- 
voljno zavarovanje, saj bi to imelo resne 
posledice za zdravje ljudi, vračanje njiho- 
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vih delovnih sposobnosti ter na samo 
izvajanje zdravstvenih storitev: 
- da je potrebno standarde in normati- 

ve za zagotovljeni program zdravstvene- 
ga varstva oziroma storitev na tej podlagi 
predpisati z izvršilnim predpisom na pod- 
lagi zakona, ki naj ga izda prisotni repu- 
bliški upravni organ: 

- da se morajo sredstva za uresničeva- 
le zagotovljenega programa zdravstve- 
nega varstva združevati po načelu soli- 
darnosti. V zvezi s tem je potrebno pre- 
učiti predlog za oblikovanje ene rizične 
zdravstvene skupnosti. V tem okviru je 
potrebno proučiti ali je glede na oprede- 
litev zagotovljenega programa upraviče- 
no nadaljnje ohranjanje prispevkov upo- 
rabnikov k ceni storitev (participacija): 

~ dejstvo, da je zagotovljeni program 
predpisan z zakonom, njegovo izvajanje 
pa urejeno s standardi in normativi, odpi- 
ra vprašanje vsebine odločanja v skupš- 
činah samoupravnih interesnih skupno- 
sti in določanja obsega potrebnih sred- 
stev za izvajanje tega programa v teh 

skupščinah. Zato je potrebno pri pripravi 
osnutka zakona proučiti ta vprašanja ter 
najti ustrezne rešitve. 

2. Upoštevaje rešitve glede zagotovlje- 
nega programa, zlasti možnosti zagotav- 
ljanja programa izven obsega zagotovlje- 
nega programa in nadstandardne stori- 
tve prepustiti samostojnemu urejanju 
uporabnikov in izvajalcev (prostovoljno 
zavarovanje, participacija k ceni storitev, 
neposredna svobodna menjava dela med 
organizacijami združenega dela uporab- 
nikov in izvajalcev, svobodna menjava 
dela v občinskih oziroma njim ustreznih 
zdravstvenih skupnostih in v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije). 

3. Glede na to. da se pomemben del 
zdravstvenega varstva prenaša na različ- 
ne oblike prostovoljnega zagotavljanja 
zdravstvenega varstva, ki šele skupaj 
z zagotovljenim programom zagotavljajo 
celovito zdravstveno varstvo prebival- 
stva. je potrebno do priprave osnutka 
zakona proučiti, na kakšen način zagoto- 
viti večji obseg in višjo kvaliteto zdrav- 

stvenih storitev, zlasti za nekatere rizične 
skupine, ki si na noben naveden način ne 
bodo mogle zagotavljati ustreznega nivo- 
ja in obsega zdravstvenih storitev. Pri 
tem je potrebno upoštevati ustavno na- 
čelo. da si delovni ljudje zagotavljajo 
zdravstveno varstvo po načelu solidarno- 
sti in vzajemnosti. 

4. Nad izvajanjem vseh storitev tako 
glede obsega zagotovljenega programa 
m kvalitete teh storitev (standardi in nor- 
mativi). je potrebno zagotoviti učinkovit 
strokovni nadzor, ki mora biti organiziran 
tako. da bo vzpostavljena zveza med do- 
ločanjem politike razvoja zdravstvenega 
varstva (nacionalni program) in predpisa- 
nimi standardi in normativi za izvajanje 
zdravstvenih storitev. 

5. Zbor podpira uvajanje samostojne- 
ga osebnega dela na področju zdravstve- 
nega varstva, ob učinkovitem strokov- 
nem nadzoru nad izvajanjem storitev. Ob 
tem pa meni. da zdravstvenih storitev ni 
mogoče opravljati kot popoldansko delo. 

SKLEP 

fJSZSL 

o/. -r- zdnjženega dela in Zbor občin Skupsine SR Slovenije sta ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremem- 
bah m dopolnitvah zakona o zdravstve- 
nem varstvu na sejah 27/12-1988 ob 
upoštevanju stališč Družbenopolitične- 
ga zbora na podlagi 277. člena poslovni- 
ka sprejela naslednji 

SKLEP: 
1. Zbora sprejemata predlog za izdajo 

zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o zdravstvenem varstvu. 

2. Zbora ugotavljata, da pomeni pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem var- 
stvu izpeljavo v Skupščini SR Slovenije 
ze načelno podprtih sprememb na tem 
področju, opredeljenih v programu ukre- 
pov za razvoj svobodne menjave dela na 
področju družbenih dejavnosti v SR Slo- 
veniji. 

3. Zbora menita, da je bistveno vpraša- 
nje, od katerega so odvisne druge rešitve 
v zakonu, določitev zakonsko zagotovlje- 
nega programa zdravstvenega varstva. 
Za uresničevanje zagotovljenega progra- 
ma zdravstvenega varstva, ki naj bi se iz- 
vajal po standardih in normativih, dolo- 
čenih z izvršilnim predpisom, in bi moral 
biti pod enakimi pogoji dostopen vsem 
uporabnikom v SR Sloveniji, je potrebno 
sredstva združevati po načelu solidarno- 
sti v zdravstvenih skupnostih. 

Pri določitvi obsega zagotovljenega 
programa, ki mora temeljiti na strokovnih 

« Podlagah, je potrebno ob soočanju dose- žene ravni zdravstvenega varstva in pra- 
vic uporabnikov z zaostrenimi materialni- 
mi možnostmi upoštevati naš skupni in- 
teres za zdravstveno stanje delovnih ljudi 
in občanov. Zato je potrebno ponovno 
vsestransko preveriti posledice predlaga- 
ne izločitve nekaterih zdravstvenih stori- 

tev iz zagotovljenega programa. V zvezi 
s tem zbora menita, da je potrebno upo- 
števati opozorila, da zdravstvenih stori- 
tev v zvezi s poškodbami izven dela ni 
dopustno prenašati v prostovoljno zava- 
rovanje, saj bi to imelo resne posledice 
na delovno sposobnost in zdravstveno 
stanje posameznika. 

4. Ob jasni določitvi zagotavljenega 
programa na teh izhodiščih, zbor meni 
da bi si storitve, ki bi bile izključene iz 
tega programa, uporabniki lahko zago- 
tavljali s svobodno menjavo dela v zdrav- 
stvenih skupnostih z dodatnim združeva- 
njem sredstev, z neposredno svobodno 
menjavo dela med organizacijami zdru- 
ženega dela uporabnikov in izvajalcev 
oziroma z drugimi načini. Glede na te 
možnosti, zlasti pa v zvezi s predvidenim 
prostovoljnim zavarovanjem, zbor meni 
daje predlagane rešitve potrebno še pro- 
učiti z vidika zagotavljanja že dosežene- 
ga nivoja in obsega zdravstvenega var- 
stva tistim občanom, ki si na te načine ne 
bodo mogli zagotoviti pravic do zdrav- 
stvenih storitev. 

^ ^ zvezi s predlaganim obsegom za- 
gotavljenega programa zdravstvenega 
varstva m uvajanjem drugih rešitev, ki naj 
bi zagotovile večjo neposredno skrb in 
odgovornost posameznika za lastno 
zdravje, je potrebno preveriti razloge 
vzgojne in ekonomske narave, ki bi tudi 
v tako spremenjenih pogojih še utemelje- 
vali ohranitev prispevanja uporabnikov 
k oceni zdravstvenih storitev (participa- 
cije). 

6. Nad izvajanjem vseh storitev, tako 
glede obsega zagotovljenega programa 
m kvalitete teh storitev (standardi in nor- 
mativi) je potrebno zagotoviti učinkovit 
strokovni nadzor, ki mora biti organiziran 
tako. da bo vzpostavljena zveza med do- 
točan jem politike razvoja zdravstvenega 

varstva (nacionalni program) in predpisa- 
nimi standardi in normativi za izvajanje 
zdravstvenih storitev. 

7- Zbora menita, daje glede na nujnost 
zagotavljanja večje enotnosti sistema 
zdravstvenega varstva, zadostne rizično- 
sti, racionalnejše organiziranosti in ob- 
vladljivosti razvoja ustrezno ustanavlja- 
nje zdravstvenih skupnosti na območjih 
sirsih od občine, pri čemer pa bi vpraša- 
nje delegiranja delegatov za odločanje 
v Skupščinah občin moral urediti zakon. 

Nadaljnje dograjevanje samoupravne 
interesne organiziranosti na področju 
zdravstvenega varstva je odvisno od no- 
vih rešitev v republiški ustavi. V tem okvi- 
ru naj se proučijo tudi pobude za ustano- 
vitev le ene zdravstvene skupnosti v SR 
Sloveniji, saj predlog za eno rizično 
skupnost dejansko pomeni, da bi seda- 
nje občinske in predlagane območne 
skupnosti izgubile svoje mesto v svobod- 
ni menjavi dela. 

8. Zbora popi rata uvedbo samostojne- 
ga osebnega dela na področju zdravstve- 
nega varstva s tem, da je potrebno z za- 
konom določiti pogoje za opravljanje te- 
ga dela. Ne strinjata pa se z možnostjo 
da bi se zdravstvene storitve lahko oprav- 
ljale kot popoldansko delo. saj bi taka 
rešitev lahko vodila v prelivanje določe- 
nih družbenih sredstev v zasebno dejav- 
nost ter v nepreglednost opravljanja 
zdravstvenih storitev za uporabnika 
v zdravstveni organizaciji oziroma v sa- 
mostojni dejavnosti. 

®- Zbora nalagata Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi os- 
nutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
pri tem poleg navedenih načelnih izho- 
dišč ustrezno upošteva tudi mnenja 
predloge m pripombe delovnih teles 
Skupščine in zborov ter delegatov na se- 
jah zborov. 
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^Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
27/12-1988 ob obravnavi predloga za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja, z os- 
nutkom zakona, na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
Zbor meni, da je predlog za izdajo za- 

kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o svobodni menjavi dela na področ- 
ju vzgoje in izobraževanja z osnutkom 
zakona in uvodna beseda predlagatelja 
ustrezna osnova za pripravo predloga za- 
kona. Pri čemer pa opozarja, da smo 
pred pomembnimi sistemskimi spre- 
membami, ko še ni jasen celoten sistem 
planiranja; svobodne menjave dela, orga- 

niziranosti samoupravnih interesnih 
skupnosti in organizacij združenega dela 
na področju družbenih dejavnosti. 

Zato naj se v predlogu zakona uredijo 
le najnujnejše spremembe in dopolnitve, 
ki bodo zagotavljale: 

- da je Izobraževalna skupnost Slove- 
nije originarna skupnost, v kateri se za- 
gotavlja svobodna menjava dela za celot- 
no področje usmerjenega izobraževanja 
in skupen program občinskih izobraže- 
valnih skupnosti. S tem pa se postavlja 
vprašanje funkcije Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije pri zagotavljanju enotnih 
pogojev za uresničevanje zagotovljenega 
programa osnovne šole in enotnega na- 
cionalnega standarda osnovne šole v SR 
Sloveniji. Zato naj predlagatelj do predlo- 
ga zakona prouči celotno zasnovo Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije ter pred- 

laga ustrezne rešitve, vključno z rešitvijo 
pogojev za delovanje izobraževalnih or- 
ganizacij za izobraževanje odraslih: 

- da so opredeljena taka načela za de- 
legiranje delegatov v Zbor uporabnikov 
in izvajalcev, da bo zagotovljen vpliv upo- 
rabnikov storitev po teritorialnem in pa- 
nožnem načelu na posamezne odločitve 
in , i 

- da so občinske izobraževalne skup- 
nosti, odvisno od ostalih rešitev, za ob- 
močje več občin oziroma za mesto opre- 
deljene kot originarne izobraževalne 
skupnosti. 

Glede na to, da so programske zasno- 
ve skupno programsko izhodišče za obli- 
kovanje vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov in njihovo verifikacijo, jih ne kaže 
urejati v tem zakonu, še zlasti ne, če bi se 
opredelile kot planski akt. 

SKSk%ščlne SR Slovenije ob obravnavi pr 
in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
izobraževanja z osnutkom zakona 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja z osnutkom zakona na 
sejah Zbora združenega dela in Zbora 
občin ob upoštevanju stališč Družbeno- 
političnega zbora na podlagi 272., 277. 
in 312 člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije dne 27/12-1988 sprejela 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o svobodni menja- 
vi dela na področju vzgoje in izobraževa- 
nja z osnutkom zakona. 

2. Skupščina SR Slovenije nalaga 
predlagatelju, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva, da smo pred pomemb- 
nimi sistemskimi spremembami, ko še ni 
jasen celoten sistem planiranja, svobod- 

ne menjave dela, organiziranosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti in organiza- 
cij združenega dela na področju družbe- 
nih dejavnosti. Zato naj se v predlogu 
zakona uredijo le najnujnejše spremem- 
be in dopolnitve, ki bodo zagotavljale: 

- na področju svobodne menjave dela 
naj se Izobraževalna skupnost Slovenije 
opredeli kot originarna skupnost za ce- 
lotno področje usmerjenega izobraževa- 
nja in skupen program občinskih izobra- 
ževalnih skupnosti: taka rešitev odpira 
vprašanje funkcije ISS pri zagotavljanju 
enotnih pogojev za uresničevanje zago- 
tovljenega programa osnovne šole in 
enotnega nacionalnega standarda os- 
novne šole v SR Sloveniji: 

- za zagotovitev koncepta ISS kot ori- 
ginarne skupnosti je potrebno v predlo- 
gu zakona opredeliti načela za delegira- 
nje delegatov v zbor uporabnikov in izva- 
jalcev tako, da bi se zagotovil čim večji 

vpliv uporabnikov storitev: 
— glede možnosti ustanavljanja občin- 

skih izobraževalnih skupnosti za območ- 
je več občin oziroma za mesto, bi bilo 
v predlogu določiti, da so takšne izobra- 
ževalne skupnosti originarne: 

- glede na to, da so programske zas- 
nove skupno programsko izhodišče za 
oblikovanje vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov in njihovo verifikacijo, jih ne kaže 
urejati v tem zakonu še zlasti ne. če bi se 
opredelile kot planski akt. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga 
predlagatelju, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva pripombe, predloge in 
mnenja, dane na sejah delovnih teles 
zborov in Skupščine SR Slovenije in na 

. sejah zborov Skupščine SR Slovenije in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, sku- 
pin delegatov ter družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

STDmžbeAnooolitlčnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenemn izobraževanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1988 ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o usmerjenem izobraževanju na podlagi 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

uvodna beseda predlagatelja pripravlje- 
na v načelu v skladu s stališči zbora, ki so 
bila dana ob obravnavi predloga za izda- 
jo zakona in pripomb delovnega telesa 
zbora. Zbor meni, da osnutek odpira še 
vrsto vprašanj, ki so bila nakazana v raz- 
pravi na zboru in jih je potrebno do pred- 
loga zakona razčistiti ali jasneje oprede- 
liti. 

1. Zbor meni, da sta osnutek zakona in Zakon mora ustrezati sodobnim proce 

som demokratizacije, upoštevati potreb- 
no racionalizacijo sistema izobraževanja 
ter omogočiti integracijo izobraževanja 
v družbo, v Jugoslavijo in v svet. 

Zbor zato predlaga, da predlagatelj 
prouči vse pripombe, ki so bile dane 
v razpravi in jih obrazloži ter zagotovi 
predhodno razpravo o predlogu zakona 
v delovnih telesih skupščine. 

Zbor meni, da je potrebno nadaljevati 

poročevalec 



raziskave s področja izobraževanja in na 
teh podlagah pospešiti izdelavo zakona 
o visokem šolstvu oziroma izdelavo na- 
daljnje koncepcije razvoja izobraževanja 
v SR Sloveniji. 

Eno temeljnih vprašanj ostaja priprava 
in sprejemanje programskih zasnov in 
vzgojno-izobraževalnih programov, kot 
tudi karakter programskih zasnov Te 
morajo izhajati iz razvojne strategije in 
kulturne identitete Slovenije, povečane 
avtonomije in odgovornosti strok ter 
znanstvenih disciplin pri oblikovanju 
programskih zasnov in izobraževalne po- 
litike. 

Pri pripravi programskih zasnov je od- 
prto vprašanje zagotavljanja načina in 
oblik sodelovanja strokovnjakov iz vrst 
uporabnikov in izvajalcev. Ce pa je pro- 
gramska zasnova mišljena kot planski 
akt, potem bi bilo potrebno dopustiti, da 
so njeni predlagatelji lahko tudi drugi 
subjekti in ne samo Strokovni svet SR 

Slovenije za vzgojo in izobraževanje. Od- 
prto pa je tudi vprašanje vpliva Skupšči- 
ne SR Slovenije na odločitve, ki so vsebi- 
na programske zasnove, saj bi le-ta v bi- 
stvu opredeljevala nacionalni program 
izobraževanja po osnovni šoli. 

Preveriti bi bilo potrebno predloge, ki 
v celoti prepuščajo oblikovanje in spreje- 
manje vzgojno-izobraževalnih progra- 
mov za vse nivoje izobraževanja le stro- 
kovnim organom. Zakon bi moral biti tudi 
bolj jasen pri opredelitvi odločitev učite- 
ljev. učiteljskega zbora in pedagoškega 
vodje o vsebini dela šole ter na ta način 
razmejiti in uravnotežiti strokovne pri- 
stojnosti in odgovornosti ter pravice šole 
in njenih organov ter učencev in njihovih 
staršev. Za visokošolsko dejavnost bi bilo 
potrebno preveriti, ali dajejo ponujeni 
predlogi zadostne možnosti vpliva štu- 
dentov na vzgojnoizobraževalni proces 
in na nekatere druge odločitve. 

2. Do predloga zakona je potrebno raz- 

čistiti tudi naslednja vprašanja: zaključni 
izpit in maturo: dopustnost pouka v tu- 
jem jeziku: jasneje je treba opredeliti pro- 
grame izpopolnjevanja in usposabljan/a 
ter jim zagotoviti tudi javno veljavo: opre- 
deliti. na katerih področjih izobraževanja 
je mogoče uresničiti opravljanje vzgojno- 
izobraževalnih dejavnosti z osebnim de- 
lom samostojno kot poklic ipod. 

Glede na nujne spremembe v kadrov- 
ski strukturi, ki je eden od pogojev uspe- 
ha na področju prestrukturiranja gospo- 
darstva, in glede na potrebe permanent- 
nega izobraževanja je nujno ustrezno 
opredeliti v tem zakonu izobraževanje 
odraslih kot sestavni del izobraževalnega 
sistema. 

3. Glede na različne ocene o material- 
nih posledicah predlaganih rešitev, je po- 
trebno ob predlogu zakona podati oceno 
le-teh z vidika sredstev, ki jih bo potreb- 
no zagotoviti v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izo- 
braževanju na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin ob upoštevaju sta- 
lišč Družbenopolitičnega zbora na pod- 
lagi 272. in 277. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije dne 27. 12. 1988 spre- 
jela 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju. 

2. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
pri pripravi predloga potrebno rešiti 
ključno vprašanje priprave in sprejema- 
nja programskih zasnov in vzgojno-izo- 
braževalnih programov. Glede priprave 
programskih zasnov ostaja odprto vpra- 
šanje načina in oblik sodelovanja upo- 
rabnikov in izvajalcev pri oblikovanju 
predlogov. Če so programske zasnove 
planski akt, bi bilo potrebno dopustiti 
tudi možnost, da so poleg Strokovnega 
sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje predlagatelji tudi drugi subjekti. 
Zastavlja pa se še vprašanje vpliva 
Skupščine SR Slovenije, saj bi v tem pri- 
meru šlo za opredelitev nacionalnega 
programa na področju vzgoje in izobra- 
ževanja po osnovni šoli. Poleg tega naj 

se v predlogu zakona uredijo še nasled- 
nje spremembe in dopolnitve: 

- glede postopka za pripravo in spre- 
jem visokošolskih prograov, ki jih pri- 
pravljajo in sprejemajo znanstveno-peda- 
goški sveti visokošolskih delovnih orga- 
nizacij naj se predlagatelj opredeli ali za- 
došča družbeni vpliv preko soglasja Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije o sklad- 
nosti programa s programsko zasnovo in 
ob tem koje mnenje znanstveno-pedago- 
škega sveta univerze določeno zaradi in- 
tegrativne vloge univerze: odprto vpraša- 
nje vpliva študentov, ki po predlogu za- 
kona dajejo mnenje le k pogojem za na- 
predovanje in pridobitev izobrazbe, bi bi- 
lo smiselno reševati tako, da se način 
sodelovanja študentov v pedagoško- 
znanstvenem svetu pri oblikovanju vzgoj- 
no-izobraževalnih programov uredi s sta- 
tuti visokošolskih delovnih organizacij: 

- opravljanje vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti z osebnim delom samostojno 
kot poklic naj bi izvajali delovni ljudje in 
občani le kot dopolnitev že obstoječega 
izobraževalnega sistema, zaradi česar bi 
kazalo v predlogu opredeliti, na katerih 
posameznih področjih izobraževanja bi 
ga bilo možno izvajati: 

- uvedbo mature naj predlagatelj še 
doreče, kajti napotitev na izvršilni pred- 
pis pušča dilemo med nadaljevalnim in 
zaključnim izpitom še vedno nedore- 
čeno: 

- uveljavitev strokovne samostojnosti 
srednje šole pri izvedbi programov naj se 
v zakonu natančneje opredeli tako, da bi 
bile določene pristojnosti učiteljev za 
strokovno odločanje o vsebini dela šole 
in pravice učencev in njihovih staršev, 

- Zavod SR Slovenije za šolstvo daje 
mnenje h kandidatu za ravnatelja, vendar 
bi kazalo razmisliti o ohranitvi določene- 
ga vpliva družbenopolitične skupnosti 
kot ustanovitelja izobraževalne organiza- 
cije. saj gre za dejavnost posebnega 
družbenega pomena: 

— predlagatelj naj še razmisli o možno- 
sti uvajanja pouka posameznih predme- 
tov tudi v tujem jeziku z vidika primerno- 
sti, sicer pa bi bilo nujno vezati navedeno 
možnost na mnenje republiškega resor- 
nega organa: 

— predlagatelj naj presodi še ustrez- 
nost posameznih novosti iz osnutka za- 
kona z vidika materialnih možnosti in naj 
v ta namen pripravi podrobnejši pregled 
materialnih posledic teh novosti. 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga 
predlagatelju, da pri pripravi predloga 
zakona upošteva pripombe, predloge in 
mnenja, dane na sejah delovnih teles 
zborov in Skupščine SR Slovenije in na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, sku- 
pin delegatov ter družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

PREDLOGI IN STALIŠČA   

i,%!Lit?Z0p0""ČnZ9a *bora Skupščine izdajo zakona o pedagoški službi z osnutkom zakona premoga za 

Družbenopolitični zbor je na seji 27. 
decembra 1988 ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o pedagoški službi, 
z osnutkom zakona, na podlagi 86. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 

1. Zbor v načelu podpira predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona in 
uvodno besedo predlagatelja, ker meni. 
da predlagane rešitve prilagajajo sedanjo 

preseženo ureditev pedagoškega nadzo- 
ra novim spoznanjem. Le-ta vidijo pretež- 
ni vpliv na kvaliteto vzgojno-izobraževal- 
nega dela v stalnem strokovnem uspo- 
sabljanju učiteljev in v prenosu znanstve- 
nih spoznanj v prakso prek ustreznega 

poročevalec 



svetovalnega dela. 
Zbor predlaga, naj predlagatelj pri pri- 

pravi predloga zakona upošteva tudi po- 
budo. da za izvrševanje funkcije pedago- 
škega nadzora personalno loči od sveto- 
valne funkcije pedagoške službe. Zato je 
treba jasneje opredeliti vsebino pedago- 

škega nadzora ter določiti, kdo ga lahko 
opravlja in pod kašnimi pogoji, saj osnu- 
tek zakona pri tej rešitvi ne sledi dosled- 
no načelni rešitvi iz predloga za izdajo 
zakona, ki je v tem, da se pedagoški 
nadzor po obsegu zožuje. 

2. Zbor meni. da je predlagana rešitev 

prehodnega značaja. Zato je treba že 
v prihodnjem letu opraviti večji del načr- 
tovane strokovne aktivnosti za opredeli- 
tev najustreznejšega koncepta pedago- 
škega nadzora in na tej podlagi pripraviti 
zasnovo nove ureditve. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o pedagoški 

službi z osnutkom zakona 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona o peda- 
goški službi z osnutkom zakona na se- 
jah Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin ob upoštevanju stališč Družbenopo- 
litičnega zbora na podlagi 272., 277. in 
312. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije dne 27/12-1988 sprejela 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

predlog za izdajo zakona o pedagoški 
službi z osnutkom zakona, ker je veljavna 
zakonska ureditev pedagoške službe iz 
leta 1974 zaradi močno poudarjenega 
nadzora presežena. 

2. Skupščina SR Slovenije podpira po- 
budo za celovito strokovno raziskavo, ki 
bi odgovorila na odprta vprašanja nove- 
ga koncepta pedagoške službe v smislu 
stališč Izobraževalne skupnosti Slovenije 
iz leta 1987 oziroma ponujenih rešitv v al- 
ternativnem predlogu delovne skupine 

Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki za- 
sledujejo ločitev nadzorne funkcije od 
svetovalno-razvojne. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da je predlagatelj zakona v osnutku dal 
prednost svetovalno-razvojni funkciji pe- 
dagoške službe pred nadzorno in dodal 
še stalno strokovno izpopolnjevanje in 
usposabljanje učiteljev, kar pomeni, da je 
vsebinsko že sledil nekaterim rešitvam 
v alternativnem predlogu. 

Skupščina SR Slovenije predlaga, naj 
predlagatelj pri pripravi predloga zakona 
upošteva tudi pobudo, da izpelje perso- 
nalno ločitev pri izvrševanju funkcije pe- 
dagoškega nadzora od svetovalne funk- 
cije pedagoške službe. Pri tem Skupšči- 
na SR Slovenije poudarja, da je v ta na- 
men potrebno jasneje opredeliti vsebino 
pedagoškega nadzora v 6. členu osnutka 
in določiti kdo ga lahko opravlja in pod 
kakšnimi pogoji. V tej določbi ni dosled- 
no izpeljan predlog iz ocene stanja, da se 
pedagoški nadzor po obsegu zožuje. 

Skupščina SR Slovenije meni. naj se 
v predlogu zakona jasneje opredeli raz- 
vojno-raziskovalno delo za potrebe raz- 
voja vzgoje in izobraževanja, ki ga poleg 
Zavoda SR Slovenije za šolstvo opravlja- 
jo še druge raziskovalne organizacije, 
s katerimi naj zavod kot nosilec oziroma 
koordinator nalog obvezno sodeluje. Pri 
tem je treba zagotoviti ustrezne material- 
ne pogoje in kadrovsko izpopolniti Zavod 
SR Slovenije za šolstvo. 

4. Skupščina SR Slovenije nalaga Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da pripravi predlog zakona o pedagoški 
službi in ga predloži v obravnavo skupš- 
čini SR Slovenije v drugem trimesečju 
leta 1989. Pri pripravi naj predlagatelj 
upošteva pripombe, predloge in mnenja, 
dane na sejah delovnih teles, zborov in 
Skupščine SR Slovenije in na sejah zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, sku- 
pin delegatov ter družbenopolitičnih or- 
ganizacij. 

S Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitev Programa za ugotovitev pogojev m meril za skrajševanje 
delovnega in podaljševanje obratovalnega časa 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27/12-1988 ob 
obravnavi predloga sprememb in dopol- 
nitev Programa za ugotovitev pogojev 
in meril za skrajševanje delovnega in 
podaljševanje obratovalnega časa na 
podlagi 75. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP: 
Organizacije združenega dela, vključe- 

ne v preizkus skrajševanja delovnega ča- 

sa lahko nadaljujejo z delom v krajšem 
delovnem času tudi po preteku določe- 
nega roka trajanja preizkusa, m sicer do 
uveljavitve nove zvezne in republiške za- 
konodaje na tem področju. V prehodnem 
obdobju do uveljavitve nove zvezne in 
republiške zakonodaje organizacije 
združenega dela. ki so vključene v preiz- 
kus same ocenijo in sprejmejo odločitev 
ter uredijo trajanje delovnega časa v ob- 
segu, ki so ga določile v preizkusu ter to 
opredelijo v letnih planih izrabe delovne- 

ga časa za leto 1989 v skladu s pogo/i, 
določenimi s Programom za ugotovitev 
pogojev in meril za skrajševanje delovne- 
ga in podaljševanje obratovalnega časa. 

Vsi trije nosilci preizkusa skrajševanja 
delovnega in podaljševanje obratovalne- 
ga časa pa so dolžni še naprej sprotno 
spremljati izvajanje preizkusa, pripraviti 
končno poročilo o rezultatih preizkusa in 
ga posredovati skupaj z ugotovitvami in 
predlogi v obravnavo Zboru združenega 
dela oziroma delovnim telesom zbora. 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročite __ 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ —  

Družbenopolitični zbor je na seji 27. 
decembra 1988 ob obravnavi poročila 
delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih 
aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor se je seznanil s poročilom de- 

legacije o usklajevanju osnutka zakona 
o temeljih davčnega sistema, osnutka za- 
kona o tujih vlaganjih in osnutka zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih 

pokrajin in ga sprejema. 
2. Zbor se je seznanil tudi s predlogi 

za usklajevanje bilance sredstev federa- 
cije za leto 1989 ter meni, da mora dele- 
gacija v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ pri njenem usklajevanju 
izhajati iz mnenj in usmeritev, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije na seji 
zborov 19. decembra 1988. 



Zbor terja, da se takoj znižajo prora- 
čunski in izvenproračunski izdatki ter re- 
vizijo pravic opravi do konca prvega tri- 
mesečja 1989 in razbremeni gospodar- 
stvo in prebivalstvo. 

Zbor meni, da k proračunu federacije, 
ki ne bo upošteval take usmeritve oziro- 
ma k aktom, ki ne bodo upoštevali real- 
nih virov in možnosti republik in avto- 
nomnih pokraji, ni mogoče dati soglasja. 

Zbor seznanja s tem stališčem Zbor 
združenega dela in Zbor občin ter določa 
za pojasnitev svojih stališč v medzborov- 
ski skupini delegatov Roberta Černeta in 
Jožeta Korinška. 

stališča 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 

dogovora o skupnih temeljih za ureditev uveljavljanja socialno-varstvenih pravic 

Družbenopolitični zbor je na seji 27. 
decembra 1988 ob obravnavi predloga 
dogovora o skupnih temeljih za ureditev 
uveljavljanja socialno-varstvenih pravic 
na podlagi 74. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
Zbor ugotavlja, da v predlogu dogovo- 

ra niso v zadostni meri upoštevana neka- 
tera stališča, ki jih je dal ob obravnavi 
osnutka tega akta. Zato zbor meni, da je 

treba v predlogu dogovora: 
- jaspo določiti, da obveznosti udele- 

ženk dogovora, da bodo spodbujale in 
podpirale stalno sodelovanje, poveza- 
nost dejavnosti in razne oblike združeva- 
nja sredstev vseh nosilcev socialno-var- 
stvenih funkcij, nanašajo izrecno na sub- 
jekte v posamezni republiki oziroma av- 
tonomni pokrajini, 

- samoupravno dogovorjene ravni so- 
cialne varnosti ni mogoče zagotavljati 
kot pravico do zajamčenega zneska 

upravičencev do socialnih prejemkov, 
- raven socialne varnosti opredeliti 

v odvisnosti od ustvarjenega dohodka 
združenega dela, ugotovljenih življenj- 
skih stroškov in povprečno ustvarjenega 
čistega osebnega dohodka delavcev 
v gospodarstvu republike oziroma avto- 
nomne pokrajine, kjer upravičenec oziro- 
ma njegova družina živi, 

~ jasneje določiti, da je prihodek na 
družinskega člana le merilo, da se lahko 
socialnovarstvene pravice uveljavljajo. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. januarja 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 

šal?°P° *b°ra S° na skuPnem usedanju poslu- 

vni^n^n™ obraz!°!itev k poročilu o uresničevanju raz- 
na I!n h ?Kaa splosne 'judske obrambe in določenih 

saffisfssa,: -«■»<"' ««■ = 
Delegati vseh treh zborov so po opravljeni razpravi skle- 

panje o obeh poročilih odložili. Skupina delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za splošno ljudsko 

dr"zbeno samozaščito pa bo za eno prihod- 
in sklepov °V pnpravila predl°9 ugotovitev, stališč 

Zbor°soZsd
p

rrUeje"e9a de'a' Zb<W °Win ,n D'užb*n°P°'itični 
ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila 

?987r,inS7n h- '|a2mtehah drU9'h notraniih zadevah v letu 
988-VkSl! SK varnostnih razmer v prvem polletju 

tcnf!Li 5 obravnavi predloga sprememb in dopolni- 
1986 do mR Sloveniie za obdobje od leta 
zfkon« o 7 6P 0b razpravi 0 sprejemanju 
W . » 6m financiranju potreb federacije v letu J . ' za katere se zagotavljajo sredstva v proračunu fede- racije .v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

mBm?'®Pi k osnutku odloka o pripravi in sprejetju spre- 
obdobje ?986r-2C0009a dmŽbene9a plana Jugoslavije za 

k osnutku odloka o pripravi in sprejetju spre- 

1986-1990 93 P -Jugoslavije za obdobje 
Zbor združnega dela in zbor občin sta sprejela. 

tvah 9 za lzda'° zakona o spremembah in dopolni- tvah zakona o pravni pomoči 
Družbenopolitični zbor je sprejel stališča. 

Z9 odloka o Programu statističnih raziskovani pomembnih za republiko za leto 1989 

SR~q|SnJfnhQ
0b

7KbravnaviuP0r0Čila de|egacije Skupščine „"Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

zbora usklajevania nekaterih aktov iz pristojnosti tega 

nrirnarnoln osnutku zakona o zagotovitvi dela sredstev iz primarne emisiie za časovno premostitev priliva sredstev 

območjeSR Srbile'' P°P'aV' W S° V 'e,U 1988 prizadele 

tvah zakona c^sredstvih'reze^v0 Spr6membah in dopo,ni- 

o«„S»lep. k osnutku zakona o spremembah zakona o zagotovitvi sredstev za regres dela obresti od kreditov ki 
se v letu 1989 uporabljajo za namene v okviru selektivneqa 
programa v kmetijstvu, in o njihovi uporabi 

n k 0s"u
4
,ku zakona o spremembah zakona 

ot.ff sredstev za regres za umetna gnojila, sred- stva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme 
- sklep k osnutku odloka o določitvi sredstev za reares 

za umetna gnojila za leto 1989 
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o celot- 

tohn«in?S sredstev za financiranje programa tehnično- 
1987-1990 m0 aCi,e zveznih or9anov za obdobje 

_ ,sk|eP k osnutku zakona o načinu poravnave obvez- 
nosti Socialistične federativno republike Jugoslavije pri 

voj (IDA) S tev Mednarodnega združenja za raz- 

dinarfev^ k osnutku odloka o izdaji bankovca za 100.000 
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji Konven- 

cije o spremembah in dopolnitvah Konvencije z dne 19 
novembra 1965 med SFRJ in Republiko Avstrijo o socialnem 
varstvu spremenjene in dopolnjene s sporazumom z dne 19 
marca 1979 

odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji spora- 
zuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado 
Ljudske socialistične republike Albanije o menjavi blaaa na 
obmejnih območjih 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji traovin- 
skega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Republike Venezuele 

od!°k o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konven- 
cije Mednarodne organizacije dela št. 162 o varnosti pri upo- 
rabi azbesta K 

odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji spora- 
zuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (drugi projekt za sektor cest - YU 2878) 

- sklep k pobudi za sklenitev dogovora o izdaji doplačilne 
Pos^zjiamke »I. konges USAOJ v Bihaću« s predlogom 

Zbor združenega dela je sprejel: 

„U sklefl k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kreditnih odnosih s tujino 
®klep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zadolževanju v tujini za refinanciranje kreditov in 

najemanie finančnih kreditov v obdobju 1988-1996 
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- sklep k osnutku zakona o deležu Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije pri splošnem povečanju kapitala 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 

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

- program dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 
1989 

- periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 
za I. trimesečje 1989, 

Ob obravnavi predloga programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1989 in osnutka programa dela Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1989 so Zbor 
združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor spre- 
jeli tudi ugotovitve in sklepe. 

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

- predlog odloka o izvolitvi članov Sveta republike; za 
člane Sveta republike so bili izvoljeni: Franc Copi, Gregor 
Klančnik, Albin Kovač, Danijel Lepin, Danilo Petrinja, Andrei 
Verbič, Pavle Zibelnik in Albin Vipotnik. 

- predlog odloka o imenovanju Albina Debevca za 
namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in pretirano _ 

- predlog odloka o izvolitvi Marije Duhovnik in Milana 
Mesojedca za sodnike Višjega sodišča v Ljubljani 

- predlog odloka o imenovanju Janeza Krnca za namest- 
nika družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije 

— predlog odloka o razrešitvi dr. Rada Bohinca dolžnosti 
člana Habilitacijske komisije pri Univerzi Edvarda Kardelja 
v Ljubljani in o izvolitvi dr. Andreja Ocvirka za člana Habilita- 
cijske komisije pri Univerzi Edvarda Kardeija v Ljubljani 

predlog odloka o ustanovitvi, delovnem področju, 
sestavi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za 
sistemska vprašanja;   

Komisija Skupščine SR Slovenije 
za sistemska vprašanja 

predsednik: 
podpreds.: 
člani: 

člani izmed znanstvenih, 
strokovnih in javnih 
delavcev: 

dr. Janez Šinkovec 
Silva Bračko-Božič 
Valentin Dvojmoč 
Alfonz Grame 
Marjan Gregorčič 
Gorazd Mazej 
Jožica Puhar 
dr. Bogomir Sajovic 
Valerija Škerbec 
Anka Tominšek. 
prof. dr. Šime Ivanjko 
prof. dr. Štefan Ivanko 
prof. dr. Ladislav Rupnik 
Janez Šlibar 
prof. dr. Ivan Turk 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠĆ 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI . .. 
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi poročila o varnostnih razmerahin drugih 
notranjih zadevah v letu 1987 in značilnostih varnostnih razmer v prvem polletju 
1988    

Na podlagi razprave v delovnih tele- 
sih zborov in skupščine ter razprave na 
zborih Skupščine SR Slovenije dne 22/ 
11-1988 o poročilu o varnostnih razme- 
rah in drugih notranjih zadevah v letu 
1987 in značilnostih varnostnih razmer 
v prvem polletju 1988, ki ju je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
Izvršni svet, je Skupščina SR Slovenije 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
25/1-1989 sprejela 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPE: 

Skupščina SR Slovenije je doslej vsa- 
koletna poročila Republiškega sekretari- 
ata za notranje zadeve o varnostnih raz- 
merah v SR Sloveniji obravnavala kot vsa 
druga poročila organov in organizacij, ki 
so dolini Skupščini SR Slovenije poroča- 
ti o svojem delu in so ji za svoje delo 
odgovorni. Splošna družbena situacija in 
nekateri dogodki posebej, predvsem v le- 
tu 1988, so postavili v ospredje Skupšči- 
no SR Slovenije ne le v funkciji najvišjega 
organa oblasti in samoupravljanja, tem- 
več tudi v vlogo najvišjega organa druž- 
benega nadzora. To je nujna in v proce- 
sih demokratizacije družbenih odnospv 
ključna usmeritev. Zato bo treba ob na- 
čelni podpori takšne usmeritve v skupš- 
činskem delu razviti in dodelati ustavno- 
pravne, poslovniške, vsebinske, metodo- 
loške in organizacijske pogoje ter mož- 
nosti, da bo družbeno nadzorna funkcija 

poročevalec 

republiške skupščine na sploh, še pose- 
bej pa na področju varovanja družbene 
ureditve, ustavnosti in zakonitosti, lahko 
dosledno in v celoti uresničena. To je 
pogoj za dosledno uveljavitev pravne dr- 
žave. ... . 

Varnostne razmere v SR Sloveniji je 
potrebno obravnavati v povezanosti 
z varnostnimi razmerami v drugih sociali- 
stičnih republikah in socialističnih avto- 
nomnih pokrajinah in razmerami ter sta- 
njem v vsej Jugoslaviji. Te so neposredno 
odvisne od dosežene stopnje družbene- 
ga (gospodarskega, socialnega, kultur- 
nega) in političnega razvoja v posamez- 
nih okoljih in od različnih pogledov na 
izhod iz sedanje družbene krize. To vna- 
ša polarizacijo na dveh temeljnih stališ- 
čih: izhod iz krize na podlagi treh reform 
z nadaljnjo krepitvijo državne prisile, re- 
gulative in partije na oblasti. 

Teh razlik poročili, pripravljeni v usta- 
ljeni obliki in osnovni vsebini, nista mogli 
razdelati, ker bi s tem presegli svoj na- 
men in tudi pristojnost organov in služb, 
ki skupščini poročajo. Toda aktualna do- 
gajanja v SR Sloveniji so narekovala in 
spodbujala ustrezno delovanje v Skupš- 
čini SR Slovenije. Skupščina oziroma 
njeni zbori so se s svojimi programi dela 
vključevali v obravnavo in reševanje vrste 
vprašanj, ki jih je odpiral čas in konkret- 
na situacija. V zvezi s tem so pomembne 
predvsem naslednje odločitve zborov 
skupščine: 

- na področju dela služb državne var- 
nosti so bile sprejete spremembe in do- 

polnitve zakona o notranjih zadevah. 
Ustanovljena je bila skupščinska komi- 

sija za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
služb državne varnosti; 

- v zvezi s sodnim procesom proti 
četverici v Ljubljani so zbori skupščine 
nekajkrat obravnavali ta vprašanja in 
sprejeli ugotovitve, stališča in sklepe. Po 
končanem procesu pred vojaškim sodiš- 
čem je bila na sejah zborov skupščine 
dne 29/9-1988 ustanovljena posebna sku- 
pina delegatov vseh zborov z nalogo, da 
celovito prouči okoliščine in posledice 
sodnega procesa proti četverici v Ljub- 
ljani; 

- v zvezi s pobudami delovnih ljudi in 
občanov, nekaterih družbenih organiza- 
cij in društev, kakor tudi predlogov sku- 
pine delegatov in posameznih delegatov, 
je bila na sejah zborov dne 20. in 26/7- 
1988 ustanovljena in izvoljena komisija 
za proučitev kazenske zakonodaje z na- 
logo, da pripravi strokovne podlage za 
potrebne spremembe in dopolnitve zako- 
nodaje; , 

- v zvezi z uporabo slovenskega jezika 
pred vojaškim sodiščem v Ljubljani so 
zbori skupščine do tega vprašanja zavze- 
li jasno stališče. V skupščinski proceduri 
je predlog za spremembo zakona o voja- 
ških sodiščih. 

Vse to so odzivi SKupščine kot organa 
družbenega nadzora na postavljena 
vprašanja. Te aktivnosti in odločitve 
Skupščine SR Slovenije pomenijo pri- 
spevek k demokratizaciji družbenih od- 
nosov nasploh, posebej pa na področju 

— 
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obrambnih in varnostnih dejavnosti; za- 
gotavljanju javnosti dela in s tem odgo- 
vornosti pristojnih služb in organov; k hi- 
tremu in celovitemu obveščanju javnosti 
o stanju in razvoju dogodkov na družbe- 
no zelo pomembnih in občutljivih dejav- 
nostih. 

To pomeni odgovor skupščine na zah- 
teve javnosti in delegatskih struktur po 
doslednem izvajanju odgovornosti za iz- 
polnjevanje nalog in pooblastil v okviru 
ustave in zakonov, vseh institucij in orga- 
nov na vseh ravneh, kakor tudi specializi- 
ranih upravnih in drugih služb. To nena- 
zadnje pomeni odgovornost novousta- 
novljenih stalnih in začasnih delovnih te- 
les skupščine, da temeljito opravijo ozi- 
roma opravljajo naložene naloge ter da 
o tem poročajo skupščini oziroma nje- 
nim zborom in tako tudi slovenski javno- 
sti. Ker so to na novo opredeljene in po 
svoji naravi posebne naloge, niso mogle 
niti po času, niti po vsebini biti vključene 
v poročili, ki sta bili podlaga za ocenjeva- 
nje varnostnih razmer. Poročila omenje- 
nih delovnih teles bodo posebej obravna- 
vana na sejah skupščinskih zborov. 
S tem bo zaokrožena ocena varnostnih 
razmer v SR Sloveniji v obravnavanem 
obdobju. 

Vse to pomeni, da bodo morala biti 
vprašanja uresničevanja skupnih družbe- 
nih razvojnih problemov na vseh področ- 
jih dela in življenja, stanja in razmer na 
področju mednacionalnih odnosov, 
vprašanja oblik in načinov skupnega živ- 
ljenja v Jugoslaviji in o značaju socializ- 
ma pri nas in druga vprašanja, pomemb- 
ni elementi vsakokratnega analiziranja in 
ocenjevanja varnostnih razmer v SR Slo- 
veniji in v SFR Jugoslaviji. 

Ocena sedanjih varnostnih razmer, ve- 
zana neposredno na poročilo Republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve, 
kaže, da so varnostne razmere glede sta- 
nja na področju prometne varnosti, po- 
žarne varnosti, politične, gospodarske, 
splošne in mladinske dehkvence, že ne- 
kaj časa na določeni ravni, le z malimi 
odstopi. 

Tendence pri večini segmentov kažejo 
trende izboljševanja, razen na področju 
prometne varnosti. To kaže na dovolj sta- 
bilne razmere, ki so posledica splošne 
družbene skrbi in aktivnosti vseh dejavni- 
kov na teh področjih - nenazadnje večje 
samozaščitne osveščenosti delovnih lju- 
di in občanov. Bolj zaskrbljujoče je sta- 
nje na področju prometne varnosti, pose- 
bej v cestnem prometu. Izboljševanju sta- 

nja v prometu je namenjena akcija »10 
% manj«, katere programe je sprejel, na 
predlog Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Dobro stanje, razen na področju pro- 
metne varnosti, ki je odvisno od mnogih, 
tudi drugih dejavnikov, potrjuje, da so 
organi in službe, ki imajo na teh področ- 
jih posebne naloge in odgovornosti, 
uspešno opravljale svoje naloge. 

* .* * 
Na podlagi navedenih ugotovitev in 

stališč zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejemajo naslednje 

SKLEPE: 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da dosedanja redna letna poročila Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve 
niso zadostna, niti celovita osnova za 
obravnavo in ocenjevanje vseh vidikov 
varnostnih razmer v SR Sloveniji. Zato bo 
Skupščina SR Slovenije ob teh poročilih 
upoštevala tudi druge, ekonomske, soci- 
alne, kulturne in politične razmere obrav- 
navanega obdobja. 

2. Skupščina SR Slovenije sprejema 
poročili Republiškega sekretariata za no- 
tranje zadeve in ekspoze Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije glede ocenjeva- 
nja varnostnih razmer na posameznih 
področjih, ki so predmet obravnave na- 
vedenih poročil. Razmere in delo orga- 
nov za notranje zadeve v zvezi z okolišči- 
nami postopka proti četverici v Ljubljani 
pa bodo zbori obravnavali ob obravnavi 
poročila skupine delegatov vseh zborov 
za celovito proučitev okoliščin in posle- 
dic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani. 

3. Za uspešno delo Skupščine SR Slo- 
venije pri ocenjevanju varnostnih razmer 
v SR Sloveniji je pomembno dobro delo 
vseh teles, ki jih je skupščina ustanovila 
v zadnjem času in jim naložila odgovorne 
naloge. Delo teh teles poteka. Pričakova- 
ti je, da bo to delo trajalo dlje časa. Zato 
skupščina zavezuje omenjena delovna 
telesa, da na eni od prihodnjih sej zborov 
skupščine poročajo o svojem delu in tudi 
družbenih pogojih, v katerih opravljajo to 
delo. 

4. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
za stabilnost varnostnih razmer velikega 
pomena zagotavljanje pravočasnega in 
objektivnega obveščanja javnosti o vseh 
za družbo in njen razvoj pomembnih dej- 
stvih. Brez tega dobijo moč najrazličnej- 

še manipulacije in špekulacije. Stvari se 
rešujejo z družbenimi neprincipielnimi 
pritiski, s politizacijo problemov, kar naj- 
večkrat vodi stran od postavljenih ciljev. 
Zato naj Republiški komite za informira- 
nje stori vse, kar je v njegovi moči in 
pristojnosti, da bodo sredstva javnega 
obveščanja v celoti opravila družbeno 
vlogo, ki jim jo dajejo in nalagajo ustavne 
in zakonske določbe. 

5. Kljub realno ugotovljenim razmeram 
glede posameznih vrst in števila različnih 
družbeno delinkventnih pojavov skupšči- 
na opozarja na potrebo po še nadaljnji 
skupni in vsakodnevni družbeni aktivno- 
sti za preprečevanje posameznih ekces- 
nih pojavov. Pri tem imajo še posebno 
funkcijo in vlogo posamezne za to speci- 
alizirane službe, ki morajo dosledno izva- 
jati svoje naloge za preprečevanje protiu- 
stavnega in nezakonitega ravnanja. Ob 
tem skupščina nalaga Republiškemu se- 
kretariatu za pravosodje in upravo, da 
čimprej prouči in predlaga ustrezne 
ukrepe za dekriminacijo tistih kaznivih 
dejanj, gospodarskih prestopkov in pre- 
krškov, ki so družbeno manj škodljivi in 
po nepotrebnem obremenjujejo organe 
nadzora in pravosodja. 

6. Razmere na področju varnosti pro- 
meta, posebej cestnega prometa, nare- 
kujejo posebne in dodatne aktivnosti. 
Spremembe in dopolnitve ustrezne zako- 
nodaje so le del tega, kar je še na tem 
področju treba storiti. Zato skupščina 
podpira sprejeti program akcije »10% 
manj«. Da bi kritične razmere lahko na- 
črtno izboljšali, naj Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije pripravi temeljito analizo 
stanja na področju prometne varnosti in 
jo s predlogi potrebnih ukrepov in druž- 
benih aktivnosti predloži skupščini 
v obravnavo. Ta program naj obravnava- 
jo tudi skupščine občin in sprejmejo 
ukrepe iz svoje pristojnosti. 

7. Za ustrezne varnostne razmere je 
posebej pomembno dobro in uspešno 
delo posameznih specializiranih uprav- 
nih,. pravosodnih, inšpekcijskih in še ne- 
katerih drugih služb, ki imajo na posa- 
meznih področjih posebne pristojnosti in 
odgovornosti. Uspešnost njihovega dela, 
ki gotovo vpliva na stanje varnostnih raz- 
mer v celoti, je v veliki meri odvisno od 
njihove notranje organizacije dela, ka- 
drovske zasedenosti in usposobljenosti, 
kakor tudi opremljenosti. Za to so po- 
trebna posebna sredstva, ki jih v težkih 
razmerah, kakršne so današnje, večkrat 
primanjkuje. Zato naj Izvršni svet to pro- 
blematiko prouči in o tem poroča skupš- 
čini. 

SKLEP 

^°ra. ^ženega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga sprememb in 
dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 

Zbor zdmženega dela in Zbor obćin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 25. januarja 1989 obravnavala pred- 
log sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in na podlagi 288. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji 

SKLEP 

1. Sklepanje o predlogu sprememb in 
dopolnitev dolgoročnega plana SR Slo- 
venije za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 se odloži. Zbora bosta o tem sklepa- 
la na seji 22. februarja 1989. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj do 30. januarja 1989 pripravi novo 
besedilo predloga amandmajev v katerih 
bo prevzel, poleg svojih, tudi druge 
amandmaje, za katere ocenjuje, da so 
sprejemljivi. 

Glede amandmajev, za katere bo Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije ocenil, da 
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po svoji vsebini ne sodijo v dolgoročni 
plan, mora predložiti zborom obrazloži- 
tev, iz katere bo razvidno katere od teh 
bo ustrezno upoštevati v predlogu spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 

SR Slovenije za obdobie 1986-1990, ozi- 
roma v drugih ustreznih aktih. 

3. Zbora predlagata predlagateljem 
amandmajev, da čimprej po prejemu gra- 
diva, omenjenega v prejšnji točki, in vsaj 

do 9. februarja 1989 sporočijo ali glede 
na rešitve v gradivu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, pri svojih 
amandmajih vztrajajo oziroma ali jih umi- 
kajo. 

Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga sprememb \n doP?'"itev 

dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitev dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 dne 25. januarja 1989 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Sklepanje o predlogu sprememb in 

dopolnitev dolgoročnega plana SR Slo- 
venije za obdobje od leta 1986 do leta 

2000 se odloži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj do 30. 1. 1989 pripravi čistopis bese- 
dila predloga sprememb in dopolnitev 
dolgoročnega plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1986 do leta 2000, v katerih 
bo prevzel poleg dosedanjih svojih tudi 
druge amandmaje, za katere ocenjuje, da 
so sprejemljivi. 

Glede amandmajev, za katere bo Izvrs- 
ni svet ocenil, da po svoji vsebini ne 
sodijo v dolgoročni plan, mora predložiti 

zborom obrazložitev, iz katere bo razvid- 
no, katere od teh bo ustrezno upoštevati 
v predlogu sprememb in dopolnitev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1986 do 1990 oziroma v drugih ustreznih 
aktih. , ., 

3. Zbor predlaga predlagateljem 
amandmajev, da čim prej po prejemu 
gradiva, omenjenega v prejšnji točki in 
vsaj do 9. 2. 1989 sporočijo ali glede na 
rešitev v gradivu Izvršnega sveta, pri svo- 
jih amandmajih vztrajajo ali jih umikajo. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob razpravi o sprejemanju zakona o zacasnem 
financiranju potreb federacije v letu 1989, za Katere se zagota j / 
v proračunu federacije, v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je v razpravi 
o sprejemanju zakona o začasnem fi- 
nanciranju potreb federacije v letu 1989, 
za katere se zagotavljajo sredstva 
v proračunu federacije, v Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFRJ, na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 25. 1. 1989 
sprejela 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije seje sezna- 
nila z informacijo delegatov iz SR Slove- 
nije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
o poteku sprejemanja zakona o začas- 
nem financiranju potreb federacije v letu 
1989, za katere se zagotavljajo sredstva 
v proračunu federacije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ, z aktivnostmi predsed- 
nika Skupščine SR Slovenije v zvezi s pri- 
stojnostmi zborov Skupščine SFRJ za 
sprejemanje tega zakona, ter s poročilom 
Komisije Skupščine SRS za ustavna 
vprašanja v zvezi s postopkom sprejema- 
nja tega zakona in stališčem Zakonodaj- 
nopravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije do sprejemanja tega zakona. 

Skupščina SR Slovenije v celoti podpi- 

ra aktivnosti delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru in v telesih Zbora repu- 
blik in pokrajin ter predsednika Skupšči- 
ne SRS za dosledno spoštovanje ustavno 
določenih pristojnosti zborov Skupščine 
SFRJ. , 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da pri sprejemanju zakona o začasnem 
financiranju potreb federacije niso bile 
upoštevane ustavne pristojnosti zborov 
Skupščine SFRJ in obsoja nesprejemlji- 
vo ravnanje Skupščine SFRJ, odgovornih 
funkcionarjev in služb, ki so dovolili, da 
je Skupščina SFRJ že prvi mesec po 
sprejetju kršila ustavne amandmaje 
s tem, da je odločitve sprejemala v na- 
sprotju z ustavo predvidenim postopkom 
sprejemanja in pristojnostmi zborov. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da se 
nemudoma realizira sklep Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFRJ, da ustavna komisija 
Skupščine SFRJ da mnenje o pristojnosti 
zborov o tem vprašanju in pri tem upo- 
števa obrazložitev k ustavi SFRJ in stališ- 
ča Skupščine SR Slovenije ob sprejemu 
soglasja k ustavi SFRJ, ki smo jih predlo- 
žili Skupščini SFRJ in njeni ustavni komi- 
siji- , XI 

3. Skupščina SR Slovenije nalaga čla- 

nom Ustavne komisije Skupščine SFRJ iz 
SR Slovenije, delegatom iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru in delegaciji Skupščine 
SRS v Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ, da Skupščini SR Slovenije 
poročajo o obravnavi njihovih zahtev, da 
se odpravijo kršitve v postopku spreje- 
manja odločitev o sredstvih za JLA za 
letošnje leto. 

Skupščina SR Slovenije bo glede na 
opredelitve v Ustavni komisiji Skupščine 
SFRJ in v zborih te skupščine odločala, 
ali in katere ukrepe bo predlagala oz. 
sprejela. 

4 Skupščina SR Slovenije predlaga 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, da v morebitnih 
ponovnih primerih, ko bi bili predloženi 
akti v nasprotju z ustavnimi določbami 
ter stališči Skupščine SRS ob dajanju 
soglasja k amandmajem k ustavi SFRJ, 
zahtevajo poseben postopek po 2. od- 
stavku 294. člena ustave SFRJ. 

Če bodo takšni primeri pri aktih iz pri- 
stojnosti Zbora republik in pokrajin, 
Skupščina SR Slovenije ne bo dala so- 
glasja in pooblastil delegaciji Skupščine 
SRS v Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ za usklajevanje aktov. 

STALIŠČA _ 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 25/1-1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pravni pomoči na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

smotrno, da so vse zakonske določbe 
o pravni pomoči, tudi tiste, ki jo dajejo 
sodišča, urejene v tem zakonu. Opredeliti 
pa bi bilo treba obseg oziroma vsebino 
pravne pomoči, ki jo dajejo sodišča tako, 

da bodo odstranjeni vsi pomisleki 
v združljivost pravne pomoči s funkcijo 
sojenja. Prouči naj se vprašanje, kdo lah- 
ko daje brezplačno pravno pomoč in pri 
tem upošteva predvsem interese social- 
no ogroženih oseb. Zato bi moral zakon 
vsaj okvirno določiti kriterije za pridobi- 
tev pravice do brezplačne pravne po- 
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moči. 
2. Zbor podpira, da se zaradi zahtev po 

ohranitvi ustrezne kakovosti pravne po- 
moči dopolnijo pogoji, ki jih mora izpol- 
njevati bodoči odvetnik. Predlagana do- 
polnitev, po kateri si bo moral bodoči 
odvetnik z najmanj enoletnim delom 
v eni od organiziranih oblik pravne po- 
moči pridobiti ustrezne izkušnje za sa- 
mostojno opravljanje odvetniškega dela 

je preozka, ker praktično preprečuje tudi 
izkušenim in priznanim strokovnjakom, 
da postanejo odvetniki. Zato naj predla- 
gatelj prouči tudi druge možnosti, ki bi 
zagotovile ustrezno strokovnost, ki je po- 
trebna za opravljanje odvetniške dejav- 
nosti. 

3. Zaradi varstva interesov oziroma 
pravic odvetniškega pripravnika - volon- 
terja, je treba natančneje določiti njegov 

delovno-pravni status ter vidik varstva 
njegovih pravic. 

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
zakonskega osnutka strokovno pretehta 
in upošteva tudi vse druge predloge, 
mnenja in pripombe, ki so jih dali delega- 
ti na seji zbora in delovnih teles oziroma 
danih v drugih razpravah o predloženem 
zakonskem aktu. 

SKLEP    
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
sta na sejah dne 25/1-1989 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pravni po- 
moči in na podlagi 277. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije ter v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora 
sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

sprejemata predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pravni pomoči in podpira usmeritev 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da se s spremembami in dopolnitvami 
zakona o pravni pomoči zagotovi boljša 
kakovost storitev pravne pomoči. Zbora 
hkrati ugotavljata, da predlagane rešitve 
v predlogu za izdajo zakona odražajo 
takšno usmeritev, vendar menita, da bo 
treba do osnutka zakona še podrobneje 
proučiti posamezna vprašanja, na katera 
je bilo opozorjeno v obravnavi tega za- 
konskega akta na sejah delovnih teles in 
zbora. 

2. Zbora menita, da bi bilo smotrno, da 
so vse zakonske določbe o pravni pomo- 
či, tudi tiste, ki jo dajejo sodišča, urejene 
v tem zakonu. Treba je opredeliti obseg 
oziroma vsebino pravne pomoči, ki jo 
dajejo sodišča tako, da bodo odstranjeni 
vsi pomisleki v združljivost te pravne po- 
moči s funkcijo sojenja. Skrbno je treba 
proučiti vprašanje, kdo naj daje brezplač- 

no pravno pomoč in pri tem upoštevati 
zlasti interese socialno ogroženih oseb. 
Zakon bi moral vsaj okvirno določiti kri- 
terije za pridobitev pravice do brezplačne 
pravne pomoči. Po mnenju zborov bi bilo 
pooblastilo Odvetniški zbornici, da dolo- 
či način in pogoje dajanja pravne pomoči 
socialno šibkim uporabnikom pravne po- 
moči, preširoko. Prav tako bi bilo treba 
rešiti vprašanje zagotavljanja sredstev za 
tako pravno pomoč. 

3. Rešitev v predlogu za izdajo zakona, 
da je lahko odvetnik, poieg drugih pogo- 
jev, le kdor se je usposabljal za samostoj- 
no odvetniško delo najmanj eno leto 
v eni od organiziranih oblik pravne po- 
moči, je treba še proučiti. Namen predla- 
gatelja zakona, da se s strožjimi zakon- 
skimi pogoji za to, da je lahko nekdo 
odvetnik, zagotovi primerna strokovnost 
pravne pomoči je ustrezen; vprašanje pa 
je, ali ni predlagana rešitev, po kateri si 
bo moraI bodoči odvetnik pridobiti 
ustrezne izkušnje z najmanj enoletnim 
delom v eni od organiziranih oblik prav- 
ne pomoči preozka zlasti v primerih ko 
bi želeli postati odvetniki tudi izkušeni in 
pnznani pravni strokovnjaki, ki bi zlasti 
kot specialisti za določena pravna po- 
dročja, lahko prispevali k višji strokovni 
ravni odvetništva. Zato naj predlagatelj 
prouči tudi druge možnosti, ki bi zagoto- 
vile ustrezno strokovnost, ki je potrebna 
za opravljanje odvetniške dejavnosti 
V kolikor bi predlagatelj v osnutku zako- 
na vendarle predlagal kot eno od možno- 

sti rešitev iz predloga za izdajo zakona, je 
treba z zakonom pooblastiti Republiški 
sekretariat za parovosodje in upravo, da 
skupaj z Odvetniško zbornico Slovenije 
določi minimalno število pripravnikov, za 
katere bo treba zagotoviti usposabljanje 
v eni od organiziranih oblik pravne po- 
moči v rednem delovnem razmerju, saj bi 
lahko rešitev brez tega povzročila ne- 
možnost vključitve zainteresiranih 
v usposabljanje. 

4. Da ne bi pri službah pravne pomoči, 
ki so bile ustanovljene kot delovne orga- 
nizacije prihajalo v praksi do pomislekov 
glede njihovega delovanja izven organi- 
zacijskih oblik združenega dela, znotraj 
katerih so bile te službe ustanovljene, 
zbora podpirata predlagane rešitve, po 
katerih bi se službe pravne pomoči lahko 
ustanavljale le kot delovne organizacije. 

5. Zaradi varstva interesov oziroma 
pravic odvetniškega pripravnika-volon- 
terja, je treba natančneje določiti njegov 
pravni status. Ker to vprašanje po vsebini 
spada v delovna razmerja, bi bila pravno- 
sistemsko pravilnejša rešitev, da bi se 
uredilo v zakonu o delovnih razmerjih, 
zato naj predlagatelj do osnutka zakona 
temeljito prouči tudi to vprašanje. 

6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
zakonskega osnutka strokovno pretehta 
in upošteva tudi vse druge predloge, 
mnenja in pripombe, ki so jih dali delega- 
ti na sejah zborov in delovnih teles oziro- 
ma so bili dani v drugih razpravah o pred- 
loženem zakonskem aktu. 

POJASNILA IN INFORMACIJE 

ODGOVORI IN POJASNILA 
predsednika Zbora združenega dela in predsednika Zbora občin na opozorila 
delegatov, ki se nanašajo na delo zborov in funkcioniranje delegatskega sistema 

V zadnjem obdobju je bilo izraženih 
več kritik in opozoril skupin delegatov, ki 
se nanašajo predvsem na delovne pogoje 
v zborih Skupščine SR Slovenije. Skupi- 
ne delegatov kot tudi posamezni delegati 
na sejah zborov opozarjajo predvsem na 
naslednje: 

I. postopkovni problemi (nespoštova- 
nje poslovniških rokov, hitri in skrajšani 
postopki, prepogoste in časovno prepoz- 
ne razširitve dnevnih redov, tematsko ne- 
povezana problematika, strogo zaupna 
gradiva); 

2. kvaliteta odločitev (sistemski predpi- 
si in druga pomembnejša problematika 
je obravnavana v časovni stiski); 

3. zagotavljanje administrativno-teh- 
ničnih pogojev za delo in odločanje (pre- 
glednost gradiv v posameznih pošiljkah, 
večkratno prejemanje gradiv in do- 
dobno). 

Vodstvo skupščine ugotavlja, da je ve- 
čina teh kritik in opozoril upravičenih, še 
posebej to velja za mesec december 
1988, ko zbori skupščine zasedajo trikrat. 
Podobni problemi so bili tudi v prejšnjih 

letih, ko seje sprejemala ekonomska po- 
litika za prihodnje leto, letos pa je to še 
bolj prisotno zaradi dodatnih nalog, ki 
izhajajo iz sprejetih zveznih ustavnih 
amandmajev in s tem povezanim uresni- 
čevanjem gospodarske reforme. Ne gle- 
de na to pa je potrebno pojasniti nasled- 
nje: poslovnik Skupščine SR Slovenije 
opredeljuje oblike in metode dela zborov 
Skupščine SR Slovenije in pogoje dela, 
ki jih je potrebno zagotavljati za urejeno 
in kvalitetno delo zborov skupščine in 
sicer glede: programiranja dela, skliceva- 
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• nja sej zborov, določanja dnevnih redov, 
rokov, skrajšanih in hitrih postopkov. Na- 
loga Predsedstva Skupščine SR Sloveni- 
je je, da ustvarja pogoje za normalno 
delo zborov in vseh drugih subjektov, ki 
nastopajo v procesu delegatskega odlo- 
čanja. Posebej si mora prizadevati za za- 
gotavljanje ustreznih pogojev za delo de- 
legacij, skupin delegatov in drugih druž- 
benih subjektov. 

Poslovnik natančno določa roke za: 
sklice sej (najmanj 30 dni, krajši rok le 
v izjemnih s poslovnikom določenih pri- 
merih), pošiljanje osnovnih gradiv (45- 
dnevni rok, v izjemnih primerih najmanj 
15-dnevni rok - četrti odstavek 97. in 
311. člen poslovnika), pošiljanje dodat- 
nih gradiv (čimprej po prejemu oziroma 
sejah delovnih teles, najkasneje pa 8 dni 
pred sejami zborov). Izjema glede nave- 
denih rokov so le zadeve,'ki so obravna- 
vane po hitrem postopku, to so akti 
v zadnji fazi — predlogi - ki se lahko 
predložijo neposredno na seji zbora (314. 
člen poslovnika). 

V zvezi z roki je potrebno omeniti tudi 
60-dnevni rok obravnave, kadar gre za 
bistvena sistemska in razvojna vprašanja, 
ki pomembno vplivajo na pravice in ob- 
veznosti delovnih ljudi in občanov. Glede 
tega roka je potrebno ugotoviti, da so ob 
zadnjih spremembah poslovnika Skupš- 
čine 1985. leta nekatere skupine delega- 
tov predlagale, da naj se ta rok ne dolo- 
ča, ker časovno predolga obravnava ni- 
ma pravih učinkov. Tudi sedanja praksa 
to potrjuje, saj se skupine delegatov pra- 
viloma sestajajo v zadnjem tednu pred 
sejami zborov tudi za obravnavo zadev, 
ki so bile daljši čas objavljene. V zadnjem 
obdobju velja to za predlog sprememb in . 
dopolnitev dolgoročnega plana SR Slo- 
venije, poročilo o uresničevanju razvoj- 
nega načrta splošne ljudske obrambe in 
določenih nalog družbene samozaščite 
SR Slovenije in poročilo o uresničevanju 
razvoja teritorialne obrambe SR Sloveni- 
je. Gradiva so bila objavljena v Poroče- 
valcu 22. 11. 1988, kar pomeni, da so 
v obravnavi za seje zborov 25. 11. 1989 65 
dni. Doslej so zbori prejeli stališča in 
amandmaje k dolgoročnemu planu le od 
dveh skupin delegatov, medtem ko k po- 
ročiloma še ni stališč. Navedene primere 
predstavljamo predvsem zato, da skupaj 
objektivno ocenimo, tudi glede posamič- 
nih primerov, včasih preveč pavšalno iz- 
ražene kritike. 

Glede razširitve dnevnih redov je prav 
tako veliko kritik. V zvezi s tem je treba 
pojasniti, da do razširitve prihaja pred- 
vsem zaradi tega, ker sklicujemo seje so- 
razmerno zgodaj, to je 30 dni pred dne- 
vom sej zborov. Vodstvo skupščine pravi- 
loma zavrača razširitve, ki so predložene 
po roku 15 dni pred sejami zborov, razen 
v primerih nujnosti zaradi preprečevanja 
in odpravljanja večjih motenj v gospodar- 
stvu in drugih izrednih potreb, za kar 
mora predlagatelj dati ustrezno utemelji- 
tev. O tem ali se v dnevni red seje zbora 
uvrstijo take zadeve, odločijo delegati na 
seji zbora. 

Problemi najčešče nastajajo pri pred- 
ložitvi in obravnavi aktov iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. Predsedniki zborov neposredno in 
stalno opozarjajo vodstvo Zbora republik 
in pokrajin na prepozno predložitev nji- 

hovih aktov. Tudi zbori so na te probleme 
večkrat opozorili. Zadnje opozorilo v zve- 
zi s tem je vsebovano v mnenjih in pred- 
logih, sprejetih na sejah 25. 12. 1987, ko 
so bili prisotni podobni problemi kot v le- 
tošnjem decembru. V tem aktu, ki je bil 
poslan Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ je bilo naslednje opozorilo: 
»Skupščina SR Slovenije vztraja pri že 
večkrat danih opozorilih, da je za spreje- 
manje odločitev potrebno zagotoviti nor- 
malne pogoje za nemoteno obravnavo 
v delegatski bazi in odločanje v zborih 
skupščine. To velja zlasti za spoštovanje 
poslovniško določenega 45-dnevnega 
roka, predvsem pri sprejemanju sistem- 
skih rešitev na ključnih področjih druž- 
bene produkcije, večkratno poročanje 
delegacij v večih krogih usklajevanja in 
za dvofazni postopek odločanja. Za spo- 
štovanje poslovniških določil mora nositi 
polno odgovornost vodstvo Zbora repu- 
blik in pokrajin, saj je nesprejemljiva 
praksa, da se sprejemajo trdni dogovori 
(tudi s predstavniki Zveznega izvršnega 
sveta) o pripravi, pošiljanju gradiv in ro- 
kih, ki pa so naknadno kršeni prav z odlo- 
čitvami vodstva. Tudi pri eventualnem 
predlaganju skrajšanih rokov za obrav- 
navo posameznih zadev v izjemnem 15- 
dnevnem roku, bo skupščina ravnala do- 
sledno selektivno in le ob posebej uteme- 
ljenih primerih, kadar gre za preprečitev 
hujših posledic, ki bi utegnile nastati za 
družbeno skupnost, pristala na tako 
obravnavo. Nesprejemljivo je namreč, da 
se takšna izjemna obravnava spreminja 
v pravilo. Vodstvo Zbora republik in po- 
krajin mora zato prevzeti svoj del odgo- 
vornosti pri predlaganju skrajšanih rokov 
oziroma vztrajati, da Zvezni izvršni svet 
(ali drugi predlagatelj) spoštujejo poslov- 
niške roke.« 

Podobne zahteve je dalo tudi Predsed- 
stvo skupščine SR Slovenije 19. 7. 1988 
ko je obravnavalo gradivo Nekatera vpra- 
šanja uresničevanja z ustavo SFRJ dolo- 
čene vloge Zbora republik in pokrajin. 
V mnenju, ki je bilo prav tako poslano 
Zboru republik in pokrajin je bilo poudar- 
jeno predvsem tole: »V Skupščini SR 
Slovenije že dalj časa ugotavljamo, da se 
metode dela Zbora republik in pokrajin 
oddaljujejo od načel delegatskega odlo- 
čanja in ustavnih načel dogovarjanja in 
usklajevanja skupnih interesov. Zlasti so 
pogoste in upravičene kritike delegatov 
na kratke roke za odločanje, na nekvali- 
tetna gradiva, na vsiljene odločitve brez 
možnosti posvetovanja z bazo, kar se na- 
naša predvsem na obravnavo strogo za- 
upnih gradiv, za nemožnost vplivanja na 
končne odločitve in podobno. 

Velike težave povzročajo pogosto tudi 
slabo predočene materialne posledice 
predloženih rešitev in objektivno pogoje- 
ni navzkrižni materialni interesi, ki so ze- 
lo zaostreni, intervencije pa se upraviču- 
jejo prav s tem dejstvom. 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije 
ne more mimo ugotovitve, da se številne 
tekoče in tudi razvojne probleme v družbi 
poskuša razreševati z vedno novimi za- 
konskimi rešitvami, da bi tako do potan- 
kosti normirali ravnanje subjektov ter nji- 
hova medsebojna razmerja in obvezno- 
sti, namesto da bi odločno začeli z dere- 
gulacijo, za kar smo se že dogovorili. Ob 
takem pretiranem normativizmu tudi ne 

moremo mimo dejstva, da so v opisanih 
pogojih kljub doseženemu soglasju odlo- 
čitve pogosto slabe in nedorečene, o če- 
mer nenazadnje pričajo tudi pogoste 
spremembe in dopolnitve komaj spreje- 
tih predpisov. V takih pogojih je torej 
nujno, da slabi dogovarjanje in sporazu- 
mevanje in tudi zakonitost v celoti. 

V zvezi s temi ugotovitvami se je po- 
trebno zavzemati za: 

1. Dosledno uveljavljanje ustavnega 
postopka dogovarjanja in usklajevanja 
stališč skupščin republik in pokrajin, ker 
je dvofazni postopek, ki je določen 
z ustavo, praktično izjemen. 

2. Dosledno uresničevanje določb po- 
slovnika glede rokov, poteka usklajeva- 
nja, odnosa Zveznega izvršnega sveta do 
stališč skupščin republik in pokrajin, 
predhodnega postopka in podobno, ter 
odgovornost vodstva zbora in predsedu- 
jočih delegacij pri ugotavljanju teh pred- 
pogojev za kvalitetno odločanje v skupš- 
činah republik in pokrajin in v njihovi 
delegatski bazi. 

3. Povratno obveščanje skupščin repu- 
blik in pokrajin o stališčih drugih skupš- 
čin SR in SAP in o opredelitvah zveznega 
izvršnega sveta ter odgovornosti delega- 
cij pri tem, odločanje o dopolnilnih pred- 
logih in amandmajih in podobno. 

4. Vključevanje znanosti in stroke, go- 
spodarskih zbornic in družbenopolitič- 
nih organizacij v postopke odločanja 
o posameznih aktih v skupščinah repu- 
blik in pokrajin, z namenom kvalitetnih in 
vsestransko preverjenih predlogov in od- 
ločitev. 

5. Odgovornost Zveznega izvršnega 
sveta za predložitev strokovno preverje- 
nih in preizkušenih rešitev namesto 
v praksi mnogokrat uporabljenega inter- 
vencionizma, začasnega ukrepanja, pre- 
tiranega normativizma in podobno.« 

Navedena stališča in zahteve zborov in 
predsedstva skupičine se je skušalo 
v največji možni meri upoštevati pri načr- 
tovanju sej zborov. V predloge dnevnih 
redov praviloma niso bili vključeni akti, ki 
niso bili predloženi v rokih. V zadnjem 
obdobju velja to za akte, ki jih je Zbor 
republik in pokrajin predlagal za obrav- 
navo na seji v novembru in so se nanašali 
na spremembe in dopolnitve ekonomske 
politike za 1988. leto. Ker so bile v teh 
primerih nujne ureditve, ki so morale biti 
sprejete še pred obravnavo ekonomske 
politike za 1989. leto in ker so vse druge 
skupščine to obravnavale v mesecu no- 
vembru, je bilo na posebno zaprosilo 
predsednika Zbora republik in pokrajin 
potrebno sklicati izredno sejo za 8. 12. 
1988. Zbor republik in pokrajin je prav 
tako predlagal, da bi na sejah 27. 12. 
1988 obravnavali nekatere akte, ki so bili 
predloženi po 15-dnevnem roku. Tudi 
v tem primeru nismo pristali na obravna- 
vo, ker niso bili utemeljeni razlogi za 
takšno skrajševanje. Te akte bodo zbori 
obravnavali na sejah v januarju 1989. 
Glede obravnave sistemskih zakonov za 
uresničevanje gospodarske reforme je 
treba upoštevati celoten postopek obrav- 
nave, ki se je začel s predhodnimi obrav- 
navami v mesecu oktobru. Ti zakoni so 
bili prvič objavljeni v Poročevalcu z dne 
12. 10. 1988 in en zakon 25. 10. 1988. Na 
posvetu, ki ga je sklical 6. septembra 
1988 predsednik skupščine in na kate- 
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rem so sodelovali predsedniki občinskih 
skupščin in vodje skupih delegatov za 
Zbor združenega dela in Zbor občin je 
bilo opozorjeno na obsežno in zahtevno 
delo do konca 1988. leta. Temeljni cilj 
tega posveta je bil skupno izmenjati mne- 
nja o vseh problemih, ki so bili predstav- 
ljeni in s katerimi smo se soočili v zad- 
njem obdobju. Enaka pojasnila so bila 
dana tudi na večih sejah zborov, z name- 
nom, da se upoštevajo nekatere objektiv- 
ne okoliščine v trenutnih razmerah tako 
v republiki kot v federaciji. 

Vodstvo skupščine, zlasti predsedniki 
zborov, bodo v prihodnje še dosledneje 
vztrajali pri zahtevah, ki so izražene v na- 
vedenih mnenjih in predlogih. Seveda pa 
bo potrebno enako ukrepati tudi glede 
aktov iz republiške pristojnosti, kadar ne 
bi bila zagotovljena normalna obravnava 
v delegatski bazi. 

Zelo upravičene kritike delegatov so 
glede preobsežnih dnevnih redov in vse- 
binsko nepovezanih sorodnih zadev. Tu- 
di v teh primerih se vodstva zborov od 
programiranja dela dalje zavzemajo za 
odpravo teh problemov, kar pa jim dejan- 
sko dela največ težav. Kljub temu, da se 
z letnim programom dela skuša opredeli- 
ti selektiven pristop, je kasneje mnogo- 
krat to spremenjeno. Aktualne družbene 
in gospodarske razmere, tako v republiki 
kot v federaciji, pogosto terjajo spremi- 
njanje in dopolnjevanje programa dela. 
Po vsej verjetnosti teh problemov še ne 
bo mogoče odpraviti, zlasti ne v letu 
1989, ko bo potrebno sprejemati vrsto 

zadev na podlagi sprejetih ustavnih 
amandmajev. 

Zelo pogosta so opozorila glede težav 
pri obravnavi strogo zaupnih gradiv. Tudi 
v zvezi s tem je Skupščina SFI Slovenije 
na sejah zborov 25. 12. 1987 sprejela 
stališče, ki je bilo posredovano Zboru 
republik in pokrajin. V tem stališču je bilo 
rečeno, da v načelu takih gradiv za dele- 
gatsko obravnavo ne bi smelo biti. Pred- 
lagatelj naj zato potrebnost take oznake 
vselej posebej oceni in pri tem ravna 
skrajno restriktivno in tudi tako, da izloči 
iz posamičnega akta del, ki se nanaša na 
strogo zaupne podatke. O tem je zavzela 
mnenje tudi Služba za zakonodajo, ki ga 
je posredovala naši delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin in delegatom iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru. Mnenje je 
priloženo k tem pojasnilom. 

Posledica problemov, ki se nanašajo 
na pogoje dela, so tudi opozorila delega- 
tov, ki se nanašajo na kvaliteto odloča- 
nja. Zato bo v prihodnje potrebno še bolj 
kot doslej vztrajati pri tem, da so za 
obravnavo sistemskih zakonov, ki celovi- 
to urejajo odnose na najpomembnejših 
področjih družbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema ter precizirajo temeljne 
institute družbenoekonomskih in drugih 
odnosov, zagotovljeni maksimalni roki, 
to je najmanj 45 dni, pri nekaterih pa celo 
60 dni. Kadar tega v celoti ne bo mogoče 
zagotoviti, bo v takih primerih potrebno 
odločitve sprejemati z večjim zaupanjem 
do opredelitev delovnih teles, Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in drugih 

organov in organizacij, ki sodelujejo 
v obravnavah. 

Glede opozoril in kritik, ki se nanašajo 
na delo služb skupščine, je potrebno po- 
jasniti, da so sicer le-te marsikdaj upravi- 
čene. Ob tem pa je potrebno upoštevati 
objektivne razmere, da se je ob znatno 
povečanem obsegu dela število delavcev 
celo zmanjšalo. Tudi tehnični pogoji za 
delo niso najboljši zaradi vsem znanih 
materialnih razlogov. Ne glede na to, pa 
se vsi delavci od strokovnopolitičnih do 
administrativnotehničnih maksimalno 
prizadevajo, da bi v danih razmerah za- 
gotovili čim boljše pogoje za delo dele- 
gatov, tako v delegatski bazi kot tudi ne- 
posredno v skupščini. Opozorila delega- 
tov so dobrodošla in se bo v okviru mož- 
nosti še naprej iskalo kar najboljše in 
najracionalnejše poti pri opravljanju stro- 
kovnih in drugih nalog, ki se nanašajo na 
delo delegatov. Glede nekaterih vprašanj 
je težko najti rešitve, ki bi zadovoljile vse 
delegate, saj si predlogi ali zahteve vča- 
sih nasprotujejo (nekateri zahtevajo širše 
obrazložitve, drugi ožje, nekateri več do- 
datnih gradiv, drugi manj in podobno). 
Zato bi tem vprašanjem morda kazalo 
posvetiti nekaj časa na prvem nasled- 
njem posvetu z vodji skupin delegatov. 

Ob obravnavi predloga programa dela 
zborov Skupščine SR Slovenije za 1989. 
leto na sejah 25. 1. 1989, bi bilo koristno 
razpravljati tudi o vprašanjih, ki so v teh 
odgovorih in pojasnilih in v zvezi s tem 
sprejeti konkretne sklepe. 

MNENJE 

fiolr6 Za zakono
L
daJ° k pobudi za proučitev predpisov za zmanjšanje števila gradiv, označenih z določeno stopnjo zaupnosti 

Skupina delegatov 14. okoliša za go- 
spodarsko področje in 4. okoliša za kul- 
turnoprosvetno področje za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije iz ob- 
čine Radovljica daje Zakonodajno-pravni 
komisiji Skupščine SR Slovenije pobudo 
da prouči zakonodajo, ki daje osnovo za 
označevanje določenih gradiv z različni- 
mi stopnjami zaupnosti in pripravi pred- 
loga, da bo takih gradiv čim manj. 

Služba za zakonodajo je ugotovila, da 
način ravnanja z gradivi, ki so zaupne 
narave, ureja pravilnik o ravnanju z gradi- 
vi zaupne narave (Uradni list SRS, št. 6/ 
83). ki določa vrste tajnosti in stopnje 
zaupnosti za gradiva, ki se pripravljajo 
v Skupščini SR Slovenije; ravnanje z gra- 
divi zaupne narave, ki jih pošiljajo Skupš- 
čini SR Slovenije drugi organi in organi- 
zacije; ukrepe za zavarovanje gradiv za- 
upne narave in odgovornost za kršitve 
varovanja tajnosti. V tem pravilniku je 
v 13. členu določeno, da gradiva, ki jih 
Skupščini SR Slovenije pošiljajo drugi 
organi in organizacije kot državno taj- 
nost, kot uradno tajnost ali kot vojaško 
tajnost ohranijo vrsto tajnosti in stopnjo 
zaupnosti vse dotlej, dokler organi in or- 
ganizacije to ne spremenijo, če niso že 
ob predložitvi gradiva določili rok, po 
katerem gradivo izgubi značaj zaupnosti 
oziroma dotlej, dokler predlagatelj tega 
gradiva ne objavi. 

Največ gradiv, ki so označeni s stopnjo 
zaupnosti, pošilja Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ v soglasje Skupščini 
SR Slovenije. Ravnanje s temi gradivi je 
v Skupščini SR Slovenije usklajeno z na- 
činom, ki ga ureja pravilnik o ravnanju 
z gradivi v Skupščini SFRJ, ki so državna 
tajnost ali so zaupne narave. Običajno je 
predlagatelj strogo zaupnih gradiv Zvez- 
ni izvršni svet, ki uporablja pravilnik 
o uradni tajnosti in varovanju tajnosti 
v generalnem sekretariatu Zveznega iz- 
vršnega sveta. Iz tega akta je možno raz- 
brati, da že pristojni zvezni upravni orga- 
ni predložijo Zveznemu izvršnemu svetu 
gradiva, ki so označena z določeno stop- 
njo zaupnosti. Postopek za spremembo 
tajnosti pa je enak kot za določitev in ga 
lahko začne vsaka oseba, ki so ji dostop- 
ni podatki, kadar so za to opravičeni raz- 
logi. Spremembo tajnosti podatkov, ki jih 
dobi generalni sekretar od drugih orga- 
nov in organizacij lahko izvede generalni 
sekretar le s soglasjem organa ali organi- 
zacije, ki je pripravila gradiva in določila 
tajnost. 

V navedenem pravilniku ni konkretnih 
kriterijev za določanje stopnje zaupnosti 
gradiv, razen dveh splošnih opredelitev, 
s katerimi je določeno naslednje: ,za dr- 
žavno tajnost se štejejo podatki ali gradi- 
va, katerih otkritje bi povzročilo težke 
posledice za varnost in obrambo države, 

kot tudi drugi podatki ali gradiva, ki so na 
podlagi zakonov in drugih predpisov do- 
ločeni kot državna tajnost. Pod službeno 
tajnostjo je razumeti osnutka in predloga 
predpisov in ukrepov, podatke, doku- 
mente in drugo gradivo, katerih odkritje 
nepooblaščenim osebam ali organizaci- 
jam bi lahko imelo škodljive posledice za 
družbeno skupnost'. 

Ker velja splošno načelo, da lahko 
spremeni vrsto tajnosti in stopnjo zaup- 
nosti le tisti organ oziroma organizacija, 
ki je pripravila gradivo io ker je največ 
gradiv zaupne narave onih, ki jih pošilja 
Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, lahko Skupščina SR Slovenije vpli- 
va na spremembo zaupnosti teh gradiv le 
s stalnim opozarjanjem na preširoko in 
često neutemeljeno uporabo oznak o za- 
upnosti. Pojasniti je tudi treba, da je 
skupščina prejela že številne in upraviče- 
ne kritike na to problematiko. Predlaga- 
telje strogo zaupnih gradiv je opozarjala 
tako ob obravnavi posameznih gradiv kot 
tudi ob obravnavi programa dela Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Skupščina SR Slovenije je izrecno zahte- 
vala od Zbora republik in pokrajin restrik- 
tiven pristop pri označevanju gradiv 
s stopnjo zaupnosti in utemeljitev zakaj 
je posamezen akt strogo zaupne narave. 

Ker v veljavnih splošnih aktih niso kon- 
kretno oziroma natančneje opredeljeni 
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kriteriji za določitev stopnje zaupnosti je 
presoja, kdaj se označijo določena gradi- 
va kot zaupna, prepuščena predvsem in- 
dividualni oceni pripravljalcev gradiv Za- 
to bi bilo smotrno v zborih Skupščine 
SFRJ predlagati: 

- da organi, ki najpogosteje nastopajo 
kot predlagatelji oziroma pripravljalci 
gradiv, ki jih obravnava Skupščina SFRJ 
v/ svojih splošnih aktih podrobneje opre- 
delijo kriterije za določanje stopnje zaup- 
nosti in 

- da se v poslovniku Skupščine SFRJ 
oziroma poslovnikih njenih zborov dolo- 
či obveznost predlagateljev predpisov ali 
drugih gradiv, da ob predložitvi gradiva 
posebej utemeljijo opredelitev stopnje 
zaupnosti. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

SKUPŠČINA IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije je 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah 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 o pedagoški službi z osnut- 
kom zakona 

na seji 26. decembra 1988 obravnavala tudi Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

SKUPŠČINA ZDRAVSTVENE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
Enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije je 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o zdravstvenem varstvu 

na seji 27. decembra 1988 obravnavala tudi skupščina 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

SKUPŠČINA SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 

Enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije je 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o socialnem skrbstvu s predlogom zakona 

na seji 27. decembra 1988 obravnavala tudi skupščina 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

— Ali naraščajo globalne obveznosti 
SR Slovenije za gospodarsko manj 
razvite republike in SAP Kosoovo? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko in prosvetno-kul- 
turno področje iz občine Ra- 
dovljica je postavila vpraša- 
nje, ali raste globalna obvez- 
nost SR Slovenije za gospo- 
darsko manj razvite republike 
in SAP Kosovo hitreje kot na- 
rodni dohodek v naši republi- 
ki. Vprašuje zato, ker je ob- 
veznost v posameznih organi- 
zacijah združenega dela v ob- 
čini s spremenjenim načinom 
obračunavanja za 100% večja 
kot prej. 

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

Obveznost SR Slovenije ni 
določena na podlagi narodne- 
ga dohodka, temveč enako kot 
obveznost drugih republik in 
avtonomnih pokrajin na podla- 
gi stopnje 1.56% družbenega 
proizvoda družbenega gospo- 
darstva v posameznem letu in 
se v srednjeročnem obdobju 
1986-1990 ne spreminja. V za- 
četku vsakega leta skupščina 
Sklada federacije določi akon- 
tacijo obveznosti na podlagi 
stopnje 1,56% planiranega 

družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva, ki izhaja iz 
vsakoletne resolucije o uresni- 
čevanju družbenega plana po- 
samezne republike oziroma 
avtonomne pokrajine. Zaradi 
velikih inflacijskih gibanj, ki se 
kažejo tudi v družbenem proiz- 
vodu, pa se v skladu z zveznim 
zakonom o sredstvih Sklada 
federacije vsako leto revalori- 
zirajo akontacijske obveznosti 
v juliju z veljavnostjo za nazaj 
(od januarja dalje) in nato še 
v januarju naslednjega leta za 
prejšnje leto, ker se kaže tudi 
v višini mesečnih akontacij- 
skih obveznosti zavezancev. 
Ko so poznani uradni statistič- 
ni podatki o ustvarjenem druž- 
benem proizvodu družbenega 
gospodarstva v posameznem 
letu (10 do 12 mesecev po pre- 
teku posameznega leta), pa je 
treba naknadno še poračunati 
med vplačanimi akontacijami 
in končno ugotovljeno obvez- 
nostjo za posamezno leto. 

Prvotno določena akontacij- 
ska obveznost za leto 1987 je 
znašala za SR Slovenijo 
75.564,8 mio din, v juliju 1987 

revalorizirana akontacijska ob- 
veznost 94.866,7 mio din in 
v januarju 1988 revlorizirana 
akontacijska obveznost za leto 
1987 134.594.4 mio din. Konč- 
na obveznost za leto 1987 pa 
znaša 137.127,5 mio din. Akon- 
tacijska obveznost za leto 1988 
je bila najprej določena v višini 
218.212,8 mio din, v juliju 1988 
pa je bila revalorizirana na 
282.110,4 mio din. V januarju 
1989 bo v skladu z zveznim 
zakonom še ena revalorizacija 
za leto 1988. nato pa v zad- 
njem četrtletju leta 1989 še 
končna obveznost. Vsi akonta- 
cijski zneski obveznosti so do- 
ločeni na osnovi stopnje 1.56% 
od vsakokratnega predvidene- 
ga oziroma ocenjenega druž- 
benega proizvoda družbenega 
gospodarstva v nominalnih 
vrednostih v posameznih ob- 
dobjih leta. 

Obveznost SR Slovenije, do- 
ločena s stopnjo 1.56% druž- 
benega proizvoda družbenega 
gospodarstva, je znašala v pri- 
merjavi z narodnim dohodkom 
družbenega gospodarstva v le- 
tu 1986 1,75% in v letu 1987 
1,76% in se torej le malo spre- 
minja (za leto 1988 še ne raz- 
polagamo z uradnimi podatki). 
Bistveno pa se povečuje obre- 
menitev bruto in neto akumu- 
lacije z obveznostmi do Sklada 
federacije. Predpisane obvez- 

nosti so v letu 1986 znašale 
13,53% bruto akumulacije ozi- 
roma 16.9% neto akumulacije 
(od bruto akumulacije odštete 
izgube), v letu 1987 pa 23.99% 
bruto akumulacije oziroma 
41,44% neto akumulacije. 

Obveznosti SR Slovenije se 
torej v letih 1986 in 1987. ki so 
opredeljene na podlagi družb- 
nega proizvoda družbenega 
gospodarstva, le malo spremi- 
njajo v primerjavi z narodnim 
dohodkom. V sedanjih ne- 
ugodnih gospodarskih razme- 
rah pa je vedno bolj obreme- 
njena bruto in neto akumulaci- 
ja gospodarstva, kar vedno 
bolj otežuje izpolnjevanje ob- 
veznosti. 

Nominalne akontacijske in 
končne obveznosti organizacij 
združenega dela se v globalu 
povečujejo enako kot nominal- 
ne obveznosti SR Slovenije, 
vendar vedno ob uporabi stop- 
nje 2.8% od dohodka, poveča- 
nega za amortizacijo, ugotov- 
ljenega v posameznem trime- 
sečnem periodičnem obraču- 
nu posamezne organizacije 
združenega dela in končno 
v letnem zaključnem računu 
kot to določa zakon o zagotav- 
ljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za po- 
speševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo (Ur. I. SRS 34/88). 
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V skladu s tako opredeljenimi 
obveznostmi zavezancev pa 
republiški sekretar za finance 
po pooblastilu v zakonu teko- 
če prilagaja odpoklic meseč- 
nih obveznosti zavezancev, pri 
čemer pa ne preseže njihove 
obveznosti, kot izhaja iz dose- 
ženega dohodka, povečanega 
za amortizacijo. 

Precejšnje razlike med posa- 
meznimi zavezanci kot tudi nji- 
hovimi skupinami na podlagi 
enotne klasifikacije dejavnosti 
pa so nastale zaradi spremem- 
be osnove, rra podlagi katere 
se obračunava obveznost po 
prejšnji in sedanji ureditvi (za- 
menjava poslovnega sklada 
z dohodkom, povečanim za 
amortizacijo). Velike razlike so 
nastale tudi zato, ker je z no- 
vim zakonom uveljavljena 
enotna stopnja obveznosti na- 
mesto prejšnjih diferenciranih 
stopenj, hkrati pa je bila od- 
pravljena tudi večina olajšav. 
Zato so se obveznosti nekate- 
rih zavezancev glede na prejš- 
njo ureditev močno povečale 
in tudi podvojile, drugim pa 
zmanjšale, ker gre za različen 

koncept opredeljevanja obvez- 
nosti po prejšnji in novi uredi- 
tvi. Najbolj so se povečale ob- 
veznosti tistim zavezancem, ki 
so po prejšnji ureditvi obraču- 
navali obveznost po najnižji 
stopnji (1,3% od poslovnega 
sklada), najbolj pa so bili priza- 
deti tisti zavezanci, ki so bili po 
prejšnji ureditvi oproščeni. 
Razlike nastajajo tudi zato, ker 
zavezanci z izgubo prej niso 
poravnavali obveznosti, uki- 
njena je tudi ugodnost, da se 
je po prejšnji ureditvi poraču- 
navala obveznost največ do vi- 
šine ustvarjene akumulacije, 
čeprav je bila obračunana ob- 
veznost višja, ukinjeno je bilo 
tudi zmanjšanje obveznosti za 
zavezance s konvertibilnim iz- 
vozom itd. Primerjava spre- 
memb v višini obveznosti po 
prejšnji in novi ureditvi na pri- 
mer leta 1987 po skupinah in 
podskupinah gospodarstva je 
bila objavljena v Poročevalcu 
Skupščine SR Slovenije, št. 22 
z dne 2. 8. 1988 kot priloga 
k predlogu zakona. Ta kaže na 
učinke enakomerne porazdeli- 
tve obveznosti na vse zavezan- 
ce po novem zakonu. 

- O statusu Romov 
Skupina delegatov Ljublja- 

na Šiška za gospodarsko po- 
dročje 4. okoliš za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Kakšen je odziv Jugoslavije 
na probleme Romov oziroma 
v kakšni meri se Jugoslavija 
vključuje v prizadevanja za 
rešitev njihovega nacionalne- 
ga vprašanja? 

Pisni odgovor na vprašanje 
je posredovala Komisija za na- 
rodnosti in mednacionalne od- 
nose pri Predsedstvu Republi- 
ške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. 

O statusu Romov so večkrat 
rapravljali v Zvezni konferenci 
SZDL Jugoslavije, republiških 
in pokrajinskih konferencah 
SZDL, ustreznih komisijah 
Centralnega komiteja Zveze 
komunistov in Predsedstva CK 
ZK Jugoslavije. Romi in njihov 
položaj so bili tudi pogosto te- 
ma znanstvenih del, simpozi- 
jev in komentarjev v tisku. 

Položaj Romov je v republi- 
ških in pokrajinskih ustavah 
različno reguliran. Po tolmače- 
nju Zveznega komiteja za za- 
konodajo imajo Romi v posa- 
meznih ustavah republik in po- 
krajin status »etnične skupi- 
ne«, kategorije, ki je ni v Ustavi 
SFRJ. 

Ustava SR Srbije zagotavlja 
svobodo izražanja pripadnosti 
etnični skupini, svobodo raz- 
voja kulture in uporabe jezika 

in pisav ter ustanavljanje orga- 
nizacij za uresničevanje teh 
pravic. Ustava SAP Vojvodine 
ima enaka določila, v Ustavi 
SAP Kosovo pa ni predvidena 
svoboda ustanavljanja organi- 
zacij Ustava SR Hrvatske za- 
gotavlja svobodo izražanja pri- 
padnost etnični skupini, izra- 
žanja narodne kulture in upo- 
rabo jezika in pisav. V Ustavi 
SR Slovenije je predpisano, da 
ima vsakdo pravico izražanja 
pripadnosti etnični skupini, da 
neguje in razvija svojo kulturo 
in uporablja svojo pisavo in je- 
zik. Vse ustave socialističnih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin določajo te pravice kot indi- 
vidualne pravice pripadnikov 
etničnih skupin, ne pa kot ko- 
lektivna pravica, kot je karak- 
teristično za pravice narod- 
nosti. 

Največ teh pravic je zapisa- 
nih v Ustavi SR Makedonije, ki 
pripadnikom etničnih skupin 
zagotavlja enakopravnost 
z makedonskim narodom in 
jim tudi zagotavlja enakoprav- 
no zastopanost v skupščinah 
občin in sobranja SR Makedo- 
nije. Določeno je tudi, da obči- 
na in republika skrbi za razvoj 
radia, TV, tiska in kulturnih de- 
javnosti v jezikih etničnih 
skupin. 

Iz določb ustav SR in SAP 
torej izhaja, da SR in SAP niso 
priznale Romom status narod- 
nosti z izjemo Ustave SR BiH, 
v kateri ni kategorije etnične 
skupine in izenačuje pravice 

vseh narodov in narodnosti, ki 
žive v SR BiH. 

Položaj Romov v SFRJ 
Naša socialistična samou- 

pravna družba beleži glede na 
Rome najnižjo stopnjo uresni- 
čevanja nekaterih vidikov naše 
politike enakopravnosti naro- 
dov in narodnosti. Ta neena- 
kopravnost se nanaša pred- 
vsem na neenak status Romov 
v posameznih socialističnih re- 

^publikah in avtonomnih pokra- 
jinah. Po sprejetju Ustave 
SFRJ leta 1974 so ustavni ko- 
misiji predstavniki Romov pi- 
sali pismo v katerem so zahte- 
val, da se njihov položaj uredi 
enako na celotnem ozemlju 
SFRJ v tem, da bi se jim priznal 
status narodnosti. 

Kot je razvidno iz primerjal- 
ne analize republiških in po- 
krajinskih ustav, se pravice et- 
ničnih skupin potrjujejo kot in- 
dividualne pravice pripadnikov 
etničnih skupin, ne pa kot ko- 
lektivne pravice, ki so značilne 
za pravice narodnosti. To pa je 
tisto, kar Romi ne želijo, saj 
vsako neenako tretiranje Ro- 
mov v ustavah škodi položaju 
Romov in ni v skladu s sploš- 
nim načelom o enakopravnosti 
narodov in narodnosti. 

Znanstvene razprave o tem, 
čigave narodnostne manjšine 
so Romi, oziroma ali so etnič- 
na skupina ali narodnost pa ne 
prispevajo k izboljšanju njiho- 
vega položaja, v kolikor o tem 
ne spregovorijo sami in v koli- 
kor se celotna naša skupnost 

ne zavzame za radikalno po- 
pravljanje njihovega nezavid- 
ljivega položaja. Gre namreč 
za precej številno skupino na- 
ših državljanov (po popisu iz 
leta 1971 0,4% prebivalcev Ju- 
goslavije). ki si prizadeva, da bi 
o svoji usodi enakopravno od- 
ločala in da bo enakopravno 
zastopana v institucijah. To pa 
pomeni, da probleme, ki so po- 
vezani z družbeno-ekonomsko 
in kulturno emancipacijo Ro- 
mov ne moremo gledati kot 
»romsko vprašanje«, temveč 
jih moramo reševati v sklopu 
splošne politike enakopravno- 
sti narodov in narodnosti. 

Po slovenski ustavi Romi ni- 
majo statusa avtohtone narod- 
nosti. Tudi če bi jim priznali 
status narodnosti, bi to pome- 
nilo le uživanje pravic kot dr- 
žavljanom SRS in SFRJ - ta 
status pa imajo že danes. Nji- 
hov položaj v SR Sloveniji je 
v marsičem odvisen od njih sa- 
mih - tako glede jezika, stalno- 
sti teritorija, ki ga naseljujejo, 
vstopanja v delovni odnos itd. 
Velika težava je tudi izobraže- 
vanje otrok v materinem jezi- 
ku, saj je njihov jezik zelo ome- 
jen v izrazoslovju in ga šele 
v zadnjem času izpopolnjujejo, 
pa tudi sicer vsi' ne pošiljajo 
otrok v šole. 

Njihov težak položaj sprem- 
ljajo predvsem socialne insti- 
tucije tam, kjer je ta pomoč 
edino mogoča (Novo mesto). 
Drugje (Murska Sobota, Črno- 
melj) svoje probleme v marsi- 
čem rešujejo s tem, da so za- 
posleni. 

- Presežki samoupravnih interesnih 
skupnosti 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 4. okoliš 
Ljubljana Šiška za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi 
»Ocena tekočih gospodarskih 
gibanj v SR Sloveniji v sredi 
leta 1988« posredovala zahte- 
vo glede presežkov samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

Ob tem je skupina delega- 
tov postavila naslednja vpra- 
šanja: 

a) Kakšen je obseg vseh 
blokiranih sredstev SIS? 

b) Kako se ta sredstva 
obrestujejo? 

c) Za kakšen namen so bila 
ta sredstva oziroma sredstva 
obresti porabljena? 

č) Če niso bila porabljena, 
kdaj in komu se bodo vrnila: 
ali SIS-om ali združenemu 
delu? 

d) Kdo opravlja nadzor nad 
temi sredstvi? 

Odgovori, ki jih je posredo- 
val Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije so naslednji: 

Ad a) 
Za obdobje januar-novem- 

ber v samoupravnih interesnih 
skupnostih ni bilo blokiranih 
sredstev. 
Ad b) 

Ker ni bilo sredstev, se tudi 
ne obrestujejo. V času, ko pa 
so bili ugotovljeni in blokirani 
presežki pa sta veljala dva reži- 
ma. Od marca do oktobra so 
se obrestovali blokirani pre- 
sežki z R/5; od novembra na- 
prej se presežki ne obrestu- 
jejo. 
Ad c) 

Namen obrestovalnih sred- 
stev določi imetnik deponira- 
nih sredstev. 
Ad č) 

Vračilo sredstev, ki so bloki- 
rana kot presežek, se ureja 
z zakonom o začasni prepove- 
di uporabe dela sredstev za sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti in družbenopolitične skup- 
nosti ža porabo v letu 1988 
(Uradni list SFRJ 75/87, 87/87, 
24/88, 31/88, 46/88, 67/88) 
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Banke bodo pripisale obre- 
sti imetnikom računov. Po 
sklepu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije se bodo ta 
sredstva obravnavala kot iz- 
redni prihodek in vplivala na 
bilanco sredstev skupne pora- 

be v letu 1988 ali 1989. 
Ad d) 

Dokler niso sredstva pripisa- 
na samoupravnim interesnim 
skupnostim je nadzor nad temi 
sredstvi urejen s predpisi 
o bančnem poslovanju. 

- Ali bodo ukrepi v zvezi 
s participacijo v zdravstvu prenešeni 
v naslednje leto? 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko področje 6. okoliš obči- 
ne Ptuj za Zbor Združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
je postavila naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Začasni in omejitveni ukre- 
pi v zvezi z nižjo participacijo 
v zdravstvu, ki so bili sprejeti 
do konca leta 1988 v Zdrav- 
stveni skupnosti Maribor, so 
vnesli med občane naše obči- 
ne nemir in razna vprašanja 
okrog plačevanja participaci- 
je za naslednje leto v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

Zaradi tega postavljamo 
naslednje vprašanje: 

Ali bodo ukrepi v zvezi par- 
ticipacije v zdravstvu prene- 
šeni v naslednje leto? Spra- 
šujemo tudi ali bo participaci- 
ja enotna v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji? 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za kmetij- 
sko področje 6. okoliš Ptuj, ali 
bodo ukrepi v zvezi s participa- 
cijo v zdravstvu prenešeni 
v naslednje leto in ali bo parti- 
cipacija enotna v SR Sloveniji 
je izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije posredoval naslednji 
odgovor: 

Participacija k cenam zdrav- 
stvenih storitev je v SR Slove- 
niji urejena enotno. Zakon 
o zdravstvenem varstvu določa 
zagotovljen program, s čimer 
vsem občanom na območju 
SR Slovenije zagotavljamo 
pravice do zdravstvenih stori- 
tev. Zakon o zdravstvenem var- 
stvu ureja prispevek uporabni- 
kov k cenam zdravstvenih sto- 
ritev, in sicer tako, da se lahko 
s samoupravnim sporazumom 
ali pogodbo določi participaci- 
jo in posebej opredeljuje, kdo 
je le-te oproščen. Zakon 
o zdravstvenem varstvu pose- 
bej določa, da se udeleženci 
enotno dogovorijo o pravicah, 
načinih in pogojih za uresniče- 
vanje pravic do zdravstvenega 
varstva. Samoupravni spora- 
zum o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva (Ur l. SRS, št. 
47/87) ureja predvsem krog 
upravičencev plačila participa- 
cije in njeno višino. Zaradi raz- 
koraka med materialnimi mož- 
nostmi in razpoložljivimi sred- 
stvi za izvajanje programov 
zdravstvenega varstva je 

skupščina Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije 23. junija 1988 
sprejela Program ukrepov za 
prilagoditev programa zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji 
z materialnimi možnostmi (Ur. 
I. SRS, št. 24/88), v katerem so 
bili predvideni tudi višji zneski 
doplačil uporabnikov k cenam 
zdravstvenih storitev ter zoži- 
tev kroga upravičencev plačila 
participacije. 

Zdravstvena skupnost Slo- 
venije je pripravila Informacijo 
o rezultatih in posledicah 
ukrepov za prilagoditev pro- 
gramov Zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji, v kateri posebej 
razčlenjuje učinke ukrepov 
v zvezi s participacijo. Iz infor- 
macije izhaja, da so ukrepi, 
vključno s tistimi, ki so se na- 
našali na participacijo, prispe- 
vali k zmanjševanju razkoraka 
med razpoložljivimi in potreb- 
nimi sredstvi v zdravstvu. Oce- 
njeno je, da so bili z ukrepi 
doseženi tudi določeni pozitiv- 
ni rezultati v odnosu uporabni- 
kov in izvajalcev pri izvajanju 
programov zdravstvenega var- 
stva, ki se odražajo predvsem 
v večji varčnosti in preudarno- 
sti pri uveljavljanju pravic ozi- 
roma pri nuđenju zdravstvenih 
storitev. Že v času do obravna- 
ve navedene informacije in 
sklepanju na Skupščini Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije bo- 
mo na osnovi razpoložljivih 
podatkov in ocen univerzitet- 
nega zavoda za zdravstveno in 
socialno varstvo dodatno pro- 
učili gibanja pri izvajanju po- 
sameznih zdravstvenih dejav- 
nosti, predvsem glede na pa- 
dec števila pregledov v III. tro- 
mesečju letos in morebitne ne- 
gativne vplive tega. 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem, ali bodo ukrepi v zvezi 
s particiacijo v zdravstvu pre- 
nešeni v naslednje leto pa lah- 
ko ugotovimo, da bodo o ukre- 
pih v zvezi s povišanimi zneski 
doplačil uporabnikov k cenam 
zdravstvenih storitev in določi- 
tvi kroga upravičencev plačila 
participacije odločili delegati 
na Skupščini Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, skladno 
z zakonskimi in samoupravni- 
mi pristojnostmi. 

Zdravstvena Skupnost Slo- 
venije je na osnovi Informacije 

o rezultatih in posledicah 
ukrepov ter upoštevanje pred- 
videvanja o pogojih izvajanja 
programov zdravstvenega var- 
stva v letu 1989 predlagala 
v razpravo naslednje predloge 
sklepov, o katerem bodo odlo- 
čili delegati na Skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije 27. decembra 1988. 

1. Ukrepe, sprejete na 
skupščini Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije 23. junija 1988 
ne kaže podaljšati v naslednje 
leto: 

2. Participacija ima po- 
membno usmerjevalno, infor- 
mativno in s tem tudi ekonom- 
sko vlogo. Z določenimi prila- 
goditvami, ki bi v večji meri 
upoštevale specifične zdrav- 
stvene, materialne in druge 
pogoje v SLoveniji, je potreb- 
no participacijo ohraniti tudi 
v naprej: 

3. Varianta 1: 
Zaradi nadaljevanja razkora- 

ka med potrebnimi in razpo- 
ložljivimi materialnimi sredstvi 
v letu 1988 ostanejo omejitve 
pravic, ki so bile vsebovane 
v Programu ukrepov, vendar 
s korekcijami oziroma znižanji 
dosedanjih zneskov participa- 
cije ter obveznosti uporabni- 
kov pri določenih zdravstvenih 
storitvah: 

4. Varianta 2: 
Od 1. januarja 1989 dalje ve- 

ljajo pravice in dolžnosti upo- 
rabnikov, opredeljene v Samo- 
upravnem sporazumu o ures- 
ničevanju zdravstvenega var- 
stva (Ur. I. SRS. št. 47/87). Pri 
osnovi za izračun nadomestil 
osebnega dohodka, ki se izpla- 
čuje na račun zdravstvenih 
skupnosti, se upošteva 95% 
zneska osebnega dohodka, ki 
bi ga delavec dobil, če bi delal. 

5. Varianta 3: 
Participacija se za zdrav- 

stvene storitve na območju 
SRS ukine z omejitvami tam, 
kjer pacient na lastno odgo- 
vornost ne upošteva navodil 
zdravnika, oziroma zahteva iz- 
ven standardne storitve, kot je 
opredeljeno v 52. členu samo- 
upravnega sporazuma o ures- 
ničevanju zdravstvenega var- 
stva. 

Za odstopanje od dogovor- 
jenega standarda šteje uveljav- 
ljanje ravic: 

- po drugačnem postopku 
kot je določen s samouprav- 
nim sporazumom o postopkih 
in načinu uveljavljanja pravic 
do zdravstvenega varstva ozi- 
roma s samoupravnim spora- 
zumom o načinu in postopku 
za uživanje zdravstvenega var- 
stva zunaj območja SIS zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdrav- 
stva, iz katerega je zavaro- 
vanec; 

- po drugačnem postopku 
kot je utemeljen na podlagi 
medicinske doktrine: 

- po drugačnih normativih 
ali pogojih opravljanja storitev, 
če so s tem višji stroški. 

Iz navedenega izhaja, da 
v letu 1989 taki ukrepi v zvezi 
s povišanimi zneski doplačil 
uporabnikov k cenam zdrav- 
stvenih storitev in sedanja zo- 
žitev kroga upravičencev pla- 
čila participacije, kot so bili 
uveljavljeni v obdobju drugega 
polletja 1988, predvidoma ne 
bodo veljali v letu 1989, tem- 
več bo prišlo do določenih pri- 
lagoditev, sprememb in dopol- 
nitev, ki bodo v večji meri upo- 
števale specifične zdravstve- 
ne, materialne in druge pogoje 
v družbi oziroma do uresniče- 
vanja določil Samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju 
zdravstvenega varstva, ki sicer 
ureja ta vprašanja. 

V vsakem primeru pa je po- 
trebno zagotoviti enotno ure- 
ditev participacije v SR Slove- 
niji, skladno z zakonskimi do- 
ločili ter samoupravno uredi- 
tvijo. 

Predlog za izdajo zagona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem var- 
stvu s tezami ureja tudi vpraša- 
nje participacije in sicer enot- 
no za vse uporabnike na ob- 
močju SR Slovenije. V 23. tezi 
je določeno, kaj obsega zago- 
tovljeni program zdravstvene- 
ga varstva. Obenem je določe- 
no, za katere zdravstvene sto- 
ritve ni mogoče določiti parti- 
cipacije. Za preostale dele pro- 
grama zdravstvenega varstva 
je v tezah predvidena možnost 
prostovoljnega zavarovanja. 
Predvidena je tudi možnost, da 
bi se občani, ki so po zakonu 
dolžni plačevati participacijo, 
lahko zavrovali tudi za zagoto- 
vitev pravic do zdravstvenih 
storitev brez participacije. 

ZBOR OBČIN 

- Preučitev možnosti prostorske 
rešitve srednjih šol v Ljubljani 

Na 30. seji Zbora občin 
skupščine SR Slovenije dne 
26. julija 1988 je delegatka 
Mesta Ljubljane Nuša Kerše- 
van v zvezi s stališčem Izvrš- 

nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije na delegatsko pobudo 
te skupine delegatov za pro- 
učitev možnosti prostorske ši- 
ritve srednjih šol v Ljubljani, 
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zastavila naslednje dodatno 
delegatsko vprašanje: 

»Na seji zbora dne 20. julija 
t.l. sem dobila stališče Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije do pobude skupine de- 
legatov Skupščine mesta 
Ljubljane za proučitev ožnosti 
prostorske širitve srednjih šol 
v Ljubljani. S tem stališčem 
se ne morem strinjati in zato 
prosim, da Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije in Izobraže- 
valna skupnost Slovenije po- 
novno proučita našo pobudo 
in pri tem upoštevata tako 
dejstva, navedena v pobudi in 
gradivih, ki so bila posredova- 
na že pred tem obema naslo- 
voma v zvezi s problematiko 
srednjih šol v Ljubljani in, ki 
so zelo jasno nakazovale 
predvsem prostorsko proble- 
matiko teh šol. To naše nestri- 
njanje s stališčem utemelju- 
jem z naslednjim: 

Kljub izrednim prizadeva- 
njem in združevanjem sred- 
stev delavcev v združenem 
delu v Ljublani za prenovo in 
delno razširitev prostorskih 
kapacitet srednjih šol v Ljub- 
ljani, bo stanje razpoložljive- 
ga šolskega prostora v šol- 
skem letu 1989/90 tako, da bo 
primanjkovalo 1.500 mest za 
učence, ki jih predvidevamo 
v tem letu na podlagi zelo re- 
alne ocene demografske rasti 
v Ljubljani in tudi pripada 
učencev, ki se vpisujejo 
v srednje šole iz izvenljubljan- 
skih občin - teh je cca 40%. 

Ce bi računali samo na 
učence iz ljubljanskih občin, 
bi bilo srednješolskega pro- 
stora seveda po delni preraz- 
poreditvi dovolj, vendar pa se 
zavedamo, da smo - citiram, 
ker je to navedeno v stališču 
Izvršnega sveta - dolžni za- 
gotoviti vpis vsem, ki si to že- 
lijo in so za šolanje sposobni. 
Mi se tega zelo dobro zaveda- 
mo in nas na to ne bi bilo 
treba v stališču in mnenju še 
posebej opozarjati. Tako Iz- 
vršnemu svetu skupščine SR 
Slovenije, kot tudi Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije je 
znano, da so delavci združe- 
nega dela Ljubljane vložili (od 
julija 1986, predvideno pa je 
do konca letošnjega leta) 
v sanacijo in delno razširitev 
zelo zapuščenega in zastare- 
lega srednješolskega prosto- 
ra, saj je povprečna starost 
šol 67 let, 20 milijard novih 
dinarjev, vendar pa s temi 
sredstvi ne moremo sami re- 
šiti vseh problemov. 

Svetovano nam je, da naj bi 
gradili srednje šole s samo- 
prispevkom, vendar mislim, 
da je dobro znano tako Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR 
Slovenije kot Izobraževalni 
skupnosti Slovenije, da smo 

v Ljubljani, poleg drugih ob- 
jektov, gradili s samoprispev- 
kom v Ljubljani tudi prepotre- 
ben osnovnošolski prostor, 
saj je število otrok v preteklih 
letih v Ljubljani naraščalo ta- 
ko, da je Ljubljana potrebova- 
la skoraj vsako, če ne vsako, 
pa vsako drugo leto, še eno 
novo osnovno šolo. Poleg te- 
ga pa mislim, da je treba upo- 
števati tudi to, da delavci 
Ljubljane zagotavljajo v tem 
letu 80% vseh sredstev soli- 
darnosti v SR Sloveniji na po- 
dročju osnovnega šolstva. 

V gradnji imamo prepotreb- 
no osnovno šolo na Fužinah, 
ki finančno še ni pokrita, zato 
trenutno nimamo osnovne šo- 
le, ki bi jo lahko preuredili za 
potrebe srednjih šol, kar nam 
je svetovano v stališču. Ven- 
dar kljub temu razmišljamo 
tudi o tej možnosti, ki pa bo 
realna šele po letu 1990, ko 
bodo pokrite najnujnejše po- 
trebe po osnovnošolskem 
prostoru. Vse, kar je v stališ- 
čih oziroma v stališču Izvrš- 
nega sveta predlagano, da 
naj temeljito in odgovorno 
proučimo, smo napravili, pre- 
den smo napisali pobudo, in 
to ne le v skupini delegatov 
Skupščine mesta Ljubljane, 
temveč tudi na zasedanjih 
skupščine mesta Ljubljane, 
Skupščine mestne izobraže- 
valne in občinskih izobraže- 
valnih skupnosti in na temat- 
ski konferenci Mestne konfe- 
rence SZDL v Ljubljani, ne en- 
krat, temveč večkrat; o naši 
pobudi pa smo razpravljali tu- 
di v skupnosti občin ljubljan- 
ske regije, od koder prihaja 
tudi največ otrok v srednje šo- 
le v Ljubljani in tudi v tej skup- 
nosti smo dobili podporo za 
našo pobudo. 

Po podatkih, ki so zelo toč- 
no obdelani, bo v septembru 
letos od 26 srednjih šol zase- 
deno s poukom ves dan 14 
šol. Delno zasedeno pa bo tu- 
di v popoldanskem času od 
14. oziroma 17. ure 12 šol. To- 
rej je v teh šolah nemogoče 
organizirati dodatni dvoiz- 
menski pouk, to pa je nemo- 
goče tudi zaradi verifikacij- 
skih razlogov za posamezne 
programe srednjih šol. Poleg 
tega so skoraj v vseh razredih 
prekoračeni normativi, saj je 
v razredih tudi po 36 in 37 
učencev, ne pa kot je norma- 
tiv — 30, kar dodatno otežuje 
pouk, v dveh tretjinah sred- 
njih šol ne dosegamo norma- 
tiva 5 m2 na učenca. 

Prepričana sem, da bo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slo- 
venije ponovno proučil našo 
pobudo in zagotovil in predla- 
gal ustrezno pomoč pri reše- 
vanju srednješolskega pro- 
stora v Ljubljani. Kolikor so 

potrebni še dodatni podatki in 
seveda naše aktivno sodelo- 
vanje, smo vedno na to pri- 
pravljeni. Pri tem bi rada opo- 
zorila še na to: Skuščina me- 
sta Ljubljane je ustanovitelj 
srednjih šol v Ljubljani, ven- 
dar kot veste, se vsa sredstva 
združujejo preko Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, in to, 
kar združujemo s sanacijo 
srednjih šol, združujemo pre- 
ko izobraževalnih skupnosti 
za osnovno šolstvo. 

V zvezi s pripombo, ki je da- 
na tudi v odgovoru, da se bo 
stanje po letu 1995 v srednjih 
šolah v Ljubljani normalizira- 
lo, to je sicer podatek na os- 
novi naše analize o demo- 
grafskih gibanjih v Ljubljani, 
pa postavljam dodatno vpra- 
šanje: 

Ali je v SR Sloveniji naprav- 
ljena analiza demografskih 
gibanj in kadrovskih potreb 
gospodarstva ter s tem v zve- 
zi tudi potrebnega ustreznega 
prostora za višje in visoke šo- 
le v SR Sloveniji, ker na osno- 
vi spremljanja teh gibanj in 
otrok, ki so že v srednjih šolah 
in ki se bodo po letu 1995 vpi- 
sovali v višje in visoke šole 
samo v Ljubljani, ugotavlja- 
mo, da tega prostora ni do- 
volj, zato bi radi dobili odgo- 
vor na to vprašanje in tudi, 
kako se bo ta problem razre- 
ševal.« 

Tovarišica Nuša Kerševan, 
delegatka mesta Ljubljana, je 
na 30. seji Zbora občin Skupš- 
čine SR Slovenije 26. julija 
1988 v zvezi s stališčem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije do pobude delegatov 
Mesta Ljubljana za proučitev 
možnosti prostorske širitve 
srednjih šol v Ljubljani, pouda- 
rila, da se z omenjenim stališ- 
čem ne more strinjati in zaradi 
tega prosi, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in Izo- 
braževalna skupnost Slovenije 
ponovno proučita navedeno 
pobudo. Hkrati je delegatka 
vprašala, kako bomo reševali 
problematiko prostora višjih in 
visokih šol v Ljubljani, ko se bo 
sedanja ljubljanska srednje- 
šolska generacija začela vpi- 
sovati v višje in visoke šole. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je proučil dejstva, 
s katerimi tovarišica Kerševan 
utemeljuje svoje nestrinjanje 
z mnenjem in predlogi Izvršne- 
ga sveta in dodatno vprašanje 
tov. Kerševanove ter 
ugotovil: 

1. Na pobudo Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo sta 
bila 2. in 21. 9. 1988 sklicana 
dva razgovora o izredno zao- 
strujoči se prostorski stiski 
ljubljanskih srednjih šol in 

o možnosti za razreševanje le- 
te. Sestankov so se udeležili 
predstavniki Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo, Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije, 
Izvršnega sveta Skupščine me- 
sta Ljubljana in Mestne izobra- 
ževalne skupnosti. 

Prisotni so ugotovili, da je 
prostorska problematika ljub- 
ljanskih srednjih šol, to pa je 
tudi bistvo mnenja, ki ga je Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije 13. 7. 1988 poslal skupini 
delegatov Mesta Ljubljana, ta- 
ko specifična in zaostrena, da 
je ne more razrešiti sama Ljub- 
ljana, temveč je potrebno v to 
z ustreznim deležem vključiti 
Izobraževalno skupnost Slove- 
nije. 

2. Podatki o vpisanih v prvi 
razred osnovne šole v SR Slo- 
veniji od šolskega leta 1975/76, 
ko je le-ta zajel 27.849 otrok, 
v glavnem rahlo naraščajo, do- 
sežejo v šolskem letu 1981/82 
27.848 vpisanih otrok, se gib- 
ljejo na tem številu kar nekaj 
let, ter se povzpnejo najvišje 
v šolskem letu 1985/86, ko do- 
sežejo 30.042 vpisanih otrok. 
To pomeni porast za 2.197 
otrok. 

Podatki o vpisanih v prvi raz- 
red osnovne šole v istem ob- 
dobju v Ljubljani se gibljejo od 
4.086 v šolskem letu 1975/76 (ti 
so se vpisali v srednjo šolo 
1983/84) na 4.987 v šolskem 
letu 1987/88 (ti se bodo vpisali 
v srednjo šolo v šolskem letu 
1993/94). Navedeni podatki ka- 
žejo stalno tendenco rasti 
z vmesnimi skokovitejšimi po- 
rasti in padci, tako da se je 
število prvošolcev povečalo za 
901. Toda ob teh podatkih je 
potrebno opozoriti, da bo 
srednješolski vpis v šolskem 
letu 1990/91 le malo manjši od 
onega v šolskem letu 1993/94. 
Ljubljana se zagotovo srečuje 
z resnim problemom povečane 
generacije šolske mladine, ki 
ni enoletna, doseže prvi vrh 
v srednji šoli v šolskem letu 
1990/91, potem pa kar tenden- 
co še bolj povečane generacije 
od šolskega leta 1993/94 dalje. 

Potrebno pa je vendarle po- 
udariti, da število živorojenih 
otrok od leta 1980 dalje tako 
v SR Sloveniji kot v Ljubljani 
občutno pada in sicer do leta 
1987 za več kot 4.000 v SR 
Sloveniji, v Ljubljani pa za več 
kot 1.000 otrok. 

3. Za omilitev prostorske 
stiske svojih srednjih šol in za 
uresničevanje programa inve- 
sticijskih in prenovitvenih del 
je Ljubljana v letih 1986, 1987, 
1988 vložila v 14 šolskih 
zgradb, okrog '20 milijard na- 
menskih sredstev iz povečane 
prispevne stopnje za izobraže- 
vanje. Tako je na novo pridobi- 
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la 5.989 m2 površin (učilnice, 
kabineti, večnamenski prosto- 
ri) oziroma bistveno izboljšala 
standard za izobraževanje. 

4. Tehnični in gradbeno sta- 
tični razlogi ne omogočajo 
več. da bi z notranjim preureja- 
njem šolskih zgradb, ki so 
v povprečju stare 67 let, prido- 
bili nove učne prostore za po- 
večan vpis srednješolcev, kar 
napovedujejo statistični po- 
datki do leta 1995. Zaradi tega 
bo, potrebno za izvajanje za 
Ljubljano najbolj iskanih 
vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov pridobiti novi šolski pro- 
stor. 

Na osnovi navedenih ugoto- 
vitev Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 
predlaga: 

da Izobraževalna skupnost 
Slovenije, Izvršni svet Skupšči- 
ne mesta L|ubljana in Izobra- 
ževalna skupnost mesta Ljub- 
ljana na osnovi gradiva, ki ga 
je septembra 1988 pripravil Iz- 
vršni svet Skupščine mesta iz- 
delajo predloge za začetek 
razreševanja prostorske pro- 
blematike ljubljanskih srednjih 
šol. 

V zvezi z dodatnim vpraša- 
njem tovarišice Nuše Kerševan 
o tem. ali je napravljena anali- 
za demografskih gibanj v SR 
Sloveniji in analiza kadrovskih 
potreb gospodarstva ter pove- 

zano s tem prostora za višje in 
visoke šole, češ da tega pro- 
stora ne bo dovolj po letu 
1995, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije 
meni, 

da dogovorna ekonomska 
politika ni zahtevala vzpored- 
nega oblikovanja smotrnih in 
v prihodnost usmerjenih ka- 
drovskih planov. Tako veliko 
delovnih organizacij še vedno 
planira reprodukcijo obstoječe 
strukture zaposlenih, kot potr- 
jujejo razpisi štipendij m skrb 
za strokovno izpopolnjevanje 
in usposabljanje. 

Podatki o živorojenih otro- 
cih v SR Sloveniji in v Ljubljani 
po letu 1980 prej kot skrb, ka- 
ko je s šolskim prostorom, mo- 
rejo zbuditi resno zaskrblje- 
nost, kako je z bodočnostjo 
slovenskega naroda, saj je 
v osmih letih število živoroje- 
nih otrok v republiki padlo od 
29.819 v letu 1980 na 25.480 
v letu 1987, v Ljubljani pa od 
5.216 v letu 1980 na 4.117 v le- 
tu 1987. 

Resnično hudi prostorski 
problemi ljubljanskega sred- 
njega šolstva pa vendarle niso 
samo posledica številnejše 
»ljubljanske generacije«, tem- 
več tudi dejstva, da smo ob 
reformi srednjega šolstva 
1980. leta v mesto skoncentri- 
rali veliko število šol. Pri tem 

seveda ne gre le za »republi- 
ške« šole, gornjo misel potrju- 
je podatek, da je od 30-40% 
ljubljanskih srednješolcev iz 
širše regije. 

Hkrati pa je potrebno pouda- 
riti, da je uvedba usmerjenega 
izobraževanja z razdrobljenimi 
programi omogočila uresniči- 
tev različnih pritiskov. Tako se 
je oblikovala mreža šol. in kot 
posledica tega, gradnja mo- 
dernih in dragih dijaških do- 
mov. Tako imamo marsikje šo- 
le in dijaške domove le delno 
zasedene ali celo prazne, fiks- 
ne materialne stroške, ki na- 
stajajo ne glede na zasedenost 
objektov, pa morajo kolektivi 
pokrivati tudi na račun nižjih 
osebnih dohodkov. 

Zastavlja se vprašanje o več- 
ji tudi šolski mobilnosti naše 
družbe. Model optimalne šole, 
ki je sposobna ne le pokrivati 
materialne in funkcionalne 
stroške iz sredstev, ki jih dobi 
na osnovi enotnih usmeritev, 
sprejetih v Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije, temveč tudi 
strokovno tako zasesti dela in 
naloge, da lahko izvaja kako- 
vostno vzgojnoizobraževalno 
delo, je izdelan. Ta model se- 
veda postavlja pod vprašaj vr- 
sto srednjih šol, ker postaja 
vse bolj jasno, da tako prostor- 
sko razvejane mreže šol ne bo- 
mo vzdržali, če nočemo mate- 

rialne osnove srednjega šol- 
stva nepopravljivo izničiti. 
Z enako ostrino in odgovor- 
nostjo pa je potrebno razmisli- 
ti, kako je s strokovno zasedbo 
del in nalog na takih šolah, ka- 
ko s kakovostjo vzgojnoizo- 
braževalnega dela in kako 
z možnostjo učencev teh šol, 
da se enakovredno vključujejo 
v višje in visoko šolstvo. 

Resni družbenoekonomski 
problemi nas bodo čedalje 
ostreje silili k razmisleku, ali so 
še uporabne usmeritve o širo- 
ko razvejani mreži marsikdaj 
kadrovsko in materialno neu- 
strezno opremljenih šol. Vse 
bolj neizbežna postaja raci- 
onalizacija mreže šol, z vzpo- 
stavitvijo pogojev, da se večji 
del osnovnošolske generacije 
vpiše naprej. Vzpostaviti bomo 
morli večjo šolsko mobilnost, 
ker razmere zahtevajo tudi 
večjo mobilnost delovne sile. 

Na nekaterih fakultetah že 
sedaj ni dovolj prostora in 
kljub kadrovskim potrebam 
(elektro in strojni inženirji) se 
rešuje prostorska problemati- 
ka z omejitvijo vpisa. Toda po- 
glavitni problem visokega in 
višjega šolstva ni predvsem 
pomanjkanje prostora in ome- 
jevanje vpisa, temveč njegova 
učinkovitost, saj uspešno zak- 
ljuči študij komaj 40% vpisanih 
študentov. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA ZBOR 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE GLEDE 
USTAVITVE GRADNJE CENTRALNEGA 
SKLADIŠČA DELOVNE ORGANIZACIJE 
POLIKEM TRGOVINA, TOZD CHEMO 

Skupina delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije 
s sedežem v občini Ljubljana Vič-Rudnik je obravnavala in 
sprejela pobudo delegacij krajevnih skupnosti Rudnik, 
Peruzzi, Krim, Gatjevica, Barje in Lavrica s katero se predlaga 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da se v najkrajšem 
možnem času odloči glede ustavitve gradnje centralnega 
skladišča DO Polikem trgovina TOZD Chemo. _ 

Pobudo utemeljujejo tudi s tem, da seje pristojnost odloča- 
nja o izdaji lokacijskega dovoljenja prenesla na Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora, ki je po nadzor- 
stveni pravici dne 17. 5. 1988 odpravil lokacijsko dovoljenje 
občinskega upravnega organa, ker le-ta pri odločitvi ni pra- 
vilno upošteval takratnih veljavnih predpisov glede pristojno- 
sti za izdajo lokacijskega dovoljenja. 

O dvomljivosti investicije govori tudi poročilo posebne 
komisije formirane pri Izvršnem svetu Skupščine mesta Ljub- 
ljane ki kot razlog navaja občutljivost potresnega območja in 
posebne naravne danosti. Po informaciji navedenih krajevnih 
skupnosti so vprašljivi tudi projekti po katerih gradi Polikem 
svoje skladišče in sicer iz vidika predpisov v obstoječi zakono- 
daji. 

Nameravana izgradnja centralnega skladišča na 16 ha povr- 
šine, večkratno netočno navajanje vrste snovi in količin, ki bi 
se skladiščile v coni potrjujejo možnosti nastanka kemičnega 
giganta, ki ne sodi v naseljeno središče tudi z vidika, da se 
v neposredni bližini pripravlja zazidalni načrt za izgradnjo 
stanovanske soseske Ilovica s 15.000 prebivalcev, pa tudi 
središče mesta Ljubljane je od industrijske cone oddaljeno 
borih 4 kilometre. 

Kljub temu, da je skupščina občine v mesecu februarju 
poslala Polikemu priporočilo po ustavitvi gradnje, ter kasneje 
izdanemu dovoljenju republiškega upravnega organa, da zak- 
ljuči le najnujnejša dela zaradi preprečitve škode, po informa- 
ciji krajevnih skupnosti Polikem vztrajno nadaljuje z investi- 
cijo. 

Vsi ti navedeni argumenti so narekovali skupini delegatov 
za zbor občin, da postavi Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije vprašanje glede primernosti lokacije skladišča 
kemičnih izdelkov DO Polikem na ljubljanskem barju oziroma 
v neposredni bližini mestnega središča. 

V zvezi z dosedanjimi pristopi za gradnjo skladišča PTD 
Centra Kemije (Polikem) ugotavljamo naslednja dejstva. 

PTD Center Kemije Ljubljana (Polikem) se |e leta 1978 
odločil za nov koncept izgradnje skladiščnih objektov v Ljub- 
ljani Odločitev je bila osnovana na predpostavki, da )e 
potrebno namesto osmih skladiščnih kompleksov v Ljubljani, 
ki so neurejeni in neprimerni, zgraditi enega samega na 
lokaciji, ki bo ustrezno infrastrukturno opremljena, brezhibno 
izvedena in pod stalno kontrolo. .... 

Izhodišče nadaljevanju omenjenih aktivnosti je bila studija 
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»Idejna zasnova izgradnje centralnih skladišč in ostalih objek- 
tov Polikem v sklopu ICR« (industrijska cona.Rudnik) spre- 
jeta na IS Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik in'na IS 
Skupščine občine Ljubljana Center. V letu 1980 je bil izdelan 
in sprejet tudi zazidalni načrt (ZN) za ICR, ki med druqim 
opredeljuje dejavnosti in podrobneje določa rabo prostora 
v ),c°n'-| 

PoZN ie za PTD Center Kemija namenjeno 15 ha zemljišč, ki si jih je DO Polikem tudi pridobil v letu 1980 
Omenjeni ZN je še vedno veljaven. 

Leta 1982 je skupina za oceno posegov v okolje pri Inštitutu 
Jožef Štefan (SEPO) izdelala smernice glede varstva okolja ob 
izgradnji PTD Centra Kemija. Te smernice so bile izhodišče za 
nadaljnje načrtovanje centralnega skladišča DO Polikem 

Na osnovi ZN je leta 1983 ZIL, TOZD LUZ izdelal lokacijsko 
dokumentacijo (LD). Ta se detajlneje določa zasnovo bodoče 
izgradnje PTD Centra Kemija. K LD so bila pridobljena 
soglasja pristojnih organov in organizacij. Občinski komite za 
urejanje prostora in varstvo okolja občine Ljubljana Vič-Rud- 
nik je izdal lokacijsko dovoljenje pod št. 351-1403/83 z dne 15. 
Tnl^84 fa g[adni° objektov I. faze. Isti občinski komite je leta 1986 in leta 1987 izdal še dve lokacijski dovoljenji za II fazo in 
za spremembo lokacijskega dovoljenja za I. fazo gradnje. Vsa 
lokacijska dovoljenja so postala pravnomočna, pridobljena so 

a.tudi gradbena dovoljenja. Na podlagi izdanih in pravno- 
močnih gradbenih dovoljenj je DO Polikem maja 1987 pričel 
Skladišča graditi. 

Dne 17. 5. 1988 je RKVOUP z odločbo št. 350/A-132/88, na 
pobudo prizadetih krajanov oziroma KS, po nadzorstveni pra- 
vici odpravil vsa izdana lokacijska dovoljenja zaradi stvarne 
občinske nepristojnosti. Zoper to odločbo se je DO Polikem 
pritoži! na Vrhovno sodišče SR Slovenije, ki pa o zadevi še ni 
od ocMo. Po izdaji citirane odločbe pa je RKVOUP s posebno 
odločbo dovolil investitorju, da v skladu z 214. členom zakona 
o splosnem upravnem postopku izvede nujna dela in ukrepe 
za zavarovanje že zgrajenih ali deloma zgrajenih infrastruk- 
turnih objektov in s tem odvrne nevarnot za življenje in 
zdravje ljudi ter zavaruje premoženje. 

RKVOUP je pričel v drugi polovici letošnjega leta voditi nov 

DO p£pmU
P«ld|°S'teV lokacijskega dovoljenja za skladišče DO Polikem v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih 

posegov v prostor oziroma odloka o določitvi objektov in 
naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje lokacijsko 

za ureJanie prostora pristojni republiški upravni organ. S tem v zvezi je ugotovil naslednje: 

I ;.~K,da 'e wN-zS industrijsko cono Rudnik, ki ga je sprejela SO 
vnrfo,ana< yic:R"dmk leta 1980 sicer zakonita podlaga za 
I™!n!r I JS ?a postopka, vendar pa ne določa količine nevnetljivih in vnetljivih ter strupenih snovi, ki naj bi se skla- 

di V tem.delu industrijske cone, temveč le potrebne površine za njihovo skladiščenje; 
- da je kot strokovno podlago za pridobitev lokacijskeaa 

rs Z/ t
d°P°l",t''opcijsko dokumentacijo v skladu 

l. T - u dodatr|ih strokovnih proučevanj, zlasti z vidika ekoloških vplivov nameravane investicije (ugotovitve komi- 

fnw'-J0 J8 oS!?n°vl1 IS mes,a Ljubljane, študija požarnega inženiringa Radovljica, dodatne ugotovitve SEPO) V niei 
morajo biti nedvoumno predlagane vrste in količine ter razpo- 
reditev vnetljivih m nevnetljivih snovi ter drugi ukrepi, ki jih 
določajo predpisi v zvezi z obratovanjem in varnostjo skla- 
V m t""5693 obmocja. Na predloge takih rešitev je treba v lokacijskem postopku pridobiti poprejšnje soglasje Republi- 
škega sanitarnega inspektorata, ki doslej ni bilo pridobljeno 
vrinil m l!Jdl druga so9'asia. odvisno od novih rešitev v dopolnjeni lokacijski dokumentaciji, ki je v izdelavi. 

III. 

loklriiBUn^H0 V Skla^ Z zakonom odločil o primernosti Predvsem z vidika varnosti obratovanja in ogroženo- 

naloae in®lrsega območja, ko bodo opravljene vse opisane naloge in poznane vse rešitve v zvezi z odprtimi vprašanii 
izgradnje skladišč DO Polikem. vprašanji 

orbaHonh3^' pobudi, ,udi navedeno, da po informacijah 
, c *ra'.evn,b skupnosti DO Polikem »vztrajno nada- ljuje z investicijo«. Podobno informacijo je dobil tudi Republi- 

ški urbanistični inšpektorat, vendar je ugotovil, da je DO 
Polikem na gradbišču v ICR izvedel le tista dela in ukrepe, ki 
so nujna za zavarovanje že zgrajenih ali deloma zgrajenih 
objektov skladišč in z njimi ni presegel z omenjeno odločbo 
dovoljenih del. Omeniti pa velja, da v območju gradbišča DO 
Polikem poteka tudi trasa tekalnega kanala za celotno indu- 
strijsko cono na Rudniku. Za ta dela so bila izdana potrebtia 
dovoljenja investitorju ZIL - TOZD Urejanje stavbnih zemljišč 
Vič-Rudnik. Tega objekta ne gradi investitor DO Polikem Prav 
v tem času je izvajalec gradbenih del Gradiš na tem objektu 
intenzivno opravljal zemeljska in druga dela, kar je lahko 
ustvarilo vtis, da DO Polikem še naprej gradi, ne da bi upošte- 
val omenjeno odločbo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
zahteve skupine delegatov iz občine Ljubljana 
Šiška za Zbor združenega dela, gospodarsko 
področje 4. okoliša in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije 

Skupina delegatov iz občine Ljubljana Šiška za Zbor zdru- 
ženega deta, gospodarsko področje 4. okoliš in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi gradiva za seji Zbora 
združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije 28. in 
29. septembra 1988 ob obravnavi »Poročila o stanju in proble- 
matiki urejanja prostora v SR Sloveniji« podala več zahtev 
glede odgovornosti republiške medresorske komisije zaradi 
nepotrditve dolgoročnega plana Ljubljana 2000. Na te zahteve 
skupina ni dobila odgovora. 

Zato skupina zahteva, da ji Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije posreduje odgovor do seje republiške skupščine dne 19. 
12. 1988. 

Na postavljeno zahtevo Izvšrni svet skupščine SR Sloveniie 
posreduje naslednje stališče: 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Mesta in občin 
Ljubljane so bile posredovane Zavodu SR Slovenije za druž- 
beno planiranje v pregled dne 21. 3. 1988. Ta je posredoval 
svoje strokovne ugotovitve dne 5. 5. 1988 medresorski komi- 
siji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za ugotavljanje 
usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občih in 
planskih aktov SIS, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnosti 
posebnega družbenega pomena, s planskimi akti SR Slove- 
nije, ki je dne 12. 5. 1988 obravnavala osnutek sprememb 
dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane. V mnenju 
medresorske komisije, z dne 18. 5. 1988 je bilo ugotovljeno 
da obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana SR Slovenije, ki 
se nanašajo na: 

— območja pomembnejših rezerv mineralnih surovin 
- varstvena območja pomembnejših kulturnih spomenikov 

v osnutku sprememb dolgoročnega plana občin in Mesta 
Ljubljane 
- zasnova prenosnega omrežja 110 kV, 220 kV in 400 kV 
- zasnova razmestitve magistralnih plinovodov, v dolgo- 

ročnem planu Mesta Ljubljane niso usklajena. 
S posegi na I. območja kmetijskih zemljišč, za katere je 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje sicer ugotovil, da 
so možni na osnovi zakonskih določil, se Republiški komite 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni strinjal in je svojo 
utemeljitev dne 9. 6. 1988 posredoval pismeno ter v niei 
navedel: 

— da izjemne posege na I. območje kmetijskih zemljišč 
v Ljubljani ni mogoče utemeljiti s potrebo za zadovoljevanje 
funkcij, ki jih Ljubljana kot republiško središče ima, v primerih 
izgradnje novih stanovanjskih sosesk in športno rekreacijskih 
objektov, ki bi jih bilo možno realizirati na stavbnih zemljiščih! 

— da postopek usklajevanja ni bil izpeljan korektno oziroma 
še ni bil zaključen. 

Na osnovi take utemeljitve resornega republiškega organa, 
ki sodeluje v medresorski komisiji, le-ta pa po ustanovitvenem 
aktu sprejema mnenja o usklajenosti soglasno, je medresor- 
ska komisija na svoji seji dne 4. 8. 1988 ponovno ugotovila, 
neusklajenost z obveznimi izhodišči; ki se nanašajo na L 
območja kmetijskih zemljišč. 

Izvršni svet Mesta Ljubljana je 4. 10. 1988 Izvršnemu svetu 
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Skupščine SR Slovenije naslovil pismo, s katerim izraža svoje 
nestrinjanje z mnenjem medresorske komisije. V njem navaja: 

- da je negativno mnenje medresorske komisije o usklaje- 
nosti I. območja kontradiktorno, ker strokovna ocena Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje ugotavlja, da so vsi 
izjemni posegi možni, 

- da so izjemni posegi na I. območje kmetijskih zemljišč 
utemeljeni s potrebo po zadovoljevanju funkcij, ki jih ima 
Ljubljana kot republiško središče, 

- da so na podlagi prvotnega mnenja medresorske komi- 
sije iz 1987 leta že črtali vse tiste posege na I. območje 
kmetijskih zemljišč, ki jih zakon ne dopušča in s tem ohraniti 
za kmetijsko rabo okoli 180 ha zemljišč, 

- da je veljavnost I. območja kmetijskih zemljišč sporna, 
ker so bila le-ta enostavno prevzeta iz družbenih planov občin 
za obdobje 1981-1985. 

Medresorska komisija je ugovor obravnavala in ugotovila, 
da v njem ni novih dejstev. 

Na kmetijska zemljišča I. območja, ki so obvezna izhodišča 
republike je možno izjemno posegati le v naslednjih primerih: 

- če gre za obvezna izhodišča dolgoročnega plana repu- 
blike, za katere je ugotovljen širši družbeni interes v dolgoroč- 
nem planu SR Slovenije, 

- v dolgoročnem planu občine, če je to v skladu z dolgo- 
ročnim planom SR Slovenije, 

- za gradnjo objektov, ki neposredno rabijo primarni kme- 
tijski proizvodnji, 

- za gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za 
namene v okviru splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, 

- za gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z name- 
nom, da se zagotovi obramba pred poplavami in erozijo, 
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in 
vzdrževanje vodotokov, 

- širitev pokopališč. 

Po mnenju pristojnega republiškega upravnega organa za 
kmetijstvo v primeru posegov na kmetijska zemljišča I. 
območja v dolgoročnem planu Mesta ir. občin Ljubljane, ti 
pogoji niso izpolnjeni zaradi česar ni možno spremeniti mne- 
nje medresorske komisije in v njem ugotoviti usklajenost 
z obveznimi izhodišči republike. 

Iz podanega prikaza je razvidno, da je v danem primeru bilo 
delo medresorske komisije za usklajevanje planskih aktov 
pogojeno z dodatnim dokazovanjem Izvršnega sveta Mesta 
Ljubljane in pristojnega republiškega upravnega organa ter 
da na ta dogajanja medresorska komisija ni mogla vplivati, 
zaradi česar je ni možno dolžiti za neažurnost dela. Dejstvo pa 
je, da pregled usklajenosti planskih aktov občin kasni zaradi 
vrste problemov (nepripravljeni plani SIS, ki za republiko 
opravljajo naloge posebnega družbenega pomena, slaba 
pomanjkljiva ter nepopolna planska dokumentacija občin, 
itd.). 

V primeru, da Mesto Ljubljana sprejme neusklajen dolgo- 
ročni plan bo o tem morala Medresorska komisija za usklaje- 
vanje planskih aktov obvestili Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, ta pa o tem Skupščino SR Slovenije in ji predlagati, da 
zavzame stališče do ugotovljenih neskladij. 

Izvršni svet SR Slovenije je ob spoznanju težav pri delu na 
področju priprave prostorskih sestavin planskih aktov občin 
že sprejel ustrezne sklepe, ki bi naj zagotovili hitrejše delo 
tako priprave planskih aktov kot delo medresorske komisije. 

Nedvomno pa bo potrebno na osnovi izkušenj pri pripravi in 
pregledu planskih aktov občin in SIS na nivoju republike za 
obdobje 1986-2000 in 1986-1990, v sklopu zagotoviti pravo- 
časno pripravo strokovnih podlag republiških nosilcev plani- 
ranja in boljšo organizacijo izvajanja procesa planiranja. 

Medresorska komisija za ugotavljanje usklajenosti planskih 
aktov bo o svojem delu poročala Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, v katerem bo kritično ocenila svoje dosedanje 
delo in stanje na področju priprave in sprejemanja planskih 
aktov občin in SIS, ki za republiko opravljajo naloge poseb- 
nega družbenega pomena. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA POBUDO SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA BEŽIGRAD ZA 
PRESOJO UPRAVIČENOSTI ŠIRŠE OCENE 
EKONOMSKO IN EKOLOŠKO OBČUTLJIVIH 
DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 

Skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana Bežigrad, ki 
delegira delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, je na 
seji 10. 3. 1988 ob obravnavi gradiva za 25. sejo Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dala naslednjo delegatsko pobudo: 

»Ob obravnavi programa porabe sredstev solidarnosti naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži tudi svojo oceno 
ekonomsko in ekološko občutljivih dejavnosti v SR Sloveniji. 
Mišljene so vse proizvodnje, katerih posledice so v predvidljivi 
prihodnosti lahko ekonomsko in ekološko zahtevne, kot je 
sanacija rudnika živega srebra in svinca. 

Če bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije menil, da je taka 
ocena potrebna, naj pripravi tudi rokovnik izdelave tekoče 
ocene.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na prvi del delegat- 
skega vprašanja, ki se nanaša na ekonomsko občutljivost 
proizvodnih dejavnosti (z načelnih vidikov, ne s konkretnimi 
primeri), odgovoril že v aprilu 1988. V omenjenem odgovoru 
na delegatsko pobudo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
med drugim tudi navedel, da sprejema pobudo skupine dele- 
gatov, naj se izdela Ocena ekološko občutljivih dejavnosti 
v SR Sloveniji. 

V nadaljevanju je ocena ekološko občutljivih dejavnosti 
v SR Sloveniji, kot jo je izoblikovala posebna medresorska 
skupina Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Ocena ekološko občutljivih dejavnosti v SR Sloveniji je 
sestavljena iz treh delov: 

- v prvem delu so opredeljene ekološko občutljive dejav- 
nosti ter navedena ekološko najbolj ogrožena območja in 
največji onesnaževalci, 

- v drugem delu so prikazani ekonomski ukrepi za izbolj- 
šanje stanja, 

- v tretjem delu pa so obravnavani, čeprav to presega 
neposreden namen vprašanja, pogled IS Skupščine SR Slove- 
nije na sistem financiranja varstva okolja ter način in smeri 
njegovega izpopolnjevanja. 

1. Med ekološko občutljive štejemo dejavnosti, ki: 
- onesnažujejo okolje z emisijami, večjimi od mejnih emi- 

sijskih količin oziroma koncentracij, in ki 
- so povezane z uporabo ali predelavo nevarnih surovin. 
Med ekološko občutljive dejavnosti smiselno sodijo tudi 

dejavnosti, ki se izvajajo pod ali nad zemljo v zvezi z rudarje- 
njem in/ali gradnjo drugih velikih objektov (jalovišča, zajezi- 
tve...), ter dejavnosti, pri katerih v proizvodnem procesu 
nastajajo posebni odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. 

Zakonsko je urejena večina področij varstva okolja (varstvo 
zraka, varstvo pred hrupom, varstvo voda, ravnanje z od- 
padki ...).'' 

Opozoriti je treba tudi na dejstvo, da je bil večji del zakono- 
daje, ki ureja varstvo okolja, sprejet v zadnjih desetih letih. 
Zato je danes pretežni del ekoloških problemov posledica 

1) Vode: 1. Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81), 
2. Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in 
škodljive snovi, in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, 
št. 18/85), 
Zrak: 1. Zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75, 35/79), 
2. Odlok o razvrstitvi območij SRS v območja onesnaženosti zraka za 
potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 18/88), 
3. Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kritično koncentra- 
cijo škodljivih primesi v zraku (Uradni list SRS, št. 12/76), 
4. Odlok o mejnih količinah oz. koncentracijah, ki se smejo izpuščati 
v zrak (emisija) (Uradni list SRS, št. 19/88, 25/88). 
Hrup: 1. Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 
(Uradni list SRS, št. 15/76), 
2. Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna 
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore 
(Uradni list SRS, št. 29/80), 
Odpadki: 1. Zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78), 
2. Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne 
snovi (Uradni list SRS, št. 20/86). 
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ekološko nenadzorovanega ali premalo nadzorovanega raz- 
voja v celotnem povojnem obdobju in ne toliko posledica 
odločitev zadnjih pet ali deset let. 

Priloženi so pregled ekološko ogroženih območij (priloga 
1), pregled največjih onesnaževalcev zraka in voda (prilogi 
2 in 3) in odlagališč odpadkov (prilogi 4 in 5). 

2.0 Ekonomski ukrepi za izboljšanje stanja 
2.1. Načela 
Načelno je tudi v SR Sloveniji povzeto v svetu že dolgo 

uveljavljeno načelo, po katerem onesnaževalci nosijo polno 
obveznost in odgovornost za sanacijo vira onesnaževanja ter 
za odpravo posledic onesnaževanja.2' 

2.2. Ekonomski ukrepi v planskih aktih države in republike 
Dolgoročni in srednjeročni plan Jugoslavije ne opredelju- 

jeta materialnih možnosti za uresničevanje ukrepov varstva 
okolja. Dolgoročni plan načelno opredeljuje varstvo in izbolj- 
šanje življehjskega in delovnega okolja in predvideva učinko- 
vitejše načrtovanje in uresničevanje ukrepov za varstvo in 
izboljšanje življenjskega in delovnega okolja z ustreznejšim 
družbenim vrednotenjem naravnih in kulturnih vrednot, raci- 
onalnejšo izrabo naravnih in drugih virov, s saniranjem tal, 
vode, zraka i-n hrane, z uveljavljanjem ustreznih (ekoloških) 
meril in standardov v tehnoloških procesih ter v prometu 
proizvodov in snovi kakor tudi z vključevanjem stroškov var- 
stva okolja v naložbe in stroške proizvodnje. Srednjeročni 
družbeni plan pa v zvezi s financiranjem sprejetih opredelitev 
predvideva načelno zagotovitev ustreznih finančnih sredstev 
za postopno zmanjševanje onesnaževanja tal, vode, zraka in 
hrane do ekološko sprejemljivih mej. 

Dolgoročni in srednjeročni planski dokumenti SR Slovenije 
opredeljujejo naloge in cilje varstva okolja kot enega izmed 
ključnih dejavnikov, ki določajo smer in cilje nadaljnjega 
družbenega razvoja. Za odpravo nakopičenih ekoloških pro- 
blemov oziroma sanacijo obstoječih virov onesnaževanja 
okolja bi do leta 2000 po nekaterih ugotovitvah potrebovali 
približno 10% vseh razpoložljivih investicijskih sredstev. Ker 
vseh potrebnih nalog ne bo mogoče opraviti, srednjeročni 
planski dokumenti predvidevajo območja prednostnih sana- 
cij. Nekateri od predvidenih potrebnih posegov so finančno 
ovrednoteni (po cenah iz leta 1985). 

2.3. Solidarnostna sredstva in varstvo okolja 
Ob pregledu veljavnih predpisov, ki urejajo oblikovanje 

solidarnostnih sredstev in njihovo porabo ter predpisujejo 
merila za ugotavljanje škode, IS ugotavlja, da ob sedanjih 
pravnih opredelitvah solidarnostnih sredstev in zaradi višine 
zbranih sredstev financiranje ekoloških programov iz solidar- 
nostnih sredstev ni izvedljivo. Pretehtati pa gre morebiti mož- 
nost, da bi se v okviru solidarnostnih sredstev zbirala dodatna 
sredstva za sofinanciranje ekoloških programov za območja 
kritičnih onesnaženosti oziroma dodatna sredstva za sofinan- 
ciranje ekoloških programov največjih onesnaževalcev 
s posameznih območij. Vsekakor pa to zahteva ustrezne 
pravne spremembe s področja solidarnostnih sredstev in zbi- 
ranje dodatnih sredstev, ker sedanja ne zadovoljujejo niti 
potreb po sredstvih in odstranitev škode, ki so jo povzročile 

1) Rudarstvo: 1. Zakon o rudarstvu SR Slovenije (Uradni list SRS. št. 
17/75), 
2. Pravilnik o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč 
rudnin (Uradni list SFRJ, št. 4/86). 

2) Ker polno uveljavjanje tega načela realno ne omogoča dosega- 
nja vseh ekoloških ciljev v želenih časovnih in ciljnih okvirih, je 
potrebno njegovo delno preoblikovanje, ki pa v nobenem primeru ne 
sme ogrozili delovanja vzvoda ekonomske prisile nad onesnaže- 
valci. Namen preoblikovanja je nemogoče breme pretvoriti v realno 
mogoče. Praviloma se takšna preoblikovanja izražajo v finančni 
pomoči onesnaževalcem do ravni nekega praga sprejemljivosti, in to 
posebej v tistih primerih, ko je naložba v okolje povezana z naložbo 
v spreminjanje proizvodne strukture oziroma ko dodatna sredstva 
pomagajo olajševati socialna bremena ob ekološko-ekonomskem 
prestrukturiranju gospodarstva (ali širših območij). Dejstvo je, da 
v SR Sloveniji še vedno ni zgrajen in uveljavljen celovit ekonomski 
sistem varstva okolja, za kar so številni razlogi, s katerimi je bila že 
večkrat obširno seznanjena delegatska in širša javnost. V tem smi- 
slu lahko v nadaljevanju govorimo samo o stanju v posameznih delih 
ekonomskega sistema varstva okolja. 

V poročilu o stanju onesnaženosti na področju varstva okolja, ki ga 
je v letu 1987 obravnavala Skupščina SR Slovenije, je ugotovljeno, 
da v SR Sloveniji še vedno niso opravljene ekonomske raziskave, ki 
bi osvetlile vsaj najpomembnejše razsežnosti ekonomskih pogojev 
in posledic izvajanja politike varstva okolja. Ugotovljeno je tudi. da 
nimamo normativno urejenih enotnih temeljev financiranja varstva 
okolja. Tako se stroški za varstvo okolja ne odražajo dovolj v ceni 
proizvoda, kar onemogoča delovanje trga v smeri izločanja ekološko 
neracionalnih proizvodnih programov. 

elementarne in naravne nesreče. 
2.4. Sredstva vodnega gospodarstva in varstvo okolja 
Sredstva za financiranje vodnega gospodarstva se po 

veljavnem zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81) zagotav- 
ljajo v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
posameznih območnih vodnih skupnosti (vodno območje 
Mure, Drave, Save, Soče in obalnega morja s pritoki). Samou- 
pravni sporazumi o temeljnih planov območnih vodnih skup- 
nosti opredeljujejo tudi način in obseg združevanja sredstev 
na ravni Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

Sredstva se zagotavljajo: 
- s samoupravnim zduževanjem sredstev samoupravnih 

organizacij in skupnosti, ki opravljajo gospodarske dejav- 
nosti, 

- s splošnim vodnim prispevkom OZD, 
- s prispevkom od katastrskega dohodka zasebnih kmeto- 

valcev, 
- s prispevkom iz dohodka od samostojnega opravljanja 

gospodarske dejavnosti, 
- s povračili za uporabljeno in izpuščeno onesnaženo 

vodo, 
- z odškodninami za odvzeti pesek, mivko in prod iz struge 

brežin priobalnih zemljišč, 
- z odškodninami zaradi nenadnega onesnaževanja vode 

z nevarnimi ali škodljivimi snovmi,3' 
- z namenskim delom odškodnine zaradi sprememb 

namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov.4' 
2.5. »Razvojni dinar« in varstvo okolja 
S sprejetjem Sklepa o kriterijih za usmerjanje sredstev za 

razvoj iz naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 29/88) so bile dane 
možnosti, da se sredstva »razvojnega dinarja« usmerjajo kot 
dopolnilna sredstva za financiranje razvojnih programov, ki 
zagotavljajo varstvo okolja tudi s programi prestrukturiranja 
gospodarstva. 

2.6 Izvajanje programov varstva okolja v kmetijstvu 
Po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 

SRS, št. 1/79 in 1/86) se pripravlja uredba o ugotavljanju 
onesnaženosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, in sicer za 
izpuščanje strupenih snovi v zrak, vodo ali zemljo, onesnaže- 
nje zaradi nesreč, napačnega ravnanja ali napačne uporabe 
snovi, ki sicer ne povzročajo onesnaženja. S to uredbo bodo 
tudi določene podlage za ugotavljanje stopnje onesnaženosti 
tal ter vegetacije. 

Na devetih prašičerejskih farmah v SR Sloveniji že potekajo 
sanacije. Pri njihovem financiranju sodelujejo Zveza vodnih 
skupnosti ali območne vodne skupnosti; če pa gre za skupne 
čistilne naprave v določenem kraju, pa sodelujejo tudi komu- 
nalne skupnosti. Predvideno je, da bodo vse prašičerejske 
farme sanirane do leta 1990, zato je tudi Inštitut za zdrav- 
stveno hidrotehniko Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in 
geodezijo VTOZD Gradbeništvo in geodezija, Ljubljana izdelal 
študijo Ekološko in agronomsko smotrna uporaba gnojevke 
z velikih prašičjih farm v Sloveniji.5' 

2.7. Uresničevanje programov varstva okolja v energetiki 
V energetiki so sprejete obveznosti za ekološko sanacijo 

dejavnosti na naslednjih področjih: 
- ekološka sanacija postopka mokre separacije premoga 

pri rudnikih Zagorje in Trbovlje, 
- ekološka sanacija TE Šoštanj, Trbovlje, Brestanica in 

TE-TO Ljubljana. 
3) V tem primeru pravzaprav ne gre za vir financiranja, saj se 

sredstva porabijo za odpravljanje nastale škode in posledic nenad- 
nega onesnaževanja. Če je onesnaževalec znan, mora sam plačati 
stroške, ki so nastali zaradi odstranjevanja posledic onesnaženja, če 
pa onesnaževalec ni znan oziroma krivde ni možno nedvoumno 
dokazati, krije stroške dežurne ekipe in stroške odpravljanja škode 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije. 

4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se zbira pri občin- 
skih kmetijskih skupnostih, omenjeni namenski del te odškodnine pa 
se zbira pri ZVS, prispevna stopnja je različna po občinah. V letu 1987 
se je tako pri ZVS zbralo 299 mio din. Manjši del teh sredstev se 
uporablja tudi za ekološke sanacije prašičerejskih farm. 

5) Ob sanaciji teh farm se pojavljajo težave predvsem pri tehnolo- 
škem konceptu reje prašičev, saj se v primerjavi s tehnološkimi 
rešitvami v svetu porabi nekajkrat več vode. Sama koncentracija 
prašičev je velika obremenitev za okolje, ker bi bilo treba gnojevko 
kot odlično gnojilo uporabiti na kmetijskih površinah, teh pa ob 
farmah ni oziroma se pojavijo problemi prevoza gnojevke na njive ter 
časovne omejitve uporabe gnojevke zaradi higienizacije, letnega 
časa ali fenofaze kmetijskih rastlin. S tem v zvezi je bil sprejet tudi 
sklep, da se obstoječe prašičerejske farme ne širijo več niti ne 
gradijo nove zmogljivosti, marveč se usmeri v povečanje proizvodnje 
v zasebnem sektorju na manjših farmah. 



Navedene ekološke sanacije bodo vključene v spremembe 
in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana.61 

Po veljavnem samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 je okvirno dogovorjen 
način financiranja za uresničitev programa iz naslednjih 
virov: 

- lastna sredstva 
e ostanek združene amortizacije 
• delež prodajne cene 
• OZD elektrogospodarstva 
» OZD premogovništva, 
- združena sredstva uporabnikov 
• od prodanih kWh, premoga in od povprečne moči 
® odstotek od ČD, 
- sredstva Raziskovalne skupnosti, 
- dolgoročna bančna posojila 
• po dogovoru 
• na podlagi poslovnih odnosov. 
3.0 Pogled Izvršnega sveta S SRS na sistem financiranja 

varstva okolja 
Delo pri pripravi sprememb zakona o varstvu zraka je opo- 

zorilo na vrsto sistemskih vprašanj o uvajanju oblik posred- 
nega financiranja programov na področju varstva zraka. 
Sistemsko tudi še ni razčiščeno vprašanje o financiranju na 
področju ravnanja s posebnimi odpadki. Aktivnosti za razreši- 
tev teh vprašanj so se že začele. V načelu velja, da so povzro- 
čitelji dolžni kriti stroške odprave vzrokov in posledic onesna- 
ževanja okolja. Konkretno reševanje problemov pa terja dolo- 
čeno razčlenitev na problematiko saniranja posameznih 
onesnaževalcev, posameznih ekološko spornih dejavnosti 
ter problematiko saniranja širših območij, ki so tako ekolo- 
ško kot ekonomsko ogrožena. 

Model financiranja sanacije ekološko spornih dejavnosti bi 
moral temeljiti na naslednjih načelih: 

- sistem financiranja mora v vseh primerih slediti načelu t. 
i. aktivne politike, ki temelji na bremenitvi onesnaževalcev za 
odpravo vzrokov in posledic onesnaževanja. Nerealna so 
namreč pričakovanja, da bo na področju varstva okolja vse 
probleme reševala »družba« (kot je to primer pri pasivni 
politiki varstva okolja), 

- družbena podpora je smotrna samo v primerih, ko družba 
določa pogoje poslovanja (npr. določa cene), ko je treba 
preprečiti ali sanirati težke ekološke in socialne posledice, ki 
jih»prizadeto okolje ekonomsko ne zmore, in se razvojni 
interes sklada z interesom varstva okolja. 

Razmerje med uporabo načela polne odgovornosti onesna- 
ževalca za odpravo vzrokov in posledic onesnaževanja ter 
načelom solidarnosti pri premagovanju skupnih problemov 
kaže uravnavati po posameznih skupinah: 

- za individualne onesnaževalce z majhnim ekonomskim in 

6) Separacija Zagorje je že opremljena s suhim sejanjem (I. faza 
čiščenja odpadne vode) in obratuje od januarja tega leta. Dosežki 
- koncentracija delcev v odpadni vodi. energetski izkoristek, delova- 
nje postopka je v predvidenih mejah in invest. programu. Za glavni 
ekološki podatek - da je koncentracija delcev v odpadni vodi pri- 
bližno enaka predvideni - to pomeni, da se je koncentracija zmanj- 
šala za približno 40% od prvotne. Postopek je utečen in daje s tem 
jamstvo za delovanje prve faze v Trbovljah, ker je tehnologija 
povsem enaka, razlike so le v transportu. 

Odločitev o drugi fazi, to je čiščenju odpadne vode, bo določena 
s študijo o združitvi mikromehanskih separacij Zagorje s Trbovljami. 
Študijo pripravlja RIB Beograd. Će bo na podlagi ekonomskih odloči- 
tev prišlo do združitve obeh separacij, se bo odsevek s+20 mm 
(proizvod po suhem sejanju) odvažal na trboveljsko separacijo, kar 
pomeni, da se bo ukinil mikromehanski postopek in bo s tem II. faza 
v Zagorju končana. 

V Trbovljah se je gradnja I. faze čiščenja odpadnih voda pričela in 
bo končana v letu 1990. Izdelana je vsa projektna dokumentacija in 
sprejet investicijski program. V Trbovljah se gradi pilotska naprava 
za čiščenje odpadne vode. Končana so gradbena dela in nabavljenih 
je približno 70% opreme, vključno z uvoženo (Vollmantelzentrifuge). 
Pilotska naprava bo začela obratovati konec leta. Izdelan je idejni 
projekt za dokončno čiščenje, ki pa bo dopolnjen glede na podatke iz 
obratovanja pilotske naprave. Za ekološko sanacijo TE se izdeluje 
investicijska dokumentacija. V pripravi je akcijski program čiščenja 
dimnih plinov, ki pa mora biti usklajen s spremembami in dopolni- 
tvami planskih aktov, ki so v razpravi in bodo sprejete predvidoma do 
konca leta 1988. 

socialnim družbenim deležem mora veljati načelo polne 
odgovornosti. Prispevek družbe k sanaciji individualnih ones- 
naževalcev z velikim ekonomskim in socialnim družbenim 
deležem je smiseln, kadar ekološki interes sovpada z drugimi 
družbenimi interesi, 

■— intervencija družbe ni smiselna na ravni celotnih dejavno- 
sti, razen ko gre za zagotovitev želenih strukturnih premikov, 
ki so odvisni (tudi) od varstva okolja, 

— za posamezna ogrožena območja, je intervencija družbe 
nujna, saj je značilnost ekološko-ekonomsko ogroženih 
območij tudi, da sama ne zmorejo kadrovske in materialne 
moči za razvojno preobrazbo. V SR Sloveniji tudi velja, da so 
ta območja nosila breme povojnega razvoja SR Slovenije (tudi 
s tem, da so »prevzemala« breme onesnaževanja) in da je 
v tem smislu solidarnost širše družbene skupnosti nujna. 
V načelu sredstva ne bi smela biti porabljena za ohranjanje 
stanja, ampak za spremembo stanja. To pa predpostavlja, da 
poznamo optimalno novo stanje. 

Posebna oblika družbene intervencije mora biti sistem 
finančnih obremenitev ali olajšav (davki, carine), ki je usklajen 
z družbeno dogovorjenimi cilji varstva okolja. 

Sklepna ugotovitev 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da ekonom- 

ski sistem varstva okolja še vedno ni v celoti opredeljen in 
vzpostavljen. Na nekaterih področjih varstva okolja sicer eko- 
nomski mehanizmi že delujejo in omogočajo pospešeno 
odpravo žarišč onesnaževanja, vendar pa so to samo delne 
rešitve, ne pa celovito vzpostavljen ekonomski sistem varstva 
okolja. 

Ugotovljene pomenjkljivosti bodo odpravljene ob spre- 
membah sistemske zakonodaje, predpisov o varstvu okolja 
ter ob pripravah in sprejemanju planskih aktov v naslednjem 
obdobju. 

PRILOGA 1 

EKOLOŠKO OGROŽENA OBMOČJA 

V SR Sloveniji so po podatkih iz leta 1987 močneje ekolo- 
ško ogrožena naslednja območja: 

a) Glede onesnaženosti zraka: 
Celje, Črna na Koroškem, Hrastnik, Ljubljana, Maribor, 

Mežica, Škofja Loka-Trata, Trbovlje, Zagorje in Zavodnje nad 
Šoštanjem - območja, na katerih je zrak onesnažen nad 
kritično mejo (IV. območje) 

Anhovo, Domžale, Dramlje, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, 
Jesenice, Kamnik, Kidričevo, Koper, Kranj, Krško, Laško, 
Litija, Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 
Prebold, Ptuj, Radeče, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, 
Ruše, Sevnica, Slovenj Gradec,_ Šempeter pri Novi Gorici, 
Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Štore, Tržič, Vrhnika, Žiri in 
Žalec - območja, na katerih je zrak onesnažen nad dovo- 
ljeno, vendar pod kritično mejo (III. območje). 

b) Glede onesnaženosti vode: 
Ledava pod Mursko Soboto, Sava pod Krškim, Sora Med- 

vode, Kamniška Bistrica Beričevo, Ljubljanica Zalog, Rinža 
pod Kočevjem, Paka pod Velenjem in Šoštanjem, Voglajna 
s Hudinjo, Sotla pod Rogaško Slatino, Koren pod Novo 
Gorico, Hubelj pod Ajdovščino, Notranjska Reka pod Ilirsko 
Bistrico, Rižana Dekani, Sopota Radeče (IV. kakovostni 
razred). 

Mura na odseku Ceršak-Petanjci, Sčavnica (Pristava), Meža 
(Otiški vrh), Savinja pod Celjem, Paka (Rečica), Sotla (Roga- 
tec), Sava od Dolskega do Krškega, Sora od Suhe do Medvod, 
Kamniška Bistrica (Domžale), Soča (Plave) - (III.—IV. kako- 
vostni razred). 

Drava (Ormož), Mislinja (Otiški vrh), Dravinja (Videm), Pes- 
nica (Zamušani), Borovniščica izliv. Bolsko (Dolenja vas), 
Voglajna nad Hudinjo, Hudinja (Celje), Mirna (Pijavice), Krka 
(Krška vas), Sotla (Rakovec), Kolpa (Metlika) - (III. kakovostni 
razred). 

Na večjih območjih je onesnažena tudi podtalnica: 
c) Glede na količine odpadkov: 
Celje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Koper, Kranj, Ljubljana, 

Maribor, Novo mesto, Piran, Sežana, Slovenj Gradec, Sloven- 
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ska Bistrica, Šmarje (legalna odlagališča nad 300.000 mJ), 
Cerknica, Gornja Radgona, Jesenice, Kamnik, Kranj, Len- 
dava, Murska Sobota, Ptuj (črna odlagališča nad 3O.0OO m3). 

Podrobnejši podatki o odlagališčih v SR Sloveniji so prika- 
zani v prilogah 4 in 5. 

PRILOGA 2 

PREGLED VIROV ONESNAŽEVANJA ZRAKA 
(večji onesnaževalci po občinah) 

Občina 

1 
Ajdovščina 
Brežice 
Celje 

Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 

Dravograd 

G. Radgona 

Grosuplje 
Hrastnik 

Idrija 
II. Bistrica 

Izola 
Jesenice 
Kamnik 

Kočevje 

Koper 

Kranj 

Krško 
Laško 

Lendava 
Litija 
Lj-Bežigrad 

Lj-Center 
Lj-Moste 
Lj-Šiška 

Lj-Vič 

Ljutomer 
Logatec 
Metlika 
Mozirje 
M. Sobota 

Nova Gorica 

Novo mesto 

Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob D. 
Radovljica 

Ravne na Kor. 

Ribnica 
Sevnica 

DO tSOs/leto F 
Prašni Ostalo 

delci-topila 
itd. 

3 4 
Fructal 
Opekarna 
Cinkarna Celje 
Emo 
Brest 
Livarna 
Lek 
Induplati 
Helios 
Tov. ivernih plošč 
Otiški vrh 
Radenska 
Element TOZD 
Br. izd. 
Livar 
RESD 
Steklarna 
TKI 
Rudnik Hg 
Lesonit 
TOK 
Droga-Argo 
Železarna 
Utok 
Svilanit 
Tekstilna 
Melamin 
Tomos 
Iplas 
Opekarna 
Tekstilindus 
Papirnica 
Papirnica Radeče 
Pivovarna 
Ina nafta 
Tov. usnja 
Belinka 
Opekarna 
Lj. mlekarne 
Mesna industrija 
TO L 
Litostroj 
Iskra Stegne 
Color 
KIP 
Opekarna 
Opekarna Križevci 
Valkarton 
Beti 
Glin 
Tov. mleč. prahu 
Opekarna Puconci 
Solk. ind. apna 
Salonit 
Goriške opekarne 
Meblo 
Krka 
Opekarna 
Tovarna sladkorja 
X 
Javor 
TGA Kidričevo 
Gorenje Muta 
Sukno Zapuže 
Elan 
Rud. in top. Mežica 
Železnarna 
Inles 
Jugotanin 

35 
120 

50 
60 

180 

510 

780 
X 
+ 

5850 
85 
50 

5200 
520 

160 

300 
15 

3400 
340 

70 
200 
140 
100 

380 
270 

100 
70 

300 
40 

490 
60 

650 
? 

30 
1350 

170 
160 
45 

70 
60 

100 + 
570 

4500 
320 
240 
380 
165 

90 + 
130 

30 
16100 

185 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

X 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
X 

+ 
+ 

+ 
+ 

Sežana 
SI. Gradec 
SI. Bistrica 

SI. Konjice 
Šentjur/Celje 
Škofja Loka 

Šmarje pri Jelšah 

Trbovlje 

Trebnje 

Tržič 
Velenje 

Vrhnika 

Zagorje ob Savi 
Žalec 

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

Steklarna Hrpelje 100 
Tov. usnja 90 
Steklo 110 
Opekarna Pragersko 
Konus 290 
Alpos 20 
Termika 240 
RUŽV + 
Steklarna 
Rogaška Slatina 260 
TET 23600 
Cementarna + 
IGK Račje selo 
Kolinska Mirna 100 
KTL TOZD Lepenka 120 
TEŠ 59700 
IUV Usnjarna Šoštanj 260 
IUV Opekarna 300 
Fenolit Borovnica 80 
IG M 970 
Ker. ind. Liboje 
Tekst. tov. Prebold 500 
Sladkogorska 50 
Tov. tkanin Melje 100 
Opekarna Košaki 230 
Tov. dušika Ruše 1570 
Tališ 145 
Pinus Rače 
TKK Serpenica 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

OPOMBE: 
1. Pregled večjih onesnaževalcev zraka po občinah je izdelala 

Republiška služba za varstvo zraka pri Hidrometeorološkem zavodu 
SR Slovenije 

2. Emisije S02 so ocenjene na podlagi statističnih podatkov 
o porabi goriv v industriji v letu 1984 (pri izračunu je upoštevano 
gorivo S v premogu). 

3. Znak + označuje tehnološke emisije, za katere ni natančnih 
podatkov. 

PRILOGA 3 

PREGLED VIROV ONESNAŽEVANJA IN 
OGROŽANJA VODA (večji onesnaževalci po 
povodjih) 

A — Delovne organizacije 

POVODJE SAVE 
1. Železarna Jesenice 
2. Tovarna verig, Lesce 
3. Ecoterm, Kranj 
4. Tekstilna industrija Zvezda, Kranj 
5. Tekstilna industrija, Medvode 
6. Sava. Kranj 
7. ISKRA, TOZD-i kovinske industrije v Kranju 
8. KŽK, TOZD Oljarica, Britof 
9. Termjka, Škofja Loka 

10. LTH Škofja Loka 
11. Rudnik urana Žirovski vrh 
12. Alples, Železniki 
13. Titan Kamnik 
14. Utok, Kamnik 
15. KAMNIK, Kamnik, Duplica 
16. ETA, Kamnik 
17. SVILANIT Kamnik 
18. INDUPLATI Jarše 
19. Rudnik kaolina, Črna 
20. Color, Medvode 
21. Aero, Medvode 
22. Donit, Medvode 
23. Perutnina, Zalog 
24. Litostroj, Ljubljana 
25. Belinka, Šentjakob 
26. Lek, Ljubljana 
27. Dekorativna Ljubljana 
28. TEOL Ljubljana 
29. Komunalna energetika Ljubljana 
30. ARBO Podgrad 
31. Papirnica, Vevče 
32. Helios, Domžale 
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33. Agroemona, TOZD prašičjereja, Ihan 
34. Lek, Mengeš 
35. Papirnica, Količevo 
36. IUV, Vrhnika 
37. Fenolit Borovnica 
38. Mlekarna Vrhnika 
39. JUB, Dol pri Ljubljani 
40. Jugoacryl, Dol pri Ljubljani 
41. IUV, TOZD Šmartno pri Litiji 
42. Kovina, Šmartno pri Litiji 
43. Zasavski premogovniki, TOZD separacija Zagorje 
44. Zasavski premogovniki, TOZD separacija Trbovlje 
45. Termoelektrarna Trbovlje 
46. ISKRA, IEZE, Tovarna polprevodnikov Trbovlje 
47. Strojna tovarna Trbovlje 
48. Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik 
49. Steklarna Hrastnik, TOZD Sijaj, proizvodnja svetil 
50. Cementarna Trbovlje 
51. Papirnica Radeče 
52. Papirnica Djuro Salaj, Krško 

POVODJE MURE 
53. Sladskogorska, TOZD Sladki vrh 
54. Sladkogorska, TOZD Ceršak 
55. KK Gornja Radgona, farma Podgrad 
56. KK Gornja Radgona, TOZD Mesoizdelki 
57. Gorenje Elrad 
58. Radenska, TOZD Mineralna voda 
59. ABC Pomurka, Nemščak 
60. ABC Pomurka, farma Jezero 
61. ABC Pomurka, Mesna industrija, TOZD Klavnica 
62. ABC Pomurka, Mesna industrija, TOZD Predelava 
63. IMP - TOZD Panonija 
64. SLOVIN Ljutomer, farma Cven 
65. INA-Nafta Lendava 
66. Zlatorog, TOZD Hidrogeneracija Lendava 
67. LEK Lendava in Lipovci 

POVODJE SOČE 
68. HELIOS Srpenica TOZD TKK Srpenica 
69. TIK Kobarid 
70. Planika Kobarid 
71. AET, Avtoelektrika Tolmin 
72. Avtopromet, Tolmin 
73. Klavnica, Tolmin 
74. Tekstilna tovarna Bača, Podbrdo 
75. Salonit Anhovo 
76. MIP, TOZD Živinorpomet, Nova Gorica 
77. Meblo, Nova Gorica 
78. Fructal, Ajdovščina 
79. Tekstina, Ajdovščina 
80. Mlinotest, Ajdovščina 
81. Rudnik živega srebra, Idrija 
82. IMP Idrija 

POVODJE SAVINJE (S PAKO) 
83. IUV, TOZD Tovarna usnja, Šoštanj 
84. Vemont Velenje 
85. Gorenje Velenje 
86. ETOL Celje 
87. AERO, Šempeter 
88. Mlekarna Žalec 
89. EMO Celje 
90. Tekstilna tovarna METKA Celje 
91. Petrol, skladišče Trnovlje 
92. HMEZAD, TOZD Mesna industrija Celje 
93. Železarna Štore 
94. Cinkarna Celje in Mozirje 
95. AERO, Celje in Šempeter 
96. Libela, Celje 
97. Pivovarna Laško 
98. GLIN Nazarje 

POVODJE DRAVE (Z DRAVINJO) 
99. Rudnik svinca Mežica 

100. SOZD MTT, Mariborska tovarna tkanin 
101. Svila Maribor 
102. Tališ Maribor 
103. ZIV TAM Maribor 

104. Tovarna mesnih izdelkov Košaki 
105. Elkom - Primat Maribor 
106.' Zlatorog Maribor 
107. Elektrokovina Maribor 
108. Tovarna dušika Ruše 
109. Pinus, Rače 
110. Agis, Ptuj 
111. Perutnina, Ptuj, TOZD Mesna industrija 
112. TGA Boris Kidrič, Kidričevo 
113. KK Ptuj, farma Draženci 
114. IMPOL Slovenska Bistrica 
115. Steklarna Boris Kidrič, TOZD Slovenska Bistrica 
116. Zvijezda, DO Tovarna olja Slovenska Bistrica 
117. KONUS, Slovenske Konjice 
118. UNIOR, Zreče 
119. Impregnacija Hoče 
120. KLEMOS Hoče 
121. METALNA Maribor 

POVODJE KRKE 
122. IMV Novo mesto 
123. KRKA, Tovarna zdravil, Novo mesto 
124. Novoles, Novo mesto, Metlika, Straža, Trebnje 
125. Novoteks, Novo mesto 
126. Mercator, Agrokombinat Krško, farma Pristava 
127. ISKRA Semič 
128. AVTOTRANSPORT Metlika 
129. TRIMO Trebnje 
130. DANA Mirna 
131. KOLINSKA Mirna 
132. MELAMIN Kočevje 
133. INLES Ribnica 

POVODJE KRASA 
134. ZKGP Kočevje, farma Klinja vas 
135. TOK Ilirska Bistrica 
136. Lesonit Ilirska Bistrica 
137. Hmezad, KZ Ilirska Bistrica 
138. Transport, Ilirska Bistrica 
139. KIT, TOZD prašičjereja, Stična 
140. Brest, Cerknica 
141. Kovinoplastika, Lož \ 
142. LIV, Postojna 
143. Perutninski kombinat Pivka 
144. KZ Postojna farme 
145. PLAMA Podgrad 
146. Steklarna Hrpelje 

POVODJE OBALNEGA MORJA 
147. TOMOS, Koper 
148. Skladišče goriv, Sermin 
149. Timav, DO Agraria, Koper 
150. Luka, Koper 
151. Iplas, Koper 
152. Lama, Dekani 
153. CIMOS, Koper 
154. Delamaris, Izola 
155. Mehanotehnika, Izola 

B. Komunalne čistilne naprave 
156. Ajdovščina 
157. Trnje, SO Brežice 
158. Škofja vas, SO Celje 
159. Dobrna, SO Celje 
160. Črnomelj 
161. Cerknica 
162. Loška dolina, SO Cerknica 
163. Domžale 
164. Mengeš 
165. Trzin 
166. Radenci 
167. Grosuplje 
168. Ivančna gorica 
169. Cerkno, SO Idrija 
170. Godovič, SO Idrija 
171. Kočevje 
172. Šentvid, Ljubljana 
173. Črnuče, Ljubljana 
174. Horjul, Ljubljana 
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175. Dobrova, Ljubljana 
176. Škofljica. Ljubljana 
177. Logatec 
178. Rače, Maribor 
179. Hotinja vas, Maribor 
180. Selnica, Maribor 
181. Rosalnice, Metlika 

'182. Murska Sobota 
183. Beltinci 
184. Moravske toplice 
185. Dobrovo, SO Nova Gorica 
186. Deskle, SO Nova Gorica 
187. Novo mesto, Ločna 
188. Piran 
189. Postojna 
190. Ptuj 
191. Mušenik, Ravne na Koroškem 
192. Sežana 
193. Senožeče 
194. Mislinja, Slovenj Gradec 
195. Rogla, Slovenske Konjice 
196. Unior, I. Zreče 
197. Unior, II. Zreče 
198. Škofja Loka 
199. Žiri 
200. Železniki 
201. Trebnje 
202. Mirna na Dolenjskem 
203. Zagorje ob Savi 
204. Žalec 
205. Kasaze, Žalec 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
PROSVETNO-KULTURNO PODROČJE 3. 
OKOLIŠ, LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK ZA UVEDBO 
DAVKA OD OSEBNEGA DOHODKA DELAVCEV 
ZA DELAVCE, KI BODO V LETU 1989 POSTALI 
TEHNOLOŠKI PRESEŽEK 

Skupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 3. oko- 
liš, Ljubijana-Vič-Rudnik je dala pobudo, da bi za zagotavlja- 
nja sredstev za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo oziroma 
zaposlitev delavcev, katerih delo v letu 1989 ne bi bilo več 
potrebno zaradi združitev temeljnih organizacij ali tehnolo- 
ških in drugih izboljšav, uvedli v letu 1989 davek od osebnega 
dohodka delavcev. 

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

Po določbah 109. člena Ustave SR Slovenije plačujejo 
delavci za zadovoljitev splošnih družbenih poteb, ki se finan- 
cirajo iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, iz 
dohodka temeljne organizacije združenega dela in iz svojih 
osebnih dohodkov, občani pa iz svojih osebnih dohodkov 
drugih dohodkov ter premoženja davke, takse in druge davš- 
čine. Sistem, vire in vrste davkov, taks ter drugih davščin 
določa zakon. Delavci, ki dosegajo osebne dohodke iz delov- 
nega razmerja, plačujejo po zakonu o davkih občanov (Uradni 
list SRS, pt. 36/88) od vsakega posameznega prejemka, ki se 
po predpisih o delovnih razmerjih šteje za osebni dohodek iz 
delovnega razmerja, davek od osebnega dohodka delavcev 
Navedeni davek pripade po zakonu o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list 
SRS. št, 39'74^ 4 78 in 18 80) občini in republiki. Ker se 
sredstva proračunov družbenopolitičnih skupnosti uporab- 
ljajo le za namene, ki so v navedenem zakonu opredeljeni, ni 
možno uvesti davka od osebnega dohodka delavcev za 
namene, ki jih delegati v svoji pobudi predlagajo. 

Po veljavni zakonodaji se za namene, ki jih delegati v svoji 
pobud. r"'H!30ai~ 7° zagotavljajo sredstva na več načinov. 
Organizacije združenega dela so dolžne v skladu s 169. čle- 
nom zakona o združenem delu in 178. členom zakona o delov- 
nih razmerjih zagotavljati sredstva iz čistega dohodka za 
preusposobitev delavcev v zvezi s tehnološkimi in drugimi 

izboljšavami. V okviru skupnosti za zaposlovanje pa se zdru- 
žujejo sredstva po enotni republiški prispevni stopnji 0.3% iz 
bruto osebnega dohodka, katerih del se nameni za udeležbo 
pri razreševanju presežkov delavcev v organizacijah združe- 
bega dela ter po občinskih prispevnih stopnjah, katerih del se 
nameni za pripravo za zaposlitev iskalcev zaposlitve. 

Ob tem je potrebno vedeti, da bodo nove in spremenjene 
oblike na področju zaposlovalske sfere, v okviru aktivne poli- 
tike zaposlovanja, ki zajema tudi reševanje problematike pre- 
sežkov delavcev, zahtevale veliko večja sredstva za te 
namene. Doslej je bil delež teh sredstev v družbenem proiz- 
vodu nizek, za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
pa se bo moralo to stanje spremeniti. Konkretni predlogi se 
bodo oblikovali sprotno glede na izvajanje ukrepov oziroma 
glede na razširitev posameznih pravic (preusposabljanje) ali 
glede na nove pravice (začasni delovnopravni status), pri- 
spevna stopnja pa se bo določila z zakonom. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA 
BEŽIGRAD ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE 
PRESEŽNIH DELAVCEV 

Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad 
je na svoji sej dne 13/10-1988 podprl pobudo konference 
delegacij Geološkega zavoda za razreševanje problematike 
viška delavcev. 

O tem je bila na seji dne 20/10-1988 seznanjena tudi skupina 
delegatov za ZZD Skupščine SRS, gospodarsko področje, 
z namenom, da jo posreduje temu zboru. 

PROBLEMATIKA VIŠKA DELAVCEV 

V zadnjem času se v družbi vse bolj pogosto srečujemo 
s problematiko ekonomskih in tehnoloških viškov delavcev, ki 
jih v organizacijah ni možno produktivno zaposliti, vzrok za to 
pa je predvsem v gospodarski recesiji. Načelnim opredelitvam 
v zakonu o združenem delu in zakonu o delovnih razmerjih 
navkljub, praksa kaže, da problematika ni enostavna in hitro 
rešljiva. Zakonska regulativa predvideva, da obstajajo delovna 
mesta v drugih organizaicjah ali drugače, da sta ponudba 
dela in povpraševanje po delu več ali manj vsklajena in da se 
da z ustreznimi postopki preko Skupnosti za zaposlovanje ali 
z lastnim iskanjem in z morebitnim prekvalificiranjem dokaj 
hitro ustrezno poiskati novo zaposlitev za tehnološke in eko- 
nomske viške delavcev. Dejansko stanje žal ni takšno. Število 
delavcev, ki jih ne moremo produktivno zaposliti, narašča, 
potreb po zaposlitvah pa je v celoti vse manj in manj. Zato drži 
trditev, da v gospodarskih pogojih, ko zaradi obsežnejšega 
zmanjševanja povpraševanja na daljši rok ni možno produk- 
tivno zaposliti vseh zaposlenih delavcev, nimamo zgrajenih 
učinkovitih mehanizmov hitrega razreševanja tega problema. 

Dejstvo je, da so obravnavani presežki delavcev v pretežni 
meri neposredno odraz trenutnih družbenih razmer in pogo- 
jev, pod katerimi posluje energetika, dalje infrastrukturne 
dejavnosti in sploh gospodarstvo. Tako ugotavljamo, da pre- 
sežki delavcev rastejo sorazmerno s poglabljanjem celotne 
družbene krize. Zavedamo se, da moramo predvsem sami, 
tako kot smo pred leti sledili ekspanziji del na omenjenih 
področjih s širjenjem dejavnosti in s tem zadovoljevanja druž- 
benih potreb, sedaj tudi iskati rešitve. Vendar pa ocenjujemo, 
da se mora tudi družba kot celota spoprijeti z obravnavano 
problematiko. V stabilnih družbenih razmerah bi bilo seveda 
teh problemov bistveno manj. Že samo, če bi znali opredeliti 
neke realne družbeno razvojne plane, bi bila to najbolj stvarna 
orientacija za dolgoročnejše organiziranje ustreznih gospo- 
darskih kapacitet. Trenutno stanje sicer zaheva takojšnje krat- 
koročne ukrepe, ne smemo pa pozabiti, da dolgoročno lahko 
eliminiramo take pojave predvsem z resnostjo in realnostjo 
opredeljevanja vsebine bodočih družbenih razvojnih planov, 
ki morajo biti materialno podprti. 

Zato je dolgoročna in stabilna strategija razvoja družbe 
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temeljni postulat odpravljanja problematike viškov delavcev 
kot sploh politike zaposlovanja. 

Na kratek rok pa velja prav tako opredeliti določene ukrepe 
v družbi, kajti trend naraščanja viškov delavcev, torej število 
ljudi, ki jih ni mogoče produktivno zaposliti, v organizacijah 
združenega dela, narašča in lahko v kratkem pripelje do 
situacije, ki jih organizacije ne bodo mogle učinkovito obvla- 
dovati. Sedanji sistem urejanja prezaposlovnja je namreč 
izredno tog, počasen in neučinkovit. Zavodi za zaposlovnje 
v tej funkciji izvajajo le informativno funkcijo, obvladovanje 
podatkov je izrazito lokalno. Možnosti prekvalificiranja so 
minimalne. 

Iskanje alternativnih programov produktivnega zaposlova- 
nja v dejavnostih izven tiste, ki jo organizacija opravlja, je zelo 
zapleteno, saj zahteva tržne analize, praviloma nove naložbe 
v manj znane dejavnosti in zahtevo po organiziranju novih 
proizvodenj. Na tem področju bi morali v družbi zgraditi 
poseben mehanizem, ki bi učinkovito reševal problemaiko 
viškov delavcev v gospodarstvu in to predvsem tako, da bi na 
nivoju družbe zagotovili prehajanje delavcev na točke 
v gospodarskem sistemu, kjer bodo lahko produktivno zapo- 
sleni. 

Prestrukturiranje in izvedba alternativnih delovnih progra- 
mov ter prekvalificiranje pa je praktično nemogoče v prime- 
rih, ko gre za delavce, ki delajo na specifičnih proizvodnih 
programih na terenu in nimajo bivališča v bližini sedeža 
delovne organizacije. V teh primerih je potrebno poleg finan- 
ciranja novega programa dodatno zagotoviti vso infrastruk- 
turo za delavce in njihove družine. Smiselno je vztrajati na 
prestrukturiranju tam, kjer so delavci in njihove družine 
doma. 

Razmisliti bi veljalo tudi o uvedbi olajšav za organizacije, ki 
jih je sprememba tržne konjunkture pripeljala v položaj, da so 
delavci sicer v delovnem razmerju, a brez dela, pa tudi o for- 
miranju skladov za financiranje osebnih prejemkov za takšne 
delavce. 

Tako so na primer možne nekatere rešitve, kot so: 
- olajšava pri plačevanju davka iz dohodka 
- olajšava pri plačevanju prisf>evka za manj razvite 

- ukinitev določenih prispevkov in davkov iz osebnih dohod- 
kov za delavce, ki niso produktivno zaposleni 

- ukinitev plačevanja samoprispevka. 
Nadalje menimo, da ne bi smelo biti dileme, da je organiza- 

cija v ekonomskih težavah, kadar ima dalj časa delavce brez 
produktivne zaposlitve. 

Že na podlagi tega dejstva naj bi bilo možno sklepati spora- 
zume o prehodu delavcev na delo drugam na enakovredno 
delo v pogojih socialističnega samoupravljanja in upravljanja 
z družbeno lastnino, ne pa da so za to potrebni predsanacijski 
in sanacijski programi. 

Pobuda temelji na spoznanju, da se v zadnjem času v družbi 
vse bolj srečujemo z ekonomskimi in tehnološkimi presežki 
delavcev, ki jih v organizaciji ni možno produktivno zaposliti. 
Načelnim opredelitvam v zakonu o združenem delu in zakonu 
o delovnih razmerjih navkljub praksi kaže, da problematika ni 
enostavna in hitro rešljiva. Število delavcev, ki jih ne moremo 
produktivno zaposliti, narašča, potreb po zaposlitvah pa je 
v celoti vse manj in manj. Zato drži trditev, da v gospodarskih 
razmerah, ko zaradi obsežnejšega zmanjševanja povpraševa- 
nja na daljši rok ni možno produktivno zaposliti vseh zaposle- 
nih delavcev, nimamo učinkovitih mehanizmov za hitro obvla- 
dovanje tega problema. 
Dolgoročna in stabilna strategija razvoja družbe je temeljna 
zahteva odpravljanja problematike presežkov delavcev kot 
sploh politike zaposlovanja. Na kratek rok pa velja prav tako 
opredeliti določene ukrepe v družbi, kajti trend naraščanja 
presežkov delavcev, torej število ljudi, ki jih ni mogoče pro- 
duktivno zaposliti v organizacijah združenega dela narašča in 
lahko v kratkem pripelje do situacije, ki jih organizacije zdru- 
ženega dela ne bodo mogle učinkovito obvladovati. Sedanji 
sistem urejanja prezaposlovanja je namreč izredno tog, poča- 
sen in neučinkovit. Zavodi za zaposlovanje opravljajo v teh 
razmerah le informativno funkcijo, obvladovanje podatkov je 
izrazito lokalno. Možnosti za prekvalifikacije so minimalne. 

Iskanje alternativnih programov produktivnega zaposlova- 
nja v dejavnostih, je poleg tistih, ki jih organizacija opravlja, 
zelo zapleteno, saj zahteve tržne analize, večinoma nove 

naložbe v manj znane dejavnosti in zahtevo po organiziranju 
novih proizvodenj. Na tem področju bi morali v družbi zgraditi 
poseben mehanizem, ki bi učinkovito obvladoval problema- 
tiko presežkov delavcev v gospodarstvu, in to predvsem tako, 
da bi na družbeni ravni zagotovili prehajanje delavcev na 
točke v gospodarskem sistemu, kjer bodo lahko produktivno 
zaposleni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oblikoval naslednje 
stališče: 

1. Predlagane pobude ni mogoče podpreti, kajti sprejem 
rešitev, navedenih v pobudi, bi v bistvu pomenil, da se breme 
neustrezne notranje organizacije in tehnologije delovnega 
procesa v organizacijah s presežki delavcev prerazporedi na 
vso družbo oziroma bi pomenilo socializacijo problema na 
nesprejemljiv način. Upoštevanje pobude bi sicer pomenilo 
zboljšanje ekonomskega položaja takšnih organizacij, ne pa 
tudi prizadetih delavcev. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bo v postopku dograjevanja sistemske, zlasti zvezne delovno- 
pravne zakonodaje in zakonodaje s področja zaposlovanja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti zasledoval cilje, da se 
vprašanje presežnih delavcev razrešuje na način, ki bo orga- 
nizacijam omogočal hitro reagiranje na ta pojav, delavcem, 
katerih delo ni več potrebno, pa zagotavljal socialno in mate- 
rialno varnost. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ima pri- 
pravljene smeri aktivne politike zaposlovanja, ki izhajajo iz 
nujnosti postopnega spreminjanja in odpravljanja zaostale 
gospodarske strukture in izgradnje modernega in dinamič- 
nega gospodarstva, ki bo temeljilo na ekonomskih zakonito- 
stih in načelih tržne ekonomije in ki bo sposobno hitrih 
prilagoditev zahtevam tržišča. Sestavni del smeri je tudi pro- 
učitev predlogov, ki so dani v pobudi. 

2. O posameznih predlogih rešitev, navedenih v pobudi. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni: 

a) Z zakonom o davku iz dohodka temeljne organizacije 
združenega dela in delovne skupnosti je z oblikovanjem 
davčne osnove upoštevana politika, po kateri je davčna 
obveznost premosorazmerna z ekonomsko močjo davčnega 
zavezanca. Z davčnimi olajšavami pa se uresničuje ekonom- 
ska in razvojna funkcija davka. Menimo, da je z davčnimi 
olajšavami treba spodbujati vlaganja v razvoj dejavnosti,.ne 
pa tudi predpisovati olajšave, s katerimi bi pravzaprav ohra- 
njali staro stanje. Zato bi bil sprejem takšnih olajšav kontra- 
produktiven. Z davčnimi olajšavami so tako že predvidene 
olajšave, ki po našem mnenju pospešujejo prestrukturiranje 
gospodarstva in s tem možnost za zaposlovanje tehnoloških 
presežkov delavcev, kot npr. za: 
- vlaganja v polindustrijske naprave za preizkusno proiz- 

vodnjo in v prototipne serije, če gre za razvijanje in preizkuša- 
nje izdelkov in postopkov, ki so rezultat dela domačih razisko- 
valcev, 

- vlaganja v opremo, ki se uporablja za raziskovalno delo, 
- vlaganje v pridobitev materialanih pravic domačega 

izvoza, ki se v skladu z zakonom štejejo za osnovna sredstva, 
- vlaganja v razvoj drobnega gospodarstva, 
- vlaganja v investicije na manj razvitih območjih SR Slove- 

nije, 
- novouvedene izmene, 
- vlaganja za znanstveno raziskovalno delo, 
- izobraževanje delavcev, 
- olajšave za izvoz. 
b) V sistemu zagotavljanja sredstev za pospeševanje raz- 

voja gospodarstva manj razvitih republik in SAP Kosovo 
takšna olajšava v določenem delu že velja. Investicijski pro- 
grami v manj razvitih območjih Slovenije zajemajo tudi pro- 
grame v okviru sanacije in prestrukturiranja. Širitev olajšav ne 
podpiramo, saj se s tem ne zmanjšuje obveznost Slovenije do 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. Ponovno bi začeli 
proces koncentracije obveznosti na uspešnejša oziroma aku- 
mulativnejša podjetja, kar je v nasprotju z namenom spre- 
membe zakona, s katerim je bila lani sprejeta opustitev izjem 
in olajšav, vključno z olajšavami za izgubarje. 

c) V predpisih, ki urejajo davke iz osebnega dohodka delav- 
cev (zakon o davkih občanov), ni določb, ki bi se nanašale na 
možno oprostitev obveznosti. Davek iz osebnega dohodka se 
namreč šteje kot obveznost delavca oziroma občana, ki se 
plačuje iz vsakega osebnega dohodka (t.i. davek po odbitku). 
Izplačevalec osebnih dohodkov je po zakonu samo pooblaš- 
čen, da v imenu zavezanca odtegne in nakaže dolžni znesek. 

Glede predloga za ukinitev določenih prispevkov iz osebnih 
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dohodkov za delavce, ki niso produktivno zaposleni, pripomi- 
njamo, da zagotavljanje sredstev za skupne družbene potrebe 
temelji na načelih svobodne menjave dela. V bistvu so to 
obveznosti, ki delavcem v širšem smislu zagotavljajo obnav- 
ljanje delovne sile in jih je kot takšne možno šteti kot sesta- 
vino njihovega osebnega dohodka. Zato v teh predpisih niso 
predvidene oprostitve in olajšave za zavezance za prispevke. 

d) Po določbah zakona o samoprispevku (Ur. I. SRS, št. 35/ 
85) se lahko uvede samoprispevek, le če so se občani na 
ustreznem območju z referendumom vnaprej izrekli za nje- 
govo uvedbo, in to le za graditev objektov oziroma zadovolje- 
vanje drugih skupnih potreb. 

V 12. členu zakona o samoprispevku je opredeljeno, od 
katerih vrst prejemkov se ne more uvesti oziroma se ne 
plačuje samoprispevek. Tako se med drugim ne plačuje od 
osebnih dohodkov delavcev in drugih občanov, ki ne prese- 
gajo zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in 
socialno varnost delavca, določenega z zakonom. V aktu 
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, ki ga uvede 
pristojni organ krajevne skupnosti in izjemoma občinska 
skupščina, pa so lahko navedene še posebne olajšave pri 
plačevanju samoprispevka. 

3. Hkrati Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, da 
se po veljavni zakonodaji za namen, ki izhaja iz pobude, že 
zagotavljajo sredstva na več načinov. Organizacije združe- 
nega dela so dolžne v skladu s 169. členom zakona o združe- 
nem delu iz 178. členom zakona o delovnih razmerjih zagotav- 
ljati sredstva iz čistega dohodka za preusposabljanje delavcev 
v zvezi s tehnološkimi in drugimi izboljšavami. V okviru skup- 
nosti za zaposlovanje pa se združujejo sredstva po enotni 
republiški prispevni stopnji 0,3% iz bruto osebnega dohodka, 
katerih del se nameni za udeležbo pri razreševanju presežkov 
delavcev v organizacijah združenega dela. 

Ob tem je potrebno vedeti, da bodo nove in spremenjene 
oblike dela na področju zaposlovalske sfere, v okviru aktivne 
politike zaposlovanja, ki zajema tudi reševanje problematike 
presežkov delavcev, zahtevale veliko večja sredstva za te 
namene. Doslej je bil delež teh sredstev v družbenem proiz- 
vodu nizek, za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
pa se bo moralo to stanje spremeniti. Konkretni predlogi se 
bodo oblikovali sprotno glede na izvajanje ukrepov oziroma 
glede na razširitev posameznih pravic (preusposabljanje) ali 
glede na nove pravice (začasni delovnopravni status), pri- 
spevna stopnja pa se bo določala z zakonom. 

STALISCE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE ZBORA ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA 
BEŽIGRAD ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

Konferenca delegacij SOZD Astra je na 27. seji zbora zdru- 
ženega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad dala na- 
slednjo 
pobudo 
za spremembo Zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

1.. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjski izgradnji (Ur. I. SRS št. 1/86, z dne 17/1, stran 53/naj se 
spremeni tako, da se spremenjeni 25. člen tega zakona glasi: 

»132. člen se spremeni tako, da glasi«: 
»za gradnjo domov gojencev se do leta 1995 zagotavljajo 

sredstva po dosedanjih predpisih« 
2. Ta pobuda naj se poleg zboru združenega dela Skupš- 

čine SRS posreduje tudi družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SRS in Skupščini socialnega varstva, o sprejeti pobudi 
pa obvesti zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad. 
Obrazložitev: 

1. Vsa leta nazaj se prispevek za stanovanjsko izgradnjo 
upokojencev drastično krči in to tako, da se od 1. 1. 1986 dalje 
uporablja samo za gradnjo domov za upokojence. Stanovanj- 
ski prispevek je tako v kratkem času padel od 4 na 0,8% v letu 
1986 od vseh pokojnin in varstvenega dodatka. Res je, da so 
to samo sredstva pokojnin za gradnjo domov, kajti večji del 
sredstev je potrebno zbrati drugje, v DPS in bankah, vendar 
predstavljajo sredstva zbrana in dodeljena na ta način prispe- 

vek k reševanju problematike starejših občanov in predvsem 
tistih, ki ob koncu svojega življenja nimajo ne domače kaj 
šele družbene nege in skrbi. 

2. Slovenska populacija postaja iz dneva v dan vse starejša 
in skrb zbujajoče so nekatere razmere, v katerih slovenski 
upokojenci in dosedanji ustvarjalci dobrin, ki jih uživamo 
živijo. 

3. Ekonomska usmeritev na skoraj vsa področja življenja ne 
more biti osnova za prepuščanje gmotnih in materialnih raz- 
mer starejših občanov naključnim razmeram in samoiniciativ- 
nosti prav vsakega posameznika, čeprav je res, da si mora 
tudi take osnove za življenja vsak sam preskrbeti. Uvajanje 
tržnih zakonitosti ne pomeni likvidacij socialne skrbi družbe 
za staro generacijo, kajti tudi najbolj tržna gospodarstva po 
katerih se hočemo mi vzgledovati narede za svojo socialno 
politiko marsikaj boljšega kot mi sami. 

4. Dosednje izkušnje na področju izgradnje domov v SRS 
kažejo na izredno velika prizadevanja tako lokalnih kakor 
drugih subjektov, da se pridobe nekatera sredstva za adapta- 
cijo, ureditev in novo gradnjo domov. V posameznih občinah 
se vežejo razpisi samoprispevka na sredstva SPIZ-a ozirom 
sodelovanje teh sredstev za oziroma pri izgradnji domov. 
Nikoli ni bilo mogoče zadostiti vsem po teh sredstvih - ver- 
jetno tudi naprej tega ne bo mogoče, toda stimulans za vsako 
pa tudi tako majhno aktivnost so bila sredstva s prispevkom 
na pokojnine, ki so se zbirala in se še zbirajo in razdeljujejo' 
pri SPIZ-u SRS na osnovi programa, ki je skupaj z socialnim 
varstvom sprejet. 

5. Vemo, da predstavlja stanovanjski prispevek v skupnih 
odhodkih SPIZ-a po novem rebalansu samo 0,702% vseh 
odhodkov, vidimo za koliko majhen delež sredstev v dohodkih 
SPIZ-a gre. 

Trdno smo prepričani, da združeno delo SRS v vseh okoljih 
tudi novih po letu 1989 ne bo nasprotovalo stopnji prispevka 
za SPIZ pa ta bila 13, 10, 20, 01 ali taka kot je trenutno 17,74% 
od BOD. Vsakoletni rebalansi SPIZ-a in prispevnih topenj, ki 
sesicer iz narodnogospodarskih problemov sugerirajo zdru- 
ženemu delu niso bili nikoli vprašljivi, vprašljivo pa je to da se 
bi ta prispevek z letom 1990 ukinil. 

7. Smo pred sprejemanjem in pripravi zasnov za nov sred- 
njeročni načrt v vseh DPS. Jasno z novo ekonomsko politiko, 
tržnim gospodarstvom in drugimi reformami bo to kvalitetno 
in kvantitetno nov načrt kjer bo šlo za realne in v dani 
gospodarski situaciji mogoče plane. Odločitev o tem, da se ta 
prispevek podaljša še naprej do 1995 ali še dlje pomeni pri 
sprejemanju srednjeročnih planov za to področje realno 
osnovo za planiranje tako prihodkov kot odhodkov SPIZ-a in 
drugih subjektov, ki nastopajo skupaj pri kreiranju socialne 
politike v SRS, seveda na osnovi realnih potreb ne pa spisku 
želja. 

Lahko bi naštevali še več razlogov, ki nas vodijo k temu, da 
se ta pobuda še bolj obrazloži vendar menimo, da bi bilo to 
dovolj. Prepričani smo v kolikor bomo vsi vsak na svojem 
delegatskem področju aktivno posegli v to problematko lahko 
pričakujemo, da se prispevek obdrži v naprej za dobrobit 
naših starejših občanov. 

Skrajni čas je že, da se vsi živeči mladi in stari Slovenci 
oprimemo strokovno, delovno in solidarno akcije tudi za 
jesen svojega življenja (ne rečem da tega do sedaj ni bilo) pa 
čeprav bil to skromen, majhen pa vendar človeku primeren 
domek ali bivak pred odhodom v vekomaj. 

Zbor je predlagano pobudo podprl, skupina delegatov pa je 
bila z njo seznanjena na svoji seji dne 17. 11. 1988. 

Stališče do pobude je naslednje: 
V predhodnih in končnih določbah zakona o stanovanj- 

skem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81-člen 132) je bilo 
določeno, da se sredstva za gradnjo domov za upokojence, 
predvsem pa za reševanje stanovanjskih vprašanj upokojen- 
cev in invalidov zagotavljajo po tedanjih predpisih, vendar le 
do leta 1985. Omenjeni predpisi so določali način združevanja 
sredstev za graditev domov in stanovanj, ki se trajno uporab- 
ljajo za upokojence, in za rekonstrukcijo takih domov in 
stanovanj. 

V višini sredstev za te namene se je oblikovala po predpisih, 
ki so urejali pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o stano- 
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vanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 1786) je biia 
veljavna ureditev zagotavljanja sredstev za gradnjo domov za 
upokojence podaljšana do leta 1990. Poleg navedenega je 
bilo z dopolnitvijo 136. člena zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu omogočeno, da se solidarnostna sredstva v stano- 
vanjskem gospodarstvu lahko na podlagi planskega akta sta- 
novanjske skupnosti od 1.1.1986 do 31.12.1990 uporabljajo 
tudi za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organizacij 
za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev in invalidov 
z navedeno novo ureditvijo so v celoti prevzele samoupravne 
stanovanjske skupnosti, pri katerih se zadržujejo solidar- 
nostna sredstva v te namene. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da so veljavna 
ureditev reševanja stanovanjskih vprašanj upokojencev in 
invalidov, financiranje gradnje in rekonstrukcij domov za upo- 
kojence in reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organi- 
zacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ustrezno urejeni 
do leta 1990. 

Po sprejemu Ustave SR Slovenije v letu 1989 je predvidena 
sprememba normativne ureditve na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

Ob spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ponovno proučil tudi problematiko reševanja stanovanjskih 
vprašanj gojencev organizacij za izobraževanje in usposablja- 
nja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju in se do tega opredelil. Financiranje domov za upoko- 
jence oz. zagotavljanje sredstev v te namene pa bo moralo biti 
ustrezno urejeno v predpisih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

STALIŠČE Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
do pobud za spremembe in dopolnitve 
zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo 

1. Pobude za spremembe in dopolnitve zakona so poslale: 
- skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor zdru- 

ženega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko 
področje 16. okoliš, Jesenice; 

- skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko 
področje 13. okoliš, Postojna; 

- skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarsko 
področje 32. okoliš, Velenje; 

- skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, Skupščina občine Izola in 

- Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. 
V vseh petih pobudah je predlagano, da Izvršni svet Skupš- 

čine SR Slovenije prouči predpisane obveznosti komunal- 
nega gospodarstva do Sklada federacije, ki izhajajo iz novega 
zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti 
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. Pobude izhajajo iz ugotovitve, 
da na novo predpisana obveznost komunalnega gospodar- 
stva bistveno poslabšuje pogoje gospodarjenja v tej dejavno- 
sti. Komunalno gospodarstvo namreč po prejšnji ureditvi ni 
imelo obveznosti do Sklada federacije, na podlagi novega 
zakona pa mora poračunati obveznost za celo leto 1968, torej 
tudi za nazaj. V pobudah je naveden neugoden gospodarski 
položaj teh dejavnosti, na katerega precej vpliva politika cen 
na tem področju, ki zaradi zaščite življenjskega standarda 
prebivalstva naraščajo počasneje od potreb enostavne repro- 

dukcije, akumulativnost organizacij združenega dela na tem 
področju pa je skromna. 

Pobudniki sprememb in dopolnitev zakona zato predlagajo, 
da se pri določitvi obveznosti komunalnega gospodarstva 
upoštevajo njegove posebnosti. Zveza komunalnih skupnosti 
Slovenije predlaga proučitev možnosti za oprostitev obvezno- 
sti za leto 1988, enako pobudo dajeta tudi skupina delegatov 
za gospodarsko področje — 23. okoliš (Skupščine občine 
Postojna) in skupina delegatov za gospodarsko področje 
- 32. okoliš (Skupščina občine Velenje). Skupina delegatov 
za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Izola predlaga, da bi komunalne organizacije opro- 
stili plačila te obveznosti, skupina delegatov, ki delegira dva 
delegata v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
z gospodarskega področja — 16. okoliš (Skupščine občine 
Jesenicef pa daje pobudo za spremembo zakona. 

2. Pri pripravi in sprejetju novega zakona o zagotavljanju 
sredstev in izpoljnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo (Ur. I. SRS št., 3488) je bilo upoštevamo prevladujoče 
stališče v razpravah v delovnih telesih in zborih Skupščine SR 
Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije v vseh treh fazah 
priprave zakona, to je: 

- osnova za ugotavljanje obveznosti zavezancev do 
Sklada federacije naj bo dohodek, povečan za amortizacijo, ki 
je po svoji vsebini in dinamiki najbližji tisti osnovi, na podlagi 
katere zvezni zakon o sredstvih Sklada federacije določa 
obveznosti republik in avtonomnih pokrajin, to je družbe- 
nemu proizvodu družbenega gospodarstva; prejšnja osnova, 
to je poslovni sklad, je namreč zaradi visoke inflacije vse bolj 
oteževala tekoče izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do 
Sklada federacije, posameznim skupinam obvezancev pa 
povzročala občasno velike skoke v višini njihove tekoče ob- 
veznosti; 

— obveznost naj bo porazdeljena čimbolj enakomerno in je 
zato uveljavljena enotna stopnja za vse zavezance v višini 
2,8% dohodka, povečanega za amortizacijo, hkrati pa odprav- 
ljene vse oprostitve in večina olajšav; na ta način naj bi 
preprečili, da bi se izpolnjevanje obveznosti prenašalo le na 
uspešnejši del gospodarstva in na ta način oteži tudi njegov 
razvoj, saj je obveznost SR Slovenije kot celote fiksna v višini 
1,56% družbenega proizvoda družbenega gospodarstva. 

Tako izhodišče je zahtevalo določitev obveznosti tudi tistim 
zavezancem, ki so bili po prejšnji ureditvi oproščeni, med 
njimi tudi komunalno gospodarstvo. Za večino infrastruktur- 
nih dejavnosti, vključno s komunalnim gospodarstvom in za 
nekatere dejavnosti primarne proizvodnje, pa je v 5. členu 
novega zakona določeno, da se od predpisane osnove pred- 
hodno odšteje tisti del amortizacije, ki se nanaša na infra- 
strukturne objekte in opremo v teh dejavnostih. Točno je, da 
je ta olajšava le manjši del prejšnje ugodnosti, vendar je že to 
manjše odstopanje od prej navedenega izhodišča o enako- 
merni razporeditvi obveznosti na vse zavezance. Vsakršno 
naknadno uveljavljanje izjem bi praktično pomenilo odstop 
od prej navedenega izhodišča, saj bi ob dodatni olajšavi za 
komunalno gospodarstvo enaki razlogi veljali tudi za druge 
infrastrukturne dejavnosti oziroma dejavnosti primarne proiz- 
vodnje, ki so opredeljene v 5. členu novega zakona. Vse to pa 
bi zahtevalo tudi povečanje stopnje za druge zavezance, kar 
pa je v sedanjih gospodarskih razmerah zelo vprašljivo. Nave- 
dena vprašanja in problemi posameznih dejavnosti so bili 
namreč znani že med pripravo zakona in je bila ob upošteva- 
nju prevladujočih stališč v razpravah opredeljena le olajšava, 
ki izhaja iz 5. člena zakona. Pobuda za poseben položaj 
komunalne dejavnosti posega v temeljna izhodišča zakona in 
je zato ni možno sprejeti tako glede oprostitve nasploh kot 
tudi glede oprostitve za leto 1988. V nasprotnem primeru bi 
namreč morali spremeniti celoten koncept zakona, kar pa ne 
bi bilo v skladu s stališči v razpravi, ki so prevladovala v vseh 
fazah priprave zakona. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja z osnutkom zakona 

Zvezni izvršni svet je Zveznemu zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije predložil v postopek predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z osnut- 
kom zakona. 

Zaradi pomembnosti nekaterih predlaganih rešitev in 
posebnega interesa za ta vprašanja, ga objavljamo v ce- 
loti. • 

V Skupščini SR Slovenije bo ta zakon predvidoma sredi 

februarja obravnavala Skupina delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti. Skupini 
delegatov bodo pred obravnavo predložena mnenja Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ustreznih teles Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije, Republiškega svet9 ZS 
Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije in Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slo- 
veniji ter Zveze društev upokojencev SR Slovenije. 

Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije bo zakon obrav- 
naval na eni prihodnjih sej, predvidoma konec februarja. 

POVZETEK 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega zakona, 

naj bi se predvsem odpravile negativne tendence, ki so se 
pojavile v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v glavnem na področju invalidskega zavarovanja in uporabe 
instituta beneficirane dobe. 

Poleg tega je treba brez poseganja v temeljne pravice iz 
tega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja materialna in soci- 
alna varnost, zagotoviti zmanjšanje priliva uživalcev teh pra- 

vic, s čemer bi neposredno vplivali na zboljšanje razmerja 
med aktivnimi in upokojenimi delavci in s tem na zmanjšanje 
odhodkov za to zavarovanje ter zmanjšanje obveznosti zdru- 
ženega dela. 

Poleg tega bodo uresničene opredelitve iz programa ukre- 
pov za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva ter iz 
resolucije za leto 1988, zagotovljeno izvajanje stališč in 
odločb Ustavnega sodišča Jugoslavije ter odpravljene neka- 
tere razlike v sistemu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v republikah in pokrajinah. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta 3. točka prvega 
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja temeljne pravice delovnih ljudi, da 
zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost, in 6. točka 
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija 
ureja temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin 
padlih borcev. 

Po 3. točki 285. člena ustave SFRJ je za sprejetje tega 
zakona pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom, in cilji, ki jih želimo doseči 

1. Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, s katerim je bilo opravljeno usklajevanje 
z družbenoekonomskimi razmerami in postavljeni temelji 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se upo- 
rablja od 1. julija 1983 oziroma od polovice srednjeročnega 
obdobja 1981-1985. Zato smo spremljali osnovne kazalnike 
razvoja pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ugo- 
tavljali učinke uporabe tega zakona na podlagi kazalnikov iz 
približno petih let. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je v preteklem 
obdobju uresničevalo pod zelo neugodnimi ekonomskimi 
pogoji. To je v preteklem srednjeročnem obdobju neugodno 
vplivalo na splošno raven pokojnin in na razmerje med pokoj- 
ninami in osebnimi dohodki ter na realno vrednost pokojnin. 
Ker je v tekočem obdobju zagotovljeno tekoče usklajevanje 
pokojnin in ker se prejšnji osebni dohodki delno valorizirajo 
glede na povprečni osebni dohodek v zadnjem letu dela, kar 
so bistvene novosti v tem sistemu, smo delno premostili 
omenjene pojave in nekoliko zboljšali materialni položaj upo- 
kojencev. 

Pri izvajanju tega zakona so se poleg doseženih pozitivnih 
rezultatov pojavile tudi določene negativne tendence, ki so 
v glavnem nastale kot posledica nedoslednega izvajanja 
zakonskih predpisov tako zveznih kot tudi republiških. Med 
njimi so kot najbolj bistvene izražene predvsem: 
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- nedosledna uporaba novega sistema invalidskega var- 
stva, pri katerem je bila sprejeta jasna opredelitev, da je 
invalidska pokojnina skrajna oblika samo v primerih, ko ni 
nikakršnih možnosti, da se s preostalo delovno zmožnostjo 
delavec zadrži v delovnem procesu. Kljub takšni opredelitvi 
pa je zelo izražen pojav uveljavljanja pravice do invalidske 
pokojnine delavcev, ki bi še vedno lahko in bi morali delati in 
ustvarjati dohodek. Zaradi tega se je še naprej nadaljevala 
tendenca velikega priliva invalidskih pokojnin, narušeno pa je 
bilo tudi razmerje med številom invalidskih in starostnih upo- 
kojencev, ki je v nekaterih republikah 1:1, čeprav bi moralo 
biti število starostnih precej večje.* Po drugi strani pa takšen 
priliv relativno mladih uživalcev pravic precej in za dalj časa 
obremenjuje združeno delo; 

- preširok obseg uporabe instituta beneficirane dobe. 
Razlog za to je predvsem nedosledna uporaba meril iz 
zakona, s katerimi je določeno, kdaj in pod kakšnimi pogoji je 
lahko doba beneficirana, ter dejstvo, da se praktično benefici- 
rana delovna mesta sploh ne revidirajo. Glede na ugodnosti, 
ki jih v tem sistemu prirtaša benificirana doba, se je z uporabo 
tega instituta na način, kot se to dela, precej povečalo število 
uživalcev, obseg pravic in trajanje njihovega uživanja. 

V preteklih letih je nastal razkorak med stopnjo zaposleno- 
sti in stopnjo upokojitve, kar je še nadalje poslabšalo razmerje 
med številom aktivnih in upokojenih delavcev**. Če glede tega 
ne bomo pomembneje ukrepali, lahko pričakujemo, da bodo 
v prihodnjem obdobju razmerja in gibanja še bolj neugodna. 

Izkušnje iz uporabe sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, na katere opozarja Ustavno sodišče Jugoslavije, 
kažejo, da so v celotnem sistemu takšne razlike, do katerih je 
prišlo v okviru zakonske in samoupravne regulative v republi- 
kah in pokrajinah, zaradi katerih je vprašljiva enotnost 
sistema oziroma uveljavljanja,temeljnih pravic pod enakimi 
pogoji, zaradi česar uživalci niso v enakem položaju glede 

* Na dan 30. septembra 1988 je bilo od vseh 2.300.533 upokojencev v Jugoslaviji 
- 39,7% starostnih, 33,5% invalidskih in 26,8% družinskih upokojencev. 
"V obdobju 1986-1990 bo po planskih predvidevanjih število upokojencev 
raslo po 4,6% stopnji, število zaposlenih pa po 2% stopnji. 

poročevalec 



vprašanj, ki imajo zaradi različne ureditve negativne posle- 
dice. 

Takšne razlike so predvsem rezultat nepopolne ureditve 
temeljnih pravic z zveznim zakonom, izvirajo pa iz prepriča- 
nja, da to ustreza samoupravni opredelitvi pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

V razmerah velikih ekonomskih težav in problemov pri 
zaposlovanju se pojavljajo tendence, da se želijo s predčasno 
upokojitvijo, tako da se določijo ugodnejši pogoji za pridobi- 
tev pravic za posamezne kategorije delavcev, rešiti problemi 
tehnološkega presežka in zmanjšali število administrativnih 
delavcev. 

Hkrati s tem pritiskajo organizacije, ki so v težkih ekonom- 
skih razmerah ali pred likvidacijo, na invalidske komisije da 
priznavajo pravice do invalidskega varstva, čeprav po medi- 
cinskih merilih zato nimajo zakonske podlage. 

Vse to je precej skalilo razmerje med ševilom aktivnih in 
upokojenih delavcev in povzročilo, da sredstva za izplačilo 
ene pokojnine v naši državi zagotavljajo v povprečju trije 
delavci razen SR Makedonije, kjer je to razmerje 1:5), zaradi 
takšnega razmerja pa ima naše združeno delo težave pri 
zagotavljanju potrebih sredstev za uveljavljanje temeljnih pra- 
vic oziroma z zagotavljanje materialne in socialne varnosti 
upokojenih delavcev. To praktično pomeni, daje nastal razko- 
rak med sredstvi, potrebnimi za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, in možnostmi združenega dela za njihovo zago- 
tovitev. 

Če bi nadaljevali s tako prakso, bi se neizogibno še naprej 
povečevalo število upokojencev in prispevna stopnja za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, česar združeno delo 
glede na sedanji sistem tekočega financiranja ne bi moglo 
zdrževati. 

2. Na podlagi preučevanja smo sklenili, da je treba sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ustrezno spreme- 
niti, da bi ga uskladili z možnostmi združenega dela in nasta- 
limi družbenoekonomskimi in drugimi gibanji ter odpravili 
negativne tendence, ki so se pojavile pri njegovem izvajanju. 

Zato predvsem predlagamo, da se zmanjša število zahtev za 
uveljavljanje pravic do invalidske pokojnine, beneficirana 
doba spravi v realne okvire, zmanjša število predčasnih pokoj- 
nin ter racionalizira in poenostavi postopek za uveljavljanje 
pravic. 

Poleg tega predlagamo, naj se pri izvajanju opredelitev iz 
programa ukrepov in dejavnosti za znižanje inflacije in stabili- 
zacijo gospodarstva spremenijo novi instituti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, urejeni v 25. in 30. členu tega 
zakona, katerih namen je, ob ohranitvi temeljnih načel, vzpo- 
stavljenih v teh členih, prispevati k racionalizaciji postopka za 
njihovo uporabo, enakomernejši obremenitvi združenega 
dela glede zagotavljanja sredstev in razbremeniti dela stro- 
kovnih služb, kar naj bi vse skupaj prispevalo k racionalizciji 
na tem področju. 

Pri opredelitvi za predlaganje spremembe smo si prizade- 
vali, da se onemogočijo pritiski, ki jih lahko pričakujemo na 
sklade pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z name- 
nom, da se prek tega sistema rešujejo drugi problemi, ker se 
le-ti lahko dolgoročno in pravilno rešijo samo s hitrejšim jn 
skladnejšim razvojem gospodarstva, ki mu lahko v sorazmerju 
z obveznostmi glede izločanja z pokojninske sklade ostanejo 
večja ali manjša sredstva za zboljšanje poslovanja, dinamizi- 
ranje proizvodnje in povečanje dohodka ter za večjo materi- 
alno osnovo za oblikovanje sredstev za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje. 

Zato morajo najvažnejše rešive, ki jih predlagamo, prispe- 
vati predvsem k: 

— poostritvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne 
pokojnine in k omejitvi možnosti za uveljavljanje invalidske 
pokojnine praviloma samo na zavarovance, ki so izgubili 
delovno zmožnost, kar naj bi prispevalo k zmanjšanju priliva 
upokojencev nasploh in k vzpostavitvi pravilnejšega razmerja 
med številom starostnih in invalidskih upokojencev; 
- preučitev del in nalog, pri katerih se zavarovalna doba 

šteje s povečanjem in njena omilitev v realne okvire. 
Glede na vse to predlagane spremembe izhajajo iz dejstva, 

da se problemi brezposelnosti in tehnoloških presežkov ne 
. rešujejo prek pokojninskega sistema, temveč z drugimi ukrepi 

in dejavnostmi, določenimi v dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizaicje in ukrepih ekonomske politike (produk- 

tivno zaposlovanje, skrajšanje delovnega časa, uvedba dela 
v izmenah, prekvalifikacija in dokvalifikacija, odpiranje novih 
delovnih mest v drobnem gospodarstvu in drugih derjavno- 
stih ipd.). 

III. Temeljna načela, po katerih mnorajo biti 
urejena razmerja na področju, za katero se 
zakon izdaja 

1. Glede na ustavo SFRJ in zakon o združenem delu ter 
glede na druge zvezne zakone, ki so bili izdani na njuni 
podlagi, in glede na pristojnost federacije, da ureja »temeljne 
pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in 
solidarnost«, temelji zakon, ki ga predlagamo za izdajo, na 
naslednjih načelih: 

- da pomeni pokojnina, kot ekonomska in socialna katego- 
rija neodtujljivo osebno in materialno pravico delavca, ki 
izhaja iz njegovega celotnega delovnega prispevka, ki ga je 
z živim in minulim delom dal za povečanje dohodka svoje 
temeljne organizacije združenega dela, skupaj ustvarjenega 
dohodka in celotnega družbenega dohodka; 

- da temelji pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot 
sestavni del združenega dela na družbenoekonomskih odno- 
sih delavcev v združenem delu pri pridobivanju, razporejanju 
in upravljanju dohodka v temeljnih organizacijah združenega 
dela; 

- na obveznosti za delavce in z njimi izenačene druge 
delovne ljudi, ki sebi in svojim družinskim članom zagotav- 
ljajo materialno in socialno varnost v primeru starosti, izgube 
ali zmanjšanja delovne zmožnosti in smrti; 

- na vzajemnosti in solidarnosti pri zagotavljanju materi- 
alne in socialne varnosti delavcev; 

- da zagotavljajo delavci v združenem delu sredstva za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje s prispevkom iz oseb- 
nega dohodka in dohodka organizacije združenega dela ozi- 
roma drugih organizacij in skupnosti; 

- da sredstva za pridobivanje in uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za posamezne 
kategorije zavarovancev zagotavljajo pod ugodnejšimi pogoji 
družbenopolitične skupnosti, ki so te pogoje določile; 

- da so delavci v združenem delu in uživalci pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja temeljni nosilci 
odločanja o pravicah in obveznostih s tega področja; 
- da uveljavljajo delavci pravice iz naslova invalidnosti in 

preostale delovne zmožnosti predvsem v temeljni organizaciji 
združenega dela; 

- da se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja zagotavljajo na vsem območju Socialistične federativne 
republike Jugoslavije ne glede na to, v kateri skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja so bile te pravice uve- 
lavljene; 
- da se zaradi ohranitve realne vrednosti pokojnin zagotovi 

njihovo usklajevanje z gibanjem povprečnih osebnih dohod- 
kov vseh delavcev, zaposlenih na območju republike oziroma 
avtonomne pokrajine. 

IV. Posledice predlaganih rešitev za materialni 
in drug položaj delovnih ljudi in občanov, 
organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij 

Rešitve, ki jih predlagamo, bi morale v prihodnjem obdobju 
dati določene materialne učinke, odpraviti negativne ten- 
dence, ki so se pojavile v sistemu pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, prispevati k zboljšanju nekaterih sistem- 
skih rešitev in k postopnemu spravljanju porabe v realne 
okvire. 

Glede na materialni položaj upokojenih delavcev in na 
strukturo pokojnin po njihovi višini predlagane spremembe 
(bistveneje) ne vplivajo na višino njihovih prejemkov. S popol- 
nejšo ureditvijo temeljnih pravic z zveznim zakonom je treba 
odpraviti nekatere razlike ter smotrneje in enotneje urediti 
nekatera vprašanja. 

Z zmanjšanjem priliva uživalcev pokojnin s poostritvijo 
pogojev za predčasno pokojnino, z uveljavljanjem invalidske 
pokojnine samo na podlagi izgube delovne zmožnosti in 
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s postavitvijo benificirane dobe v realne okvire, se bodo 
zmanjšali odhodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in s tem tudi obveznosti delavcev v združenem delu, organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter odpravil razkorak med potrebami po tem zava- 
rovanju in možnostmi združenega dela 

V. Ocena finančnih sredstev, potrebnih 
v proračunu federacije 

Za navedene spremembe niso potrebna dodatna finančna 
sredstva iz proračuna federacije. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

1. člen 
V zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/ 
87 in 65/87) se v drugem odstavku 10. člena za besedami: -se 
določajo« dodajo besede: »kot sredstva za osebno porabo«. 

2. člen 
V prvem odstavku 22. člena se besede: »ob ustreznem 

zmanjšanju pokojnine« nadomestijo z besedami: »ob zmanj- 
šanju pokojnine za 2% za vsako leto predčasne upokojitve. Če 
predčasno pokojnino uveljavlja delavec, katerega delo ni več 
potrebno, znaša to zmanjšanje 1% za vsako leto predčasne 
upokojitve.«. 

3. člen 
Za spremembo v 24. členu zakona smo kot opombi dali tile 

rešitvi: 
Osebni dohodek, na podlagi katerega se odmeri pokojnin- 

ska osnova, se uredi s tem zakonom. 
Alternativa: 
Osebni dohodek, na podlagi katerega se odmeri pokojnin- 

ska osnova, se uredi z zveznim zakonom. 

4. člen 
V 25. členu se besede: »najmanj za šest mesecev« nadome- 

sitjo z besedami: »za polnih 12 mesecev«. 
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za zadnje leto dela se za zavarovance, ki zaradi narave 

dela ne delajo polnih 12 mesecev, vzame leto pred letom, 
v katerem je uveljavil pravice.«. 
Alternativa: 

V 25. členu se besede: »v zadnjem letu« dela. Za zadnje leto 
dela se vzame koledarsko leto, v katerem je zavarovanec delal 
in dobil osebni dohodek najmanj za šest mesecev« nadome- 
stijo z besedami: »v zadnjem koledarskem letu pred letom, 
v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine«. 

5. člen 
V prvem odstavku 30. čtena se za besedo: »pokrajine« 

dodajo vejica in besede: »na podlagi uradnih statističnih 
podatkov o gibanju osebnih dohodkov«. 

6. člen 
Za 37. členom se dodasta 37. a in 37. b člen, ki se glasita: 

»37. a člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, ima pra- 

vico do denarnega nadomestila: 
1) osebnega dohodka od dneva nastanka invalidnosti do 

razporeditve ali zaposlitve na drugih ustreznih delih oziroma 
delovnih nalogah oziroma dokler se ne pošlje na prekvalifika- 
cijo ali dokvalifikacijo; 

2) osebnega dohodka med prekvalifikacijo ali dokvalifika- 
cijo; 

3) osebnega dohodka od dneva, ko se je prekvalifikacija ali 
dokvalifikacija konačala, do razporeditve oziroma zaposlitve 
na ustreznih delih oziroma delovnih nalogah; 
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4) osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom: 

5) osebnega dohodka zaradi manjšega osebnega dohodka 
na drugem ustreznem delu. 

Višina denarnega nadomestila iz 4. točke prvega odstavka 
tega člena ne sme znašati več kot 85% odmerjene osnove, če 
je invalidnost povzročila bolezen ali poškodba izven dela. 

37. b člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, in pra- 

vico: 
1) do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni 

zmožnosti, ter pravico biti razporejen ali zaposlen na drugih 
ustreznih delih oziroma delovnih nalogah — dokler ne izpolni 
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine: 

2) do prekvalifikacije ali dokvalifikacije do dopolnjenih 50 
(zavarovanec) oziroma 45 (zavarovanka) let starosti.«. 

7. člen 
V 39. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Zavarovanec, pri katerem nastane izguba delovne zmož- 

posti, in zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo, ki pa 
se zaradi določene starosti ne more s prekvalifikacijo ali 
dokvalifikacijo usposobiti za opravljanje drugih ustreznih del 
oziroma delovnih nalog, pridobi pravico do invalidske pokoj- 
nine:«. 

8. člen 
V 41. členu se tretji dostavek spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidska pokojnina iz drugega odstavka tega člena ne 

sme znašati manj kot 45% pokojninske osnove za zavaro- 
vanca, ki je postal invalid pred dopolnjenim 55. letom starosti, 
oziromane manj kot 55% pokojninske osnove za zavarovanko, 
ki je postala invalid pred dopolnjenim 50. letom starosti. Če je 
zavarovanec postal invalid po 55. letu oziroma zavarovanka 
po 50. letu starosti, ne sme znašati invalidska pokojnina za 
zavarovanca manj kot 35% oziroma za zavarovanko ne manj 
kot 40% pokojninske osnove.«. 

9. člen 
V 70. členu se za besedami: »oziroma delovne naloge« 

v drugi vrsti dodajo besede: »skupaj najmanj pet let ali skupaj 
najmanj tri leta, če so pri opravljanju takšnih del oziroma 
delovnih nalog postali delovni invalidi«. 

10. člen 
72. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Dela oziroma delovne naloge, na katerih se šteje zavaro- 

valna doba s povečanjem, postopek za njihovo določanje, 
stopnja povečanja zavarovalne dobe za ta dela oziroma 
naloge ter obseg ustreznega znižanja starostne meje se dolo- 
čijo z zveznim zakonom.«. 

Alternativa: 
V drugem odstavku 72. člena se beseda: »specializiranih« 

nadomesti z besedo: »ustreznih«. 
Za drugim odstavkom se doda nov treji odstavek, ki se, 

glasi: 
»Skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom določijo 
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enoten seznam del oziroma delovnih nalog, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem.«. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, 
se za besedama: »izvedejo skupnosti« dodajo besede: »naj- 
pozneje pet let po tem, ko so bila določena ta dela oziroma 
delovne naloge,«. 

11. člen 
V 81. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Postopek za uveljavljanje pravice do starostne pokojnine 

ne sme začeti največ šest mesecev pred prenehanjem zavaro- 
vanja.«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

12. člen 
Za 81. členom se doda 81. a člen, ki se glasi: 

»81. a člen 
Če se zavarovanka, takrat ko izpolni pogoje za uveljavitev 

pravice do pokojnine, tako opredeli, lahko uveljavlja pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po pogojih, 
predpisanih za zavarovance.«. 

13. člen 
V prvem odstavku 84. člena se za besedo: »pogoji« dodajo 

vejica in besede: »pri čemer se lahko pravica do starostne 
pokojnine določi največ šest mesecev pred prenehanjem za- 
varovanja«. 

14. člen 
V četrtem odstavku 99. člena se besede: »lahko uveljavijo 

pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
pogojih, ki jih določa zakon« nadomestijo z besedami: »uve- 
ljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
po pogojih, ki jih določa ta zakon«. 

15. člen 
V 102. členu se besede: »1. januarja 1966« nadomestijo 

z besedami: »1. januarja 1970 na podlagi podatkov iz matične 
evidence«. 

Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za odmero pokojninske osnove se vzamejo tudi osebni 

dohodki, doseženi od 1. januarja 1966. Če ima takšne podatke 
na razpolago matična evidenca ali zavarovanec.«. 

Prehodne in končne določbe 

16. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic, začet na zahtevo ali po 

uradni dolžnosti do uveljavitve tega zakona, se konča po 
pogojih in na način, ki so določeni s tem zakonom. 

17. člen 
Uživalcem pravice do nadomestila zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom bo višina denarnega nadomestila določena 
po uradni dolžnosti v višini, določeni s tem zakonom. 

18. člen 
Z zveznim zakonom, ki določa dela in naloge, na katerih se 

zavarovalna doba šteje s povečanjem, bodo revidirana vsa 
doslej določena dela in naloge. 

Alternativa: 
Skupnosti bodo v treh letih po uveljavitvi tega zakona 

revidirale vsa doslej določena dela oziroma delovne naloge, 
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. S to 
revizijo, bo določeno, na katerih delih oziroma delovnih nalo- 
gah se zavarovalna doba ne šteje več s povečanjem oziroma 
na katerih se spremeni stopnja povečanja dobe ter na katerih 
delih oziroma delovnih nalogah bodo uvedeni določeni var- 
stveni ukrepi kot pogoj za štetje zavarovalne dobe s poveča- 
njem. 

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

SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
tega zakona smo izhajali iz opredelitev iz programa ukrepov 
in dejavnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva 
ter resolucije za leto 1988, po katerih je treba spremeniti 
zvezni zakon, republiške zakone in pokrajinska zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, da bi to porabo 
uskladili z možnostmi združenega dela. 

Glede na pomen problematike smo med pripravami tega 
predloga sestavili teze za spremembe in dopolnitve tega 
zakona, ki so bile obravnavane in sprejete na seji Zveznega 
komiteja za delo, zdravstvo in socialno politiko kot matič- 
nemu organu za to področje in poslane v obravnavo zaintere- 
siranim organom in Zvezi skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Jugoslavije, poprej pa smo se tudi posve- 
tovali z Odborom za delo, zdravje in socialno politiko Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ. 

Med pripravo tega predloga smo si nenehno zastavljali 
načelno vprašanje: ali lahko predlagane spremembe, ki bodo 
vplivale na zmanjšanje odhodkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje približno za 2% v naslednjih dveh letih, pri- 
spevajo k razbremenitvi gospodarstva tako, da se zmanjša 
izločanje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Pri pripravi tega predloga smo upoštevali stališča in 
odločbe Ustavnega sodišča Jugoslavije ter pripombe in suge- 
stije omenjenih organov. 

K1. členu 
V prejšnjem obdobju so se pojavili določeni problemi pri 

načinu obravnavanja pokojnin v nekaterih političnih doku- 
mentih, pri čemer se poraba sredstev za skupne in splošne 
potrebe bilancira tako, da se sredstva za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje prikazujejo kot splošna in skupna, ne 
pa kot osebna poraba. 

Glede na z ustavo določene opredelitve, značaj pokojnine, 
po katerem je le-ta podaljšani osebni dohodek, in glede na 
načela zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja je nesporno, da morajo imeti sredstva, 
potrebna za te namene, značaj osebne'porabe. 

Da bi odpravili dosedanje pomisleke in ustrezno uporabljali 
načela ustave in zakona o temeljnih pravicah, predlagamo, 
naj se ta člen spremeni. 

K 2. členu 
Glede na specifične pogoje v zvezi z zaposlovanjem ozi- 

roma zelo velike težave in probleme glede tega, smo si ob 
izdaji zakona prizadevali, da pri urejanju pogojev za uveljav- 
ljanje pravice do pokojnine ustvarimo ugodnejše možnosti za 
pridobitev pravice do pokojnine, in pri tem pazili, da se ne 
odmaknemo preveč od temeljnih opredelitev glede pridobiva- 
nja starostne pokojnine iz naslova rizika starosti in značaja 
pokojnine. 

Tako je bilo med drugim, ob upoštevanju specifične 
potrebe v republikah in pokrajinah ter glede na izkušnje iz 
predpisanega obdobja v zakonu določeno, da se lahko z repu- 
bliškim oziroma pokrajinskim zakonom določi pravica do 
starostne pokojnine pred dopolnjenim določenim letom sta- 
rosti, vendar z daljšo pokojninsko dobo. Tako je bila omogo- 
čena uvedba predčasne pokojnine. 

Zlasti je pomembno, da so za uveljavitev te pravice predvi- 
dene tudi nekatere ugodnosti: zmanjšanje pokojnine zaradi 
predčasne upokojitve preneha, ko se dopolnijo leta starosti za 
starostno pokojnino. Tako se je povečalo zanimanje za uve- 
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Ijavljanje pravice do tovrstne starostne pokojnine. S to mož- 
nostjo je bila v vseh republikah in pokrajinah uvedena pred- 
časna pokojnina. 

Odstotki za ustrezno zmanjšanje predčasne pokojnine, 
določeni s predpisi republik in pokrajin, pa niso bili ustrezno 
določeni, ker niso temeljili na ekonomskih merilih. Veljavna 
zmanjšanja so nepomembna (od 0,2 do 1,5%) oziroma 
bistveno ne vplivajo na raven prejemkov, ki je povezana 
z možnostjo daljšega uživanja pokojnine, s čimer se posredno 
iskrivljajo temeljni pogoji za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, ki so določeni v 21. členu zakona. Tako določeni 
majhni odstotki, s katerimi se zmanjšuje pokojnina, ter prene- 
hanje zmanjševanja, ko se dopolnijo leta za starostno pokoj- 
nino, so zavarovance precej spodbujali, da uveljavijo to pra- 
vico. 

Zato predlagamo, da se odstotki za zmanjšanje pokojnine 
predpišejo z zveznim zžikonom. 

Predlog, naj se predčasna pokojnina zmanjšuje za 2% za 
vsako leto pred dopolnjenimi leti starosti za starostno pokoj- 
nino, temelji na potrebi, da se ustrezneje uvedejo ekonomska 
merila zaradi daljšega uživanja pravice do pokojnine ter desti- 
mulirajo zavarovanci, da uveljavljajo ta institut. 

Če predlagane spremembe ne bodo sprejete, bo predčasna 
upokojitev nedvomno vplivala na celoten obseg sredstev, 
nujnih za pokojnine, in na zagotavljanje teh sredstev, na kar 
vplivata predvsem dve dejstvi: povečanje celotnega števila 
upokojencev in daljše uživanje pokojnine predčasno upokoje- 
nih zavarovancev. Hkrati tako ne bomo dosegli pomembnej- 
ših učinkov pri učinkovitem reševanju problemov zaposlova- 
nja, kar kažejo tudi naše izkušnje in izkušnje v mednarodnih 
merilih, temveč bo hitrejša upokojitev v bistvu le še bolj 
obremenila združeno delo. 

Predlog, da se predčasna pokojnina zmanjšuje za 2% za 
vsako leto pred dopolnjenimi leti starosti za starostno pokoj- 
nino, bi zagotovil, da se zmanjša število uživalcev predčasne 
pokojnine, ker bi se motivacija za predčasno upokojitev 
zmanjšala, s tem pa bi se zmanjšalo tudi celotno število 
upokojencev. 

Ker pa pričakujemo, da bo precej delavcev, ki izpolnjujejo 
pogoje za uveljavitev predčasne pokojnine, ostalo brez dela 
mimo svoje volje, ker njihovo delo ne bo več potrebno, predla- 
gamo, da se to zmanjšanje določi v manjšem znesku - 1% za 
vsako leto predčasne upokojitve. 

Menimo, da bi se na leto predčasno upokojilo samo 6% 
vseh uživalcev starostnih pokojnin, medtem ko se je v letih 
1986 in 1987 predčasno upokojilo približno 14% uživalcev 
starostnih pokojnin oziroma približno 9.100 uživalcev pokoj- 
nin. Namesto 9.100 uživalcev lahko torej pričakujemo, da bi se 
pod novimi pogoji za predčasno upokojitev na leto odločilo 
samo približno 3.000 dc 4.000 zavarovancev, ki bi se namesto 
starostno predčasno upokojili. 

Tako bi se zmanjšala povprečna letna stopnja povečanja 
celotnega števila upokojencev s 4,6% na 4,4%, kar bi prispe- 
valo k zmanjšanju celotnih odhodkov za pokojnine približno 
za 6,5 milijarde dinarjev na leto po cenah iz leta 1987. Ta 
učinek je še pomembnejši zato, ker lahko v prihodnem 
obdobju pričakujemo, da se podaljša zavarovalna doba, 
zmanjša pa doba uživanja pokojnine. Tako lahko v naslednjih 
petih letih pričakujemo celoten finančni učinek 30 milijard 
dinarjev po cenah iz leta 1987. 

K 3. členu 
S spremembami tega člena predlagamo, naj se z zveznim 

zakonom popolnoma uredi osebni dohodek, ki se vzame za 
odmero pokojninske osnove, s čimer bi zagotovili njeno pra- 
vilno odmero odpravili razlike, ki se glede njene odmere 
pojavljajo v republikah in pokrajinah, s tema pa bi bili vsi 
zavrovanci v enakopravnem položaju. 

Glede na to, da so spremembe predpisov o osebnem 
dohodku v teku, bi se snov v zvezi z osebnim dohodkom, na 
podlagi katerega se odmerja pokojninska osnova, uredila 
z zakonom o temeljnih pravicah, če bo zaokrožena regulativa 
osebnih dohodkov, oziroma če za to ne bo pogojev do izdaje 
tega zakona, bi se osebni dohodek, na podlagi katerega se 
odmerja pokojninska osnova, uredil s posebnim zveznim 
zakonom. Član je naveden kot opomba, ker gre za predlog za 
izdajo zakona, in sicer zato, da bi samo pomagal pri opredeli- 
tvi, ali naj se osebni dohodek, na podlagi katerega se odmerja 

pokojninska osnova, uredi z zveznim zakonom. V predlogu 
zakona bi v skladu s tem predlagali tudi zakonsko besedilo. 

K 4. členu 
V tem predlogu smo upoštevali probleme, težave in neka- 

tere razlike v položaju zavarovancev, odvisno od tega, ali 
uveljavljajo pokojnino pred ali po 1. juliju določenega kole- 
darskega leta oziroma v prvi ali drugi polovici leta. Ker se za 
zadnje leto dela vzame koledarsko leto, v katerem je zavarova- 
nec dosegel osebni dohodek oziroma nadomestilo osebnega 
dohodka najmanj za šest mesecev, prihaja namreč do tega, da 
pod različnimi pogoji glede valorizacije osebnih dohodkov in 
usklajevanja pokojnine uveljavljajo pravico do pokojnine 
zavarovanci*, ki so uveljavili pokojnino pred ali po 1. juliju 
določenega leta. Če je namreč zavarovanec prenehal delati 
pred 1. julijem določenega leta, se mu za uveljavitev pokoj- 
nine ne vzamejo osebni dohodki iz tega leta, vendar se pokoj- 
nina za to leto tekoče usklajuje. Če pa je zavarovanec prene- 
hal delati po 1. juliju določnega leta, se mu ti osebni dohodki 
vzamejo za odmero pokojninske osnove, po tem letu se valori- 
zirajo prejšnji osebni dohodki, vendar za to leto ne uveljavlja 
tekočega usklajevanja pokojnine, celo, če je v tem letu delal 
več kot šest, vendar manj kot dvanajst mesecev. 

Predlagane spremembe glede zadnjega leta dela bistveno 
poenostavijo postopek odmere pokojninske osnove in pokoj- 
nine, ker so skoraj v vseh primerih na razpolago končni 
podatki o doseženih osebnih dohodkih, valorizacijskih koefi- 
centih ter odstotke za tekoče usklajevanje pokojnine. 

Prav tako bi s predlagano rešitvijo zagotovili, da se za 
odmero pokojninske osnove vzamejo osebni dohodki, ki so 
končno ugotovljeni in registrirani v matični evidenci o zavaro- 
vancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zavarovanec pa ne bi moral neposredno sodelo- 
vati pri zagotavljanju podatkov o ustvarjenem osebnem 
dohodku, kar je tudi namen matične evidence. 

Glede na dejstvo, da določene kategorije zavarovancev 
zaradi narave dela (sezonski delavci, ki so delali za določen 
čas ipd.), ne morejo izpolniti pogoja 12 mesecev, je v novem 
drugem odstavku predvideno, da se za zadnje leto dela za te 
kategorije vzame leto, preden so uveljavili pravico do pokoj- 
nine, s čimer bi zagotovili, da imajo enak položaj kot drugi 
zavarovanci. 

S predlagano spremembo definicije zadnjega leta dela bi 
dosegli finančne učinke v znesku 2 milijardi dinarjev, ker ne bi 
bile potrebne začasne odločbe (približno 90.000 na leto). 

Z enakim namenom smo v alternativi predlagali, da se 
osebni dohodki spravijo na leto, pred letom, ko je bila uveljav- 
ljena pravica, s čimer bi se postopek odmere pokojnine precej 
poenostavil predvsem zato, ker ne bi bilo teba ugotavljati 
zadnjega leta dela in pri tem opravili veliko operacij, ker bi se 
izognili ugotavljanju velikega števila valorizacijskih koeficen- 
tov, odvisno od zadnjega leta dela, in pri vsem tem ob 
dosledni uporabi usklajevanja pokojnine zavarovanec ne bi 
bil oškodovan. Pri delu strokovnih služb bi imeli velike pri- 
hranke - v času in materialu. 
K 5. členu 

Obvezno usklajevanje pokojnin z ekonomskimi gibanji je 
bilo uvedeno s temeljnim zakonom o pokojninskem zavarova- 
nju iz leta 1964. Pokojnine so se od leta 1965 obvezno usklaje- 
vale na začetku koledarskega leta'z rastjo življenjskih stro- 
škov v predhodnem letu. Z zakonom o temeljnih pravicah iz 
leta 1972 je bila uvedena obveznost usklajevanja pokojnin ne 
samo s povečanjem življenjskih stroškov, temveč tudi s pove- 
čanjem družbene produktivnosti dela, da bi se odpravile raz- 
like, nastale med ravnjo pokojnin iz posameznih let pokojnine 
so se usklajevale z gibanjem življenjskih stroškov v predhod- 
nem letu. Zato je bilo uvedeno in se je uporabljalo t. i. izredno 
usklajevanje pokojnin med letom. Z dopolnitvami in spre- 
membami 34. člena zakona o temeljnih pravicah ob koncu 
leta 1980 je bilo uvedeno obvezno usklajevanje pokojnin 
samo z gibanjem povprečnih nominalnih osebnih dohodkov 
na območju skupnosti. Ker pa so odtlej življenjski stroški 
rastli hitreje od povečanja osebnih dohodkov, se je tudi kupna 
moč pokojnin kot tudi osebnih dohodkov postopoma iz leta 
v leto manjšala. 

S 30. členom zakona o temeljnih pravicah, ki se uporablja 
od 1. 7. 1983, je bilo uvedeno obvezno tekoče usklajevanje 
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pokojnin z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov mad 
letom, pri čemer se je ta način usklajevanja pokojnin v celoti 
uporabljal do konca leta 1986. To pomeni, da se pokojnine 
usklajujejo za toliko odstotkov, kolikor je znašalo tudi poveča- 
nje nominalnih osebnih dohodkov med letom. Če se v teko- 
čem letu pokojnine uskladijo za odstotek, ki je manjši od 
celotnega povečanja osebnih dohodkov v tem letu, morajo 
skupnosti na začetku naslednjega leta izplačati razliko do 
višine celotnega porasta nominalnih osebnih dohodkov v pre- 
teklem letu, in sicer za nazaj za vse preteklo leto. 

Izkušnje pri uporabi tega člena so pokazale, da so se 
pojavile razlike glede višine, načina in rokov tekočega uskla- 
jevanja pokojnin in glede rasti nominalnih osebnih dohodkov 
in pokojnin. 

Poleg tega skupnosti v skladu s pooblastili iz 30. člena 
zakona usklajujejo pokojnine po ocenjeni, ne pa po dejanski 
rasti osebnih dohodkov. 

S predlagano spremembo bi zagotovili, da se pokojnine 
med letom usklajujejo po dejanski rasti osebnih dohodkov na 
podlagi poprej dobljenih uradnih statističnih podatkov o rasti 
nominalnih osebnih dohodkov v predhodnem obdobju. Tako 
ne bi posegli v načelo tekočega usklajevanja pokojnin, dolo- 
čeno v 30. členu, temveč bi samo zagotovili, da pokojnine 
spremljajo dejansko rast osebnih dohodkov, kar bi pomenilo, 
da se ukrepa, da se to usklajevanje opravlja v čim krajših rokih 
zaradi zaščite upokojencev. 

Zakonska rešitev, da se pokojninski prejemki usklajujejo 
izključno po gibanju doseženih osebnih dohodkov vseh zapo- 
slenih, bi pomenila določeno zmanšanje višine pravice iz tega 
zavarovanja. 

Uradni podatki o gibanju povprečnih osebnih dohodkov na 
območju republike oziroma pokrajine se namreč objavlja 
z zamudo skoraj treh mesecev. Zato se ob koncu leta razpo- 
laga s podatki o povečanju povprečnih osebnih dohodkov 
v prvih devetih mesecih in bi skupnosti lahko uskladile pokoj- 
nine v tem koledarskem letu samo za celotno povečanje 
povprečnih osebnih dohodkov v obdobju januar-september 
v primerjavi s povečanjem cen iz predhodnega leta. Pokojnine 
bi se usklajevale z rastjo osebnih dohodkov za prvih deset 
mesecev v januarju, za prvih enajst mesecev v februarju, 
dokončno pa bi se uskladile s celotno rastjo osebnih dohod- 
kov šele v marcu ali aprilu naslednjega koledarskega leta. 

Kaj bi pomenilo dosledno spoštovanje predlagane spre- 
membe v letu 1988 glede višine pokojnin in stopnje usklajeno- 
sti pokojnin z rastjo osebnih dohodkov v tekočem letu, lahko 
vidimo iz naslednjih podatkov: 

povprečni osebni dohodek za obdobje januar-september 
1988 je bil večji od povprečnega osebnega dohodka v vsem 
letu 1987 za 114,7%. Pokojnine pa so bile usklajene pov- 
prečno za vso državo za 142% ali za 12,7% več od dosežene 
rasti osebnih dohodkov za prvih devet mesecev po podatkih 
zavoda za statistiko. 

Če bi bile predlagane spremembe določb o tekočem uskla- 
jevanju pokojnin uporabljene v tem letu, bi bila torej raven 
pokojnin manjša od sedanje za 12,7%, ker bi bilo to povečanje 
pokojnin izplačano na začetku leta 1989, ko bi bila poleg 
redne pokojnine izplačana še ena in pol pokojnina iz naslova 
retroaktivnega izpačila za vse preteklo leto. 

Upoštevati je treba, da bo znašalo povečanje povprečnega 
osebnega dohodka v letu 1988 več kot 160%, pa bodo kljub 
navedeni »prekoračitvi« pri usklajevanju pokojnin obveznosti 
po končni uskladitvi prenesene v leto 1989 v povprečju naj- 
manj za 8%. 

Ker leto 1988 zaradi več razlogov ni tipično za serijo dalj- 
šega niza let, lahko na podlagi serije o gibanju osebnih 
dohodkov v zadnjih desetih letih ocenimo, da bi določba 
o uslajevanju pokojnin izključno po uradnih podatkih o dose- 
ženem gibanju osebnih dohodkov pomenila zmanjšanje 
višine pravice najmanj za 8%. 

Kot posledica tega lahko pričakujemo, da se odloži poveča- 
nje prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, s samim tem pa tudi zmanjšanje obveznosti združenega 
dela oziroma manjše izločanje za to, zavarovanje za toliko 
odstotkov, za kolikor so zmanjšani odhodki. To bi hkrati 
pomenilo tudi večji prenos obveznosti v naslednje leto, kar bi 
lahko amortizirali s pravočasno uskladitvijo takoj po tem, ko 
se dobijo uradni statistični podatki, in sicer v januarju do 
marca naslednjega leta. 

K. 6. členu 
1. Po veljavnem zakonu je določeno, da ima zavarovanec, ki 

ima preostalo delovno zmožnost, pravico do dela z delovnim 
časom, ki ustreza tej zmožnosti, ter pravico biti razporejen na 
druga ustrezna dela oziroma delovne naloge oziroma pravico 
do ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali dokvalifikacije, če 
je potrebna, ter pravico do ustreznega denarnega nadome- 
stila v zvezi z uživanjem teh pravic. Ker vrste in višine denar- 
nih nadomestil niso bile določene, spadajo pa med temeljne 
pravice, menimo, da je treba to vprašanje urediti z zveznim 
zakonom. 

Pripadajoča denarna nadomestila delovnega invalida s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo so sedaj določena s predpisi repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. S predlagano rešitvijo (nov 37, 
a člen) so vrste denarnih nadomestil določene enotno za vso 
državo, ki pa so sicer že določene s predpisi republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Glede višine denarnih nadomestil moramo poudariti, da so 
rešitve zelo različne po republikah in avtonomnih pokrajinah 
tako glede osnove za določanje kot tudi glede višine. Zato ne 
predlagamo enotnega določanja osnove in višine teh nado- 
mestil. Glede nadomestila osebnega dohodka od dneva 
nastanka invalidnosti do razporeditve ali zaposlitve na drugih 
ustreznih delih glede nadomestila osebnega dohodka do 
pošiljanja na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo in med tem 
časom menimo, da jih ni smotrno urediti z zveznim zakonom, 
ker gre za kratkoročne pravice. 

Glede nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka na 
drugem delu in zaradi dela s skrajšanim delovnim časom pa 
menimo, da jih je treba delno urediti z zveznim zakonom, in 
sicer samo glede njihove višine. Glede denarnega nadome- 
stila zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem delu je 
namreč treba ohraniti sedanje rešitve v predpisih republik in 
pokrajin, kjer je to vprašanje ustrezno urejeno. Glede denar- 
nega nadomestila zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
pa menimo, da so sedanje rešitve pripomogle, da se zavaro- 
vanci odločajo, da bolj uveljavljajo pravico do dela s skrajša- 
nim delovnim časom. Po veljavnih rešitvah znaša namreč 
denarno nadomestilo za delo s skrajšanim delovnim časom 
poln znesek razlike med osebnim dohodkom, ki bi ga zavaro- 
vanec dosegel za delo s polnim rednim delovnim časom, in 
osebnim dohodkom, ki ga ustvari za delo s skrajšanim delov- 
nim časom oziroma prejema poln znesek osebnega dohodka 
kot da dela poln reden delovni čas. Zato predlagamo, da 
znaša višina tega denarnega nadomestila največ 85% nave- 
dene razlike. 

Zmanjšanje denarnih nadomestil za delo s skrajšanim 
delovnim časom s 100% na 85% bo vplivalo na zmanjšanje 
števila uživalcev teh nadomestil, ker bo predlagana rešitev kot 
manj ugodna vplivala destimulativno za uveljavljanje te pra- 
vice. 

Menimo, da bi se na tej podlagi odhodki zmanjšali približno 
za 2 milijardi dinarjev na leto, računano po cenah iz leta 1987. 

2. Pri izvajanju veljavnega sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja smo opazili, da se pojavljajo številni pro- 
blemi pri zagotavljanju pravice iz naslova invalidnosti in preo- 
stale delovne zmožnosti oziroma na področju invalidskega 
zavarovanja. Na področju invalidskega zavarovanja namreč 
niso bili doseženi pričakovani rezultati glede na to, da ni več 
rastlo število invalidskih upokojencev in število delovnih inva- 
lidov s preostalo zmožnostjo, da bi bila pravica do invalidske 
pokojnine skrajni varstveni ukrep invalidiziranega delavca, da 
pa se omogoči in zagotovi popolneje izkoriščanje preostale 
delovne zmožnosti delavcev in njihovo čim daljše zadrževanje 
v aktivnem delu, da bi s svojim delom in odvisno od rezultatov 
tega dela zagotavljali materialno in socialno varnost zase in 
za svoje družinske člane. Nasprotno, če pogledamo povprečje 
za vso državo, pa še naprej raste število invalidskih upoko- 
jencev. 

Stopnja rasti invalidskih upokojencev jeza vso državo v letu 
1979 znašala 7,3%, v letu 1981 - 5,5%, v letu 1982 - 3,1%, 
v letu 1983 - 3,5%, v letu 1984 - 4,9% , v letu 1985 - 5,1%, 
v letu 1986 - 3,1%, v letu 1987 pa 2,9%. V gibanjih števila 
invalidskih upokojencev so precejšnje razlike med republi- 
kami in avtonomnima pokarajinama. V opazovanem obdobju 
so bile največje stopnje rasti invalidskih upokojencev v SAP 
Vojvodini (6% v letu 1983, 7,3% v letu 1984, 12,4% v letu 1985, 
2,4% v letu 1986 in 5,5% v letu 1987). Visoke stopnje rasti so 
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tudi v SAP Kosovo, SR Srbiji zunaj SAP, SR Črni gori in SR 
jBosni in Hercegovini. Stopnjo rasti pod povprečjem za vso 
državo imajo SR Hrvaška, SR Makedonija in SR Slovenija. 

V strukturi starostnih in invalidskih pokojnin so bile invalid- 
ske pokojnine v letu 1980 udeležene z 48,4%, v letu 1981 
z 49,2%, v letu 1982 z 48,9%, v letu 1983 z 48,4%, v letu 1984 
s 47,9%, v letu 1985 z 48,6%, v letu 1986 z 48,1% in v letu 1987 
s 46,2%. 

Menimo, da so takšnemu stanju na področju invalidskega 
zavarovanja pripomogle tudi nekatere sistemske rešitve, kot 
so leta starosti, do katerih se priznavajo pravice iz naslova 
preostale delovne zmožnosti oziroma z dopolnitvijo katerih se 
prizna pravica do invalidske pokojnine. 

S predlagano rešitvijo (novi 37. b člen) so poostreni pogoji 
za pridobivanje pravice do invalidskega zavarovanja glede let 
starosti, do katerih se te pravice zagotavljajo. Predlagamo, da 
se pravica do dela iz naslova preostale delovne zmožnosti 
zagotavlja do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, in sicer tako glede let starosti kot tudi 
glede potrebne pokojninske dobe. 

S takšno rešitvijo bi ostali zavarovanci oziroma delovni 
invalidi s preostalo delovno zmožnostjo v ativnem delovnem 
razmerju, dokler ne izpolnijo pogojev za starostno pokojnino 
oziroma iz tega naslova ne bi mogli pridobiti pravice do 
invalidske pokojnine. 

Izjema so delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo, 
pri katerih je potrebna prekvalifikacija ali dokvalifikacija. 
Menimo, da je realna strarostna meja, do katere se ta pravica 
zagotavlja za zavarovanca 50 let oziroma zavarovanko 45 let 
starosti. Če invalidnost nastane po dopolnitvi teh let starosti, 
bi se delovnemu invalidu namesto pravice do prekvalifikacije 
ali dokvalifikacije priznala pravica do invalidske pokojnine. 

Zaradi takšne rešitve bi se po ocenah zmanjšali tudi celotni 
odhodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za približno 
0,2% oziroma 8 milijard dinarjev (po cenah iz leta 1987). 
Menimo, da bi bili torej za toliko odhodki skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja manjši od celotnih odhod- 
kov v skladu s sedanjimi predpisi. 

K 7. členu 
S predlagano spremembo prvega odstavka 39. člena se 

usklajujejo pogoji za pridobitev pravice do invalidske pokoj- 
nine s spremembami, ki jih predlagamo v 37. a členu tega 
zakona. Pravica do invalidske pokojnine bi se namreč zago- 
tavljala samo v primeru izgube delovne zmožnosti ter delov- 
nim invalidom s preostalo delovno zmožnostjo, ki jim pravica 
do prekvalifikacije ali dokvalifikacije ni zagotovljena, ker so 
dopolnili določena leta starosti. Drugi delovni invalidi s preo- 
stalo delovno zmožnostjo ne bi mogli uveljaviti pravice do 
invalidske pokojnine, temveč pravice do starostne pokojnine, 
ko za to izpolnijo predpisane pogoje. 

Pri sedanjih pogojih uveljavi^pravico do invalidske pokoj- 
nine 48.000 uživalcev na leto. če bi se po predlaganih spre- 
membah invalidska pokojnina uveljavljala samo iz naslova 
izgube delovne zmožnosti bi se število invalidskih upokojen- 
cev zmanjšalo za 10% oziroma namesto 48.000 uživalcev bi jih 
na leto to pokojnino uveljavilo 44.000. Stopnja rasti invalid- 
skih upokojencev bi se zmanjšala s 4,0% na 3,5%. Ker bi 
invalidsko pokojnino uživali samo zavarovanci, pri katerih je 
nastala izguba delovne zmožnosti, ne pa tudi tisti s preostalo 
delovno zmožnostjo, bi se zmanjšalo tudi povprečno trajanje 
uživanja invalidske pokojnine. 

K 8. členu 
Eden izmed razlogov, zaradi katerega so se zavarovanci 

odločali, da uveljavijo pravico do invalidske ne pa do sta- 
rostne pokojnine, so tudi ugodnejši in večji odstotki za 
odmero višine invalidske pokojnine za enako pokojninsko 
dobo. Ker zavarovanec pravico do teh ugodnejših odstotkov 
uveljavlja pred dopolnjenim 60. letom starosti oziroma zava- 
rovanka 55. letom starosti, veliko zavarovancev zahteva, da 
uveljavijo pravico do invalidske pokojnine tik preden dopol- 
nijo ta leta starosti, t.j. pogoje za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine, ker znaša invalidska pokojnina za enako 
pokojninsko dobo precej več kot starostna pokojnina. 

S spremembo tretjega odstavka 41. člena predlagamo, da 
se ugodnejši odstotki za odmero višine invalidske pokojnine 

priznajo mlajšim zavarovancem, in sicer zavarovancem do 
dopolnjenih 55 let starosti, zavarovankam pa do dopolnjenih 
50 let starosti. Zavarovancem, starejšim kot 55 let, oziroma 
zavarovankam, starejšim kot 50 let, bi se invalidska pokojnina 
odmerila v enakem odstotku kot starostna pokojnina. 

K 9. členu 
V 70. členu tega zakona se kot pogoj za štetje dobe s pove- 

čanjem predlaga določeno časovno obdobje na teh delih. 
Tako ni vprašljiva pavica do benificirane dobe v neposredni 
proizvodnji, kjer se praviloma dela več kot 10 let, temveč te 
pravice ne bi uveljavili tisti delavci, ki so na teh delih od 1 do 
4 let. Ta pogoj je bil tudi v prejšnjih predpisih. 

K 10. členu 
Uporaba instituta zavarovalne dobe s povečanjem je 

postala preobsežna, zaradi česar se je ta pravica bolj uživala. 
Nimamo točnih podatkov o zavarovancih, ki zdaj delajo na teh 
delih in nalogah, vendar je število del in nalog, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, v nekaterih skupnostih 
doseglo več kot 2.000 del in nalog. V večini skupnosti ni točne 
evidence, zato ne moremo ugotoviti števila del in nalog za vso 
državo. 

Glede na ugodnosti, ki jih v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja prinaša povečanje dobe, in glede na 
čedalje več nespecifičnih razlik pri njegovi uporabi v republi- 
kah in pokrajinah (grafična, tekstilna industrija idr.), menimo, 
da je treba opraviti spremembo na tem področju, da bi se ta 
inštitut spravil v realne okvire. To pa predvsem zato, ker 
z dolgoletno revizijo teh del in nalog niso bili doseženi skoraj 
nikakršni rezultati. 

S spremembami predlagamo, da se zavarovalna doba, ki se 
šteje s povečanjem, oziroma dela in naloge uredijo z zveznim 
zakonom, ker smo bili mnenja, da je to smotrneje za postavi- 
tev benificirane dobe v realne okvire. S takšno rešitvijo bi se 
dosegli popolni učinki pri zmanjšanju odhodkov za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje precej prej kot z revizijo del in 
delovnih nalog v 3 letih po sprejetju teh sprememb. 

Poudariti pa moramo, da določanje posameznih del in 
delovnih nalog, na katerih se doba poveča, pomeni angažira- 
nje širšega kroga strokovnih institucij, posvetovanja s speci- 
aliziranimi ustanovami ipd., kar je v okviru skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja vse lažje realizirati. 

V alternativi je glede na to, da posamična revizija določenih 
del in nalog, ki je bila predvidena z veljavnimi republiškimi in 
pokrajinskimi predpisi, kljub angažiranju strokovnih in znan- 
stvenih organizacij in ne majhnih finančnih sredstev ni dala 
oziroma tudi v prihodnje ne obljublja učinkovitejših rezulta- 
tov, določena kompletna revizija vseh doslej določenih del in 
nalog, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem (ob 
uporabi sedanjih strokovnih elaboratov), in določitev enotne 
(revidirane) liste del in nalog, na katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, z ustrezno (revidirano) stopnjo povečanja 
dobe. Hkrati bi se s temi listami odpravile nepotrebne nespe- 
cifične razlike med republikami in pokrajinama, zaradi katerih 
so zavarovanci pri uživanju te pravice v neenakopravnem 
položaju. 

Da bi se zmanjšali izdatki združenega dela in skupnosti pri 
določanju teh del in nalog, predlagamo, da lahko strokovno 
mnenje (dokumentacijo) izdelajo ne samo specializirane, tem- 
več tudi druge ustrezne strokovne organizacije (zdravstveni 
domovi, inštituti idr.). Za izdelavo enotne liste del in nalog, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, bi se uporab- 
ljali sedanji elaborati. 

• Predlagani rok za revizije naj bi zagotovil, da se tudi enotna 
lista pravočasno spremeni v primerih, ko se uporabijo teh- 
nično-tehnološke inovacije oziroma ko se zboljšajo delovni 
pogoji. 

Z uvedbo nove liste delovnih mest in del, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, želimo doseči dva 
osnovna namena: zmanjšanje celotnega števila delovnih 
mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, 
približno za 30% in zmanjšanje stopnje povečanja dobe v pov- 
prečju za 20% glede na sedanje stanje. 

če bi ta namen dosegli, bi se zavarovalna doba podaljšala 
najmanj za eno leto, ustrezno pa bi se zmanjšal čas uživanja 
pokojnine, prav tako najmanj za eno leto, tako pri uživalcih 
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starostnih kot tudi pri uživalcih invalidskih pokojnin. 
Menimo, da bi se tako v prihodnjem obdobju zmanjšali 

celotni odhodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
približno za 1,5% na leto oziroma približno za 65 milijard 
dinarjev po cenah iz leta 1987. 

Ti učinki bi bili zelo pomembni zato, ker lahko v prihodnjem 
obdobju pričakujemo, da bo na leto najmanj 40.000 zavaro- 
vancev pridobilo pravico do pokojnine, pri katerih bo precej- 
šen delež v celotni pokojninski dobi delež zavarovalne dobe 
s povečanjem. 

Zato želimo z uvedbo nove liste pravočasno preprečiti, da 
v prihodnjem obdobju število uživalcev iz naslova »benefici- 
rane dobe« ne preseže 30% celotnega letnega števila novih 
uživalcev pokojnin. Glede na zadnje sklepe SIS pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, s katerimi je pravica do 
»beneficirane dobe« priznana velikemu številu zavarovancev 
iz tekstilne, usnjarske in podobnih industrij, lahko že v tem 
letu pričakujemo, da bo v celotnem številu novih uživalcev 
pokojnin približno 25% takih z »beneficirano dobo«. 

K11. členu 
Glede na spremembo v 84. členu, da se pravica do starostne 

pokojnine lahko določi največ šest mesecev pred preneha- 
njem dela, je s spremembo tega člena omogočeno, da se 
zahteva vloži tudi do šest mesecev prej. 

K12. členu 
Glede na to, da so ženske po pravicah iz dela izenačene 

z moškimi, predlagamo, da lahko zavarovanke v sistemu 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na svojo zahtevo 
uveljavljajo pravice pod pogoji, predpisanimi za zavarovance. 
Po predlogu bi se morale o tem določiti v trenutku, ko izpol- 
nijo pogoje za pokojnino. 

K13. členu 
Glede na probleme, ki so se pojavili v praksi pri uveljavlja- 

nju pravice do starostne pokojnine na dan, ko se pridobijo 
pogoji in pred prenehanjem delovnega razmerja, predlagamo 
s spremembami tega člena, da se lahko pravica do starostne 
pokojnine določi največ šest mesecev pred prenehanjem 
delovnega razmerja, če zavarovanec to dokaže. 

K14. členu 
V četrtem odstavku 99. člena je določeno, da osebe, ki so 

imele lastnost zavarovanca pred 1. januarjem 1965, uveljav- 
ljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
pod pogoji, določenimi z zakoni republik in pokrajin. S spre- 
membo predlagamo, da se ti zavarovanci izenačijo z drugimi 
zavarovanci pri uveljavljanju temeljnih pravic, s čimer bi zago- 

tovili, da se te pravice uveljavljajo pod pogoji, določenimi 
z zveznim zakonom. 

Ta sprememba je določena v skladu z odločbo Ustavnega 
sodišča Jugoslavije. 

K15. členu 
Glede na dejstvo, da je matična evidenca o zavarovancih in 

uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
uvedena kot pravilo leta 1970 oziroma da se podatki o zavaro- 
valni dobi in osebnem dohodku registrirajo v matični evidenci 
od 1. 1. 1970, s to spremembo predlagamo, da se za odmero 
pokojninske osnove praviloma vzamejo osebni dohodki 
začenši od 1.1.1970, ker matična evidenca razpolaga s takimi 
podatki, drugače kot za obdobje 1966-1969, za katera so bili 
ti podatki samo delno zbrani in se zato pojavljajo določene 
težave pri njihovem zagotavljanju. Zato naj bi s takšno spre- 
membo zagotovili enostavnejši, hitrejši in smotrnejši posto- 
pek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, s čimer bi se zmanjšali stroški z izvajanjem tega 
zavarovanja za približno 2 milijardi dinarjev na leto. 

Da bi zavarovali zavarovance, za katere je obdobje 
1966-1969 najugodnejše za odmero pokojninske osnove, in 
da bi omogočili uporabo podatkov, ki so za to obdobje že 
vpisani v matično evidenco, je v drugem odstavku določeno, 
da se za odmero pokojninske osnove vzamejo osebni 
dohodki, ustvarjeni od 1.1.1966, če s takšnimi podatki razpo- 
laga matična evidenca ali zavarovanec. 

K16. členu 
Za vse spremembe, ki jih predlagamo, velja splošna oprede- 

litev, da se vse pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja ne glede na to, ali je bila zahteva vložena prej ali po 
njegovi uveljavitvi, dokončno rešijo pod pogoji in na način, 
predvidenimi s tem zakonom. Takšna opredelitev naj bi zago- 
tovila enakopraven položaj vseh zavarovancev ne glede na to, 
kdaj so vložili zahtevo. 

K17. členu 
Da bi se izognili razlikam med starimi in novimi uživalci 

v višini nadomestila zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 
predlagamo, da se stari uživalci in določanje nadomestil pre- 
vedejo na način, predlagan s tem zakonom. 

K18. členu 
V tej določbi je predvideno, da se, če bo sprejeto, da se 

zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, uredi z zveznim 
zakonom, le-ta revidira med izdajo zakona. 

V alternativi je določena obveznost skupnosti, da v danem 
roku revidirajo dela in naloge, na katerih se doba šteje s pove- 
čanjem, da se te obveznosti ne bi mogle odložiti. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA 
O TEMELJNIH PRAVICAH IZ 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA, KI SE SPREMENIJO 
OZIROMA DOPOLNIJO 

10. člen 
Delavci v združenem delu in delavci, ki so uveljavili pravice 

iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, planirajo 
v okviru skupnosti razvoj pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v skladu z zakonom. 

Cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter obseg sredstev, 
potrebnih za uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se določajo 
z razvojnimi plani v skladu z materialnimi možnostmi združe- 
nega dela in porastom družbene produktivnosti dela in druž- 
benega dohodka, ustvarjenega z upravljanjem in gospodarje- 
njem z družbenimi sredstvi. 

22. člen 
Če je za območje posamezne skupnosti z zakonom uve- 

dena predčasna pokojnina, lahko zavarovanec v skladu 
z zakonom pridobi pravico do starostne pokojnine tudi pred 
dopolnjeno starostjo, predpisano v prvem odstavku 21. člena 
tega zakona, ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 
55 let starosti oziroma zavarovanka 30 let pokojninske dobe in 
50 let starosti, ob ustreznem zmanjšanju pokojnine. 

Ko uživalec pokojnine dopolni starost, predpisano za prido- 
bitev pravice do starostne pokojninfe (prvi odstavek 21. člena), 
se mu pokojnina iz prvega odstavka tega člena ne zmanjšuje. 

24. člen 
Starostna pokojnina se odmerja od mesečnega povprečja 

osebnih dohodkov, ki jih je zavarovanec dobil v katerihkoli 
zaporednih desetih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša 
(v nadaljnjem besedilu: pokojninska osnova). 

Za leto zavarovanja, iz katerega se vzame osebni dohodek 
za odmero pokojnine, se vzame koledarsko leto, v katerem je 
dobil zavarovanec osebni dohodek oziroma nadomestilo 
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osebnega dohodka najmanj za šest mesecev zavarovalne 
dobe. 

25. člen 
Osebni dohodki iz prejšnjih let se valorizirajo glede na 

gibanje povprečja osebnih dohodkov vseh zaposlenih na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine. Osebni 
dohodki iz prejšnjih let, po katerih se po 24. členu tega 
zakona odmeri pokojnina, se valorizirajo glede na povprečje 
osebnih dohodkov v zadnjem letu dela. Za zadnje leto dela se 
vzame zadnje koledarsko leto, v katerem je zavarovanec delal 
in dobil osebni dohodek za šest mesecev. 

30. člen 
Starostna pokojnina se med letom obvezno usklajuje 

z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, 
zaposlenih na območju republike oziroma avtonomne pokra- 
jine. Višina, način in roki usklajevanja se določijo s samou- 
pravnim splošnim aktom skupnosti v skladu z družbenim 
dogovorom in zakonom. 

Pokojnina se dokončno uskladi na začetku naslednjega leta 
glede na porast nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, 
zaposlenih na območju republike oziroma avtonomne pokra- 
jine, v predhodnem letu, ki se ugotovi po uradnih statističnih 
podatkih v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

Razlika med pokojnino, izplačano v preteklem letu, in 
pokojnino, usklajeno po drugem odstavku tega člena, se 
izplača za vse preteklo leto. 

37. člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, ima pra- 

vico do dela z delovnim časom, ki ustreza tej zmožnosti, ter 
pravico biti razporejen na druga ustrezna dela oziroma 
delovne naloge oziroma pravico do ustrezne zaposlitve, prek- 
valifikacije ali dokvalifikacije, če je potrebna, ter pravico do 
ustreznega denarnega nadomestila v zvezi z uživanjem teh 
pravic. 

Pri ustvarjanju pogojev za zagotovitev pravic iz prvega 
odstavka tega člena sodelujejo skupnosti, samoupravne inte- 
resne skupnosti za zaposlovanje in drugi organi, organizacije 
in skupnosti v skladu s samoupravnim sporazumom, družbe- 
nim dogovorom in zakonom. 

Da bi se ustvarili pogoji za preventivo invalidnosti, se zago- 
tavlja ng način, določen s samoupravnim sporazumom 
v skladu z družbenim dogovorom in zakonom, razporeditev 
delavcev, ki opravljajo dela oziroma delovne naloge, pri kate- 
rih je nevarno, da nastane invalidnost, ter delavcev s spreme- 
njenimi delovnimi zmožnostmi, ki nimajo statusa delovnih 
invalidov, na ustrezna dela oziroma delovne naloge. 

39. člen 
Zavarovanec, pri katerem nastane izguba delovne zmožno- 

sti, in zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo, ki pa se 
zaradi zdravstvenih razlogov ali zaradi določene starosti ne 
more usposobiti s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za druga 
ustrezna dela oziroma delovne naloge, in ga tudi ni mogoče 
razporediti oziroma zaposliti na" drugih ustreznih delih ozi- 
roma na drugih delovnih nalogah s prekvalifikacijo ali dokva- 
lifikacijo ali brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pridobi 
pravico do invalidske pokojnine: 

1. če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni - ne glede na pokojninsko dobo; 

2. če je invalidnost posledica poškodbe izven dela ali 
bolezni - pod pogojem, da je pred nastankom invalidnosti 
dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino raz- 
dobja od dopolnjenih najmanj 20 let starosti do nastanka 
invalidnosti (delovna doba), šteto delovna leta kot polna leta. 

Zavarovancu, ki postane invalid pred dopolnjenimi 30 leti 
starosti, je zagotovljena pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine ob ugodnejših pogojih, kot so predpisani v 2. točki 
prvega odstavka tega člena. 

Zavarovanec - vojaški invalid od I. do VI. skupine, ki ni 
zmožen opravljati del oziroma delovnih nalog, po katerih se 
po prvem odstavku 33. člena tega zakona ocenjuje invalid- 
nost, več kot polovico polnega delovnega časa, pridobi pra- 
vico do invalidske pokojnine, če izpolnjuje pogoje iz prvega 

odstavka tega člena, ne glede na to, ali se lahko s prekvalifika- 
cijo ali dokvalifikacijo usposobi za drugo ustrezno delo ali se 
lahko brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije razporedi na 
druga ustrezna dela oziroma delovne naloge. 

41. člen 
Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri od pokoj- 
ninske osnove v enaki višini, kot se odmeri starostna pokoj- 
nina za pokojninsko dobo 40 let (za zavarovance) oziroma 35 
let (za zavarovanke). 

Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela, se odmeri od pokojninske 
osnove odvisno od pokojninske dobe in dopolnjenih let staro- 
sti, tako da dobi pri enaki starosti večjo pokojnino zavarova- 
nec z daljšo pokojninsko dobo. 

Invalidska pokojnina iz drugega odstavka tega člena ne 
sme znašati manj kot 45% pokojninske osnove za zavaro- 
vanca, ki je postal invalid pred dopolnjenim 60. letom starosti, 
oziroma ne manj kot 55% pokojninske osnove za zavaro- 
vanko, ki je postala invalid pred dopolnjenim 55. letom staro- 
sti. Če je zavarovanec postal invalid po 60. letu oziroma 
zavarovanka po 55. letu starosti, ne sme znašati invalidska 
pokojnina za zavarovanca manj kot 35% oziroma za zavaro- 
vanko ne manj kot 40% pokojninske osnove. 

Invalidska pokojnina ne sme znašati manj kot starostna 
pokojnina za enako pokojninsko dobo. 

70. člen 
Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in za zdravje 

škodljiva dela oziroma delovne naloge, in zavarovancem, ki 
opravljajo dela oziroma delovne naloge, na katerih po dolo- 
čeni starosti ne morejo uspešno opravljati svoje poklicne 
dejavnosti, se šteje zavarovalna doba s povečanjem. Stopnja 
povečanja zavarovalne dobe je odvisna od teže in škodljivosti 
dela oziroma od narave dela in sme znašati največ 50%. 

72. člen 
Dela oziroma delovne naloge, na katerih se šteje zavaro- 

valna doba s povečanjem, postopek za njihovo določanje, 
stopnjo povečanja zavarovalne dobe za ta dela oziroma 
delovne naloge ter obseg ustreznega znižanja starostne meje 
določi v skladu z zakonom skupnost v svojem samoupravnem 
splošnem aktu. 

Dela, oziroma delovne naloge, na katerih se šteje zavaro- 
valna doba s povečanjem, se določijo na podlagi poprejš- 
njega mnenja specializiranih strokovnih in znanstvenih orga- 
nizacij na pobudo organizacije združenega dela in tlrugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Dela' oziroma delovne naloge, na katerih se šteje zavaro- 
valna doba s povečanjem, so zavezana reviziji, ki jo izvedejo 
skupnosti na način in po postopku, ki sta določena s samou- 
pravnim splošnim aktom skupnosti. 

81. člen 
Postopek za uveljavitev pravice se začne na zahtevo zavaro- 

vanca oziroma za uveljavitev pravice do družinske pokojnine 
na zahtevo družinskega člana, če ni v zakonu za posamezne 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja dolo- 
čeno drugače. 

Med postopkom za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja morajo skupnosti zagotoviti učinko- 
vito uveljavljanje pravic ter zavarovancem in uživalcem pravic 
strokovno pomagati. 

84. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dolo- 

čene s tem zakonom, se pridobijo in zapadejo z dnem, ko so 
izpolnjeni pogoji. 

Dan za začetek izplačevanja pokojnine in denarnih nado- 
mestil ter zastaranje posameznih zapadlih, toda neizplačanih 
zneskov, določa zakon. 

Pokojnina in druga denarna nadomestila se odmerijo 
v mesečnem znesku in se izplačujejo za nazaj. 
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99. člen 
Osebe, ki po 1. januarju 1983 ne bodo imele lastnosti 

zavarovanca iz 18., 19. in 20. člena tega zakona ali te lastnosti 
niso imele na podlagi 7. in 8. člena zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ št. 35/72, 18/76, 22/78 in 74/80), toda na tej 
podlagi so jo imele po 1. januarja 1965, lahko uveljavijo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Za osebe, ki so imele lastnost zavarovanca po 1. januarju 
1965, se štejejo po prvem odstavku tega člena tudi osebe, ki 
so bile po tem datumu zavarovane pri tujem zavarovancu 
v državi, s katero je sklenjena pogodba o socialnem zavaro- 
vanju. 

Pravico do družinske pokojnine lahko uveljavijo po pogojih, 
ki jih določa ta zakon, tudi družinski člani oseb iz prvega in 

drugega odstavka tega člena ter družinski člani oseb, ki so 
bile po 1. januarju 1965 uživalci starostne ali invalidske pokoj- 
nine. 

Osebe, ki po 1. januarju 1983 ne bodo imele lastnosti 
zavarovanca (18., 19. in 20. člen) in niso zajete z določbo iz 
prvega odstavka tega člena, vendar so imele lastnost zavaro- 
vanca po prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski člani in 
družinski člani uživalcev pokojnin po prejšnjih predpisih, 
lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja po pogojih, ki jih določa ta zakon. 

102. člen 
Za odmero pokojninske osnove, od katere se odmeri pokoj- 

nina (24., 40. in 53. člen), se vzamejo osebni dohodki, dose- 
ženi od 1. januarja 1966. 
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OPOMBE: 
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Ljubljana, 31. 1. 1989, štev. 1 

PROGRAM DELA 

zbora združenega dela, zbora občin in 

družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 

za leto 1989 

Vsebina 

Uvodna pojasnila 

I. del 
A) Zadeve, ki jih bodo obravnavali zbori 
B) Zadeve, ki jih bodo v skladu s svojimi pristojnostmi pred- 
hodno obravnavala delovna telesa skupščine in zborov 

II. del 
- Akti, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v soglasju s skupščinami socialističnih republik in soci- 
alističnih avtonomnih pokrajin 
- Vključevanje delovnih teles skupščine in zborov v izvajanje 
delovnih programov zborov Skupščine SFRJ glede vprašanj, 

ki jih zbora Skupščine SFRJ obravnavata v samostojni pristoj- 
nosti 

a) Pomembnejše teme iz programa Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 
b) Pomembnejše teme in akti iz programa Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ 

Priloga 

1) Nekateri zakoni, ki jih bo predvidoma potrebno uskladiti po 
sprejemu amandmajev k ustavi SFRJ in ustavi SR Slovenije 
2) Nekateri zakoni, za katere je predvideno, da jih bo potrebno 
uskladiti z ustrezno zvezno zakonodajo 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1989 in osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ za leto 1989 
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UVODNA POJASNILA 

V skladu z določbami 242. do 292. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejemajo zbori program dela 
za izvajanje nalog s svojega delovnega področja. Zbori 
Skupščine SR Slovenije bodo morali v 1989. letu opraviti 
wsto pomembnih in zahtevnih nalog, povezanih z ustav- 
nimi spremembami in uresničevanjem gospodarske 
reforme. Zato bo pri programiranju potrebno zagotoviti 
prioriteto zlasti tem vprašanjem in obravnavanju nalog, 
ki jih bodo terjale družbenoekonomske in politične raz- 
mere. 

Program dela ni le program dela skupščinskih zborov 
v ožjem smislu, marveč program najširše družbenopoli- 
tične aktivnosti, številnih družbenih subjektov, in sicer- 
delegacij in delegatov, delovnih teles skupščine in zbo- 
rov, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republi- 
ških upravnih organov, družbenopolitičnih organizacij, 
samoupravnih interesnih skupnosti, republiških družbe- 
nih svetov, Gospodarske zbornice Slovenije in drugih 
družbenih subjektov. Zato je za izvajanje programa 
pomembno sodelovanje vseh navedenih. 

Zbori so na sejah 25. 1. 1989 obravnavali in sprejeli 
predlog programa dela za 1989. leto. Razprave v delov- 
nih telesih in na zborih so v načelu podprle način predla- 
ganega programiranja, pri čemer je bilo zlasti poudar- 
jeno, da je potrebno naloge za 1989. leto programirati 
realno, saj je poleg predvidenih nalog pričakovati veliko 
obremenitev dela zborov zaradi usklajevanja vrste zako- 
nov po sprejemu ustavnih amandmajev. Ne glede na to 
so bili predlagani dodatni predlogi. Večina le-teh je spre- 
jemljivih in so upoštevani (volilna zakonodaja, zakono- 
daja na področju drobnega gospodarstva, področna 
zakonodaja o samostojnem osebnem delu na področju 
družbenih dejavnosti). Nekatere naloge kot npr. program 
razbremenjevanja gospodarstva, izhajajo iz že sprejetih 
sklepov zborov in bodo sproti uvrščene v periodične 
delovne načrte. Ob tem jepotrebno omeniti, da v pro- 
gram niso vključena tudi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o gospodarskih gibanjih v teko- 
čem letu in naloge v zvezi s pripravo izhodišč za razvojno 
m ekonomsko politiko za prihodnje leto. V noveli zakona 
o planiranju, ki bo obravnavan v letošnjem letu, bo 
potrebno opredeliti akte, ki bodo določali ekonomsko 
politiko za posamezno leto. Glede na to bodo poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in ustrezni akti 
vključeni v periodične delovne načrte za posamezna 
trimesečja. 

V program prav tako niso vključene nekatere 
zadeve, ki niso bile realizirane iz s programa 
za leto 1988. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj te naloge zajame v okviru priprav plana za naslednje 
srednjeročne obdobje. S pripravo navedenih planskih 
usmeritev se bo namreč pričelo že v drugi polovici 1989. 
leta, ko bo morala biti pripravljena analiza razvojnih 
možnosti SR Slovenije za obdobje 1991-1995. V zvezi 
s tem skupina predlaga, da naj se v to gradivo ustrezno 
vključijo naslednje teme: uresničevanje družbene raz- 
vojne strategije v pogledu uveljavljanja inovativnosti 
zdruzemh delavcev, demografsko politiko v SR Sloveniji, 
opredelitev ciljev glede polne ekonomske upravičene 
zaposlenosti vsega za delo sposobnega prebivalstva, 
stanje in perspektivo varstva okolja vSR Sloveniji. Poleg 
tega naj analiza razvojnih možnosti posebej celovito 
opredeli razvojne možnosti na vseh drugih pomembnih 
področjih, zlasti pa na področju družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje. 

^.zvf.z' s Predlogi za obravnavo reforme posameznih področij družbenih dejavnosti, izven teh, ki so že v zako- 
nodajnem postopku, je potrebno poudariti, da je na teh 
področjih nujna temeljita preobrazba z obsežnejšimi 
spremembami, kijih bo možno uveljaviti po spreminjanju 
republiške ustave. V tej povezavi je treba razumeti tudi 
predloge za čimprejšnjo ponovno obravnavo področja 
vzgoje in izobraževanja in uresničevanja sklepov skupš- 
čine na tem področju. Obdobje dveh let od zadnje obrav- 
nave poročila o vzgoji in izobraževanju je vsekakor pre- 
kratko, da bi lahko ocenili bistvene premike v razvoju, 
saj so spremembe na tem področju načrtovane kot pro- 
ces, ki naj ga v prvi fazi izvajanja delno že omogočijo 
dopolnitve sistemske zakonodaje, ki je vključena v pro- 
gram za 1989. leto. V ta sklop sodi tudi priprava zakona 
o univerzi. 

Tudi glede nekaterih predlogov s področja samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje je 
potrebno upoštevati, da bodo le-ti obravnavani potem 
ko bodo jasne usmeritve v ustavnih amandmajih. 

II. 
Predtog programa dela zborov Skupščine SR Slovenije 

za leto 1989 je pripravljen po naslednih delih: 
VI. delu A programa so naloge, za katere je že mogoče 

predvideti, da jih bodo obravnavali neposredno zbori 
V tem delu so zakonodajne naloge, medtem ko je uresni- 
čevanje sprejete politike in aktov zajeto v B programu 
Gre za naloge, kijih bodo morala predhodno obravnavati 
delovna telesa, ki bodo morala temeljito z vseh vidikov 
oceniti posamezno zadevo in kolikor bo potrebna širša 
obravnava m sprejemanje določenih ukrepov, bodo 
predlagala tudi obravnavo v pristojnih zborih. 

V II. delu programa so iz programa Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ povzeti akti, h katerim skupš- 
čina daje soglasje. Ta del programa je zelo obsežen in 
zahteven. V tem delu so predstavljene tudi nekatere 
pomembnejše teme iz programa Zbora republik in pokra- 
jin, ki jih sprejema v samostojni pristojnosti. Zlasti zaradi 
obravnave teh aktov so v ugotovitvah in sklepih zbori 
zahtevali ravnanje skladno s poslovnikom, in sicer glede 
kvalitete gradiv, rokov, strogo zaupnih gradiv. 

Zadnji del tega poglavja je namenjen predstavitvi 
nekaterih pomembnih sistemskih zakonov iz pristojnosti 
Zveznega zbora, za katere se bo potrebno sproti dogo- 
varjati ali jih bodo obravnavala delovna telesa, konfe- 
renca delagcij ali celo posamezni zbori, ki naj bi posre- 
dovali svoja mnenja delegatom iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ. 

III. 
Ker do sprejemanja programa dela ni bilo mogoče 

natančneje opredeliti vseh zakonov, ki jih bo potrebno 
v letošnjem letu usklajevati z ustavnimi amandmaji, so 
v prilogi primeroma navedeni le nekateri, za katere 
zvrsni svet Skupščine SR Slovenije v svojem programu 
ocenjuje potrebnost usklajevanja. Program za to v tem 
delu še ni mogoče opredeliti z vsemi poslovniško zahte- 
vanimi sestavinami. Glede na načelo odprtosti pro- 
grama, bodo prioritetne naloge povezane z ustavnim 
usklajevanjem sproti predlagane v periodične delovne 
nacrte za posamezna trimesečja. 

. \. Programu tudi ni mogoče naprej natančno predvi- deti, katera delovna telesa se bodo vključevala v posa- 
mezne obravnave, prav tako pa tudi, kdo vse bo kot 
zainteresiran sodeloval v obravnavah. Zato bo potrebno 
to bolj natančno opredeliti ob pripravah periodičnih 
delovnih načrtov. 

2 
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I. DEL 

A) ZADEVE, KI JIH BODO 
OBRAVNAVALI ZBORI: 

1 DOLOČITEV BESEDILA AMANDMAJEV 
K USTAVI SR SLOVENIJE (prenesena naloga 
iz 1988. leta) 

Hkrati bo potrebno pripraviti tudi spremembe volilne zako- 
nodaje ki bo morala biti zaradi izvedbe vseh volilnih postop- 
kov sprejeta v III. trimesečju 1989. leta. Spremeniti bo 
potrebno zlasti naslednje zakone: zakon o volitvah in odpo- 
klicu Predsedstva SR Slovenije, zakon o volitvah in odpoklicu 
člana Predsedstva SFRJ in SR Slovenije, zakon o volitvah in 
deleairanju v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, zakon 
o določitvi okolištev in števila delegatskih mest po dejavno- 
stih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SHb, 
zakon o oblikovanju in volitvah delegacij ter delegiranju dele- 
gatov v Skupščine SIS, ki enakopravno odločajo s pristojnimi 
zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja .. ^oorl 

Obravnava v zborih: I. in II. trimesečje 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 

tični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa , . 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, SIS druz. dejavnosti i 
mat. proizvodnje, občinske skupščine in skupscine posebnih 
družbenopol. skupnosti, Gos. zbornica Slovenije 

2 a) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-2000 
b) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 
(Preneseni nalogi iz 1988. leta) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predloga: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 

tični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga delovna telesa, glede na delovno 
področje. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, SIS družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupscine in skupscine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

3. ZAKON O PLANIRANJU 
Skupščina SFRJ je v Zveznem zboru v decembru 1988 

sprejela zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu SFRJ. Na podlagi tega zakona in drugih 
sprememb v gospodarskem sistemu, bo potrebno pripraviti 
republiški zakon na področju planiranja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Pristojni; Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 

tični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga zainteresirana delovna telesa 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije, SIS družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupscine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ustrezna telesa pri 
RS Zveze sindikatov Slovenije 

4. SMERNICE ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1991-1995 

Na podlagi republiškega zakona o planiranju bo .potrebno 
sprejeti ustrezne akte za pripravo planov za prihodnje sred 
njeročno obdobje. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Osnutek: IV. trimesečje   
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 

tični zbor 

Pristojna delovna telesa, Skupina delegatov za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov, odbori za druzbe"oekon

n°™^"; 
odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na njihovo 
delovno področje, 

v Ohravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica S'ovenije S'S družbenih dejavnostn 
materialne proizvodnje, občinske skupscine in skupscine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ustrezna telesa RS 
Zveze sindikatov Slovenije 

5. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREJANJU PROSTORA ^ 

Zbori so ob obravnavi poročila o problematiki .urejanja 
Drostorav SR Sloveniji naložili Izvršnemu svetu Skupscine SH 
Slovenife, da takoj prične oblikovati spremembe m dopolnitve 
nredpisov s področja urejanja prostora ter določi druge 
Skrepe s katerimi bo zagotovljeno učinkovitejše usklajevanje 
razUčnih interesov rabe prostora ob doslednem upostevnaju 
republiških obveznih izhodišč ter učinkovitejše ugotavljan e 
usklajenosti prostorskih sestavin občinskih planov z repub ,- 
škimi. Glede na ugotovljeno stanje o usklajenosti občinskih 
planskih aktov, ki že resno ovirajo izvedbo dogovorjenih inve- 
sticij (posegov v prostor), posebnega pomena za družbeni 
razvoi v celotni republiki; naj se presodi možnosti neposred- 
nega izvajan a sestavin družbenega plana republike ter s.tem 
v zvezi predlaga skupščini ustrezne rešitve. Ne glede na 
pripravo celotivih sprememb prostorske zakonodaje so 
potrebne nekatere delne spremembe in dopolnitve zakona 
o urejanju prostora, ki niso vezane na ustavne spremembe, ki 
pa pri konkretnem izvajanju predstavljajo ^ehketezave. 
Nuine so takojšnje spremembe in dopolnitve 49., 50. in 51. 
člena zakona ki bodo omogočile učinkovitejše usklajevanje 
srednjeročnimi in dolgoročnih družbenih planov z obveznim, 
prostorskimi sestavinami srednjeročnega in dol9or°c"®9® 
družbenega plana SR Slovenije ter predvidele ukrepe, ki bodo 
v primeru neusklajenosti omogočile neposredno izvajanje 
planskih odločitev SR Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo:II. trimesečje 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 

Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Odbor ZO za ureianjepros . 
stanovanjska in komunalna vprašanja, Odbor ZZD za kmetu 
stvo Komisija za varstvo človekovega okolja, Zakonodajno- 
pravna komisija, Komisija za narodnosti 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti, Zadružna zveza Slovenije 

priloga poročevalca 



6. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV 

Določbe zakona o graditvi objektov je treba uskladiti 
z določbami novega obrtnega zakona, zlasti v delu, kjer ureja 
storitvene dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati s samostoj- 
nim osebnim delom kot poklic/ Opredeliti je treba tudi odgo- 
vornosti teh subjektov. Poleg tega se je pri izvajanju določb 
zakona v praksi pokazalo, da je določeno materijo treba na 
novo opredeliti in urediti (svobodna konkurenca, trg), stro- 
kovno je treba nekatere pojme in njihovo vsebino na novo 
ure^ti (rekonstrukcija, obnova, vzdrževanje objektov). Jas- 
nejše in širše je treba definirati določbe, ki se nanašajo na 
strokovno nadzorstvo. Uskladiti je treba tudi pojme, pravice in 
obveznosti subjektov pri tehničnih pregledih ter pri izdaji 
uporabnih in obratovalnih dovoljenj. V zakonu je treba uskla- 
diti pooblastila RK za industrijo in gradbeništvo za izdelavo 
strokovnih priporočil za obnašanje vseh dejavnikov, ki sode- 
lujejo pri gradnji, ki naj bi bila tržno usmerjena, upoštevala pa 
naj bi pravila stroke doma in v tujini. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela - Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Odbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem. 
Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

7. ZAKON O TELEKOMUNIKACIJAH 

Predlog za izdajo zakona o sistemih zvez in PTT prometa je 
bil v zakonodajnem postopku že v letu 1982. Pripravljen je bil 
na podlagi določenih rešitev in temeljnih pojmov, ki jih je 
vseboval zvezni zakon o temeljih sistema zvez iz leta 1974 
Predlog za izdajo zakona o telekomunikacijah pa bo upošte- 
val določene rešitve in temeljne pojme iz novega zveznega 
zakona o sistemih zvez, ki je bil sprejet v mesecu juniju 1988 
in se bo vsebinsko bistveno razlikoval od predloga za izdajo 
zakona o sistemih zvez in PTT prometu iz leta 1982, zato bo 
predlagan ponovni postopek zakona. Z zakonom bodo ure- 
jeni usklajeno načrtovanje in razvoj telekomunikacijskih siste- 
mov ter delovanja telekomunikacij v izrednih razmerah. Uredil 
bo posamezne dele telekomunikacijskega sistema v SR Slo- 
veniji: telekomunikacijski sistem PTT, radiodifuzijo, funkci- 
onalne telekomunikacijske sisteme in radijske zveze. 

Hkrati z obravnavo navedenega zakona bo potrebno obrav- 
navati tudi razvojne probleme PTT prometa v SR Sloveniji 
(naloge iz B programa 1988). Zaradi velikega vpliva, ki ga ima 
razvito telekomunikacijsko omrežje na delovanje in razvoj 
gospodarstva in družbe kot celote in ker telekomunikacije 
bistveno vplivajo na strukturo proizvodnje v smeri visokoraz- 
vitih tehnologij, je potrebno širšo družbeno skupnost sezna- 
mti z razvojnimi problemi PTT prometa ter realizacijo s sred- 
njeročnim planom zastavljenih ciljev. Zato naj informacija 
o razvojnih problemih PTT prometa prikaže predvsem dose- 
danje uresničevanje srednjeročnega plana razvoja PTT pro- 
meta Slovenije v obdobju 1986-1990 in probleme, ki se pri 
izvajanju programa pojavljajo. 

Informacijo o razvojnih problemih PTT prometa v SR Slove- 
niji, ki jO je predložila SIS PTT prometa v SR Sloveniji, so že 
obravnavala pristojna delovna telesa. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela - Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem. 
Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, SIS 
za PTT promet Slovenije 

luS pod
L
lagl sk'eP°v 2borov bo potrebno z obrtnim zakonom uskladiti 

o aoidovih JLZ m' u,e|a,° pol'o'je gospodarskih dejavnosti: zakon a*°n 0 blagovnem prometu, zakon o energetskem gospodarstvu, 
i" ° I'"dars|vu. zakon O komunalnih dejavnostih, zakon o ravnanju z odpadki, ureianju naseli) in drugih posegov v prostor, zakon o varstvu pri delu 

8. ZAKON O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1988 

V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhodkov 
republiškega proračuna za leto 1988 s predlogom za usmeri- 
tev morebitnih presežkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Osnutek in predlog: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela - Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZZD za finance in 

kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za fiannce, Zakono- 
dajno-pravna komisija, Komisija za narodnosti 

9. ZAKON O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA 
LETO 1990 

V zakonu bodo opredeljena osnovna izhodišča za obliko- 
vanje republiške proračunske porabe v letu 1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje 
Predlog zakona: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela - Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZZD za finance in 

kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za finance, Zakono- 
dajno-pravna komisija, Komisija za narodnosti 

10. ZAKON O SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 
NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Ob obravnavi informacije o sistemskih možnostih in pogo- 
jih za opravljanje samostojnega dela na področju družbenih 
dejavnosti so zbori skupščine zadolžili Izvršni svet Skupščine 

Slovenije, da naj v okviru pristojnih upravnih organov 
v sodelovanju s strokovnimi organizacijami in službami oceni 
koncept predlagane normativne ureditve te problematike, pri 
čemer naj se opredeli predvsem do predlogov v informaciji, 
da se normativno uredijo skupna izhodišča oziroma temeljne 
opredelitve v enem zakonu, specifičnosti posameznih dejav- 
nosti pa v posameznih zakonih, ki urejajo družbene dejavno- 
sti, pri čemer se je potrebno zavzemati za celovito ureditev 
samostojnega osebnega dela v enem zakonu; nadalje je Izvrš- 
nemu svetu naloženo, da predloži zakone in druge akte 
v katerih je potrebno opraviti spremembe in dopolnitve zato' 
da bodo predlagane rešitve normativno celovite in konsi- 
stentno urejene. Navedene aktivnosti naj potekajo vzporedno 
z delom na spremembah republiške ustave. Potrebne bodo 
spremembe naslednjih zakonov: zakon o vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, zakon o kulturno-umetniških dejavnostih 
in posredovanju kulturnih vrednot, zakon o naravni in kulturni 
dediščini, zakon o knjižničarstvu, zakon o založništvu, zakon 
o samostojnih kulturnih delavcih, zakon o raziskovalni dejav- 
nosti in raziskovalnih skupnostih, zakon o socialnem varstvu 
zakon o glasbenih šolah. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela - Zbor občin - Družbeno- 

politični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za druž- 

bene dejavnosti, odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, Zakonodajno-pravna komisija, Kom. za narodnosti 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, SIS 
družbenih dejavnosti, Gospodarska zbornica Slovenije 
ustrezna telesa pri RS Zveze sindikatov Slovenije 

11. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
(I. faza obravnavana v 1988. letu) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Osnutek zakona: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela - Zbor občin - Družbeno- 

politični zbor - Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za druž- 

bene dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem. Zakono- 
dajno-pravna komisija, ustrezna telesa Skupščine Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
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12 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SVOBODNI MENJAVI DELA NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

13. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU 

14. ZAKON O PEDAGOŠKI SLUŽBI 
(I. in II. faza obravnavani v 1988. letu) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predloa zakonov: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela - Zbor občin - Družbeno- 

politični zbor - Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za sprem- 

ljanje uresničevanja preobrazbe vzgoje in izobraževanja, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj (tc. \ć), 
odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno pravna 
komisija (tč. 13)t Kom. za varstvo človek, okolja, Kom. za 
narodnosti . w 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri HK bZL)L 

15. ZAKON O UNIVERZI 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 25. maja 1988 
obravnavala zahtevo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in 
Univerze Maribor za izdajo zakona o univerzi. Zbori :so^nave- 
deno zahtevo sprejeli in med drugim predlagaji, da un|verzi 
pripravita vse strokovne podlage za predlog za izdajo zakona 
o univerzi v sodelovanju z Izvršnim svetom Skupščine SR 
Slovenije, ki naj bo predlagatelj zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije _ 

Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja 
nje preobrazbe vzgoje in izobraževanja, odbori za družbeno- 
politični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri HK bZUL 

16. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o uresni- 
čevanju zakona o javnem obveščanju menila, da je potrebno 
zakon dopolnjevati v dveh fazah. V prvi fazi naj Izvrsni svet 
Skupščine SR Slovenije predloži spremembe in dopolnitve 
zakona, ki bodo opredelile odgovornost ustanoviteljev javnih 
alasil za zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za nji- 
hovo nemoteno delovanje, zagotovile enakopravno odločanje 
ustanovitelja in organa upravljanja v sredstvih javnega obveš- 
čanja pri imenovanju glavnih in odgovornih urednikov, ure- 
dile podeljevanje Tomšičevih nagrad kot osrednjega druzbe- 
neqa priznanja za novinarsko delo ter natančneje opredelile 
rabo slovenskega jezika v javnih glasilih. Poleg tega je 
potrebno drugače urediti določbe zakona v poglavju o pre- 
prečevanju zlorabe svobodnega obveščanja ter določiti 
obveznost javnega odgovarjanja na javno postavljena vpraša- 
nja, pri čemer naj predlagatelj izhaja iz opredelitev v Poročilu 
ter upošteva tudi razpravo v delovnih telesih zborov in Skupš- 
čine SR Slovenije. Izhajajoč iz sklepov zborov je potrebna tudi 
na tem področju ureditev samostojnega osebnega dela. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Obravnavajo delovna telesa: Komisija za informiranje, 
odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija, Komisija za varstvo človekovega okolja, Komisija za 
narodnosti . 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZL)L 

17 ZAKON O POPISU PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMETIJSTVA 
V LETU 1991 

Popis prebivalstva se v Jugoslaviji izvaja vsakih 10 let. 
Izvedeni so bili leta 1961, 1971 in 1981. Po tem zaporedju bo 
prihodnji izveden v letu 1991. Z njim bo ugotovlje'no stevi o 
prebivalcev ter njihova teritorialna razporeditev, podatki o nji- 
hovih vitalnih, etničnih, izobrazbenih, migracijskih in drugih 
značilnostih. Posebej bodo ugotovljeni podatki o prebivalcih, 
ki se ukvarjajo s kmetijstvom, o številu in sestavi gospodinj- 
stev o številu stanovanj in osnovni podatki o njihovi velikosti 
po številu sob, o njihovi starosti in opremljenosti itd. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Obravnavajo delovna telesa: odbora za družbenopolitični 
sistem, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za informira- 
nje, Komisija za narodnosti _ 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK bZUL 

18. ODLOK O PROGRAMU STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ POMEMBNIH ZA REPUBLIKO 

Skupščina SR Slovenije mora v skladu z zakonom o sistemu 
državne uprave vsako leto sprejeti program vseh statističnih 
raziskovanj, ki se r>a področju SR Slovenije izvajajo izven 
oziroma poleg tistih statističnih raziskovanj, ki so z zveznim 
zakonom predpisana za področje celo Jugoslavije. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Obravnavajo delovna telesa: Komisija za informiranje, 
odbora za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija, Komisija za varstvo človekovega okolja 

V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 

19 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O GEODETSKI SLUŽBI 

V zakonu o geodetski službi iz leta 1976 je treba spremeniti 
oziroma dopolniti določila o programiranju in financiranju 
geodetskih del, ki se že drugo srednjeročno obdobje izvajajo 
po posebnem dogovoru, s katerim so posamezne zadeve 
urejene drugače, kot je to urejeno v zakonu o geodetski službi 
oziroma zakonu o temeljni geodetski izmeri in zakonu o zem- 
ljiškem katastru. Zakonsko je treba enotno urediti za celotno 
republiko zaračunavanje izdajanja podatkov 9®°^etske 
službe kot tudi zaračunavanje izvajanja storitev geodetske 
službe Spremembe in dopolnitve navedenega zakona je 
predlagalo tudi več občinskih izvršnih svetov. 

Prav tako je potrebno na podlagi sklepov zborov Skupščine 
SR Slovenije ta zakon uskladiti z obrtnim zakonom. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Obravnavajo delovna telesa: Odbora za družbenopolitični 
sistem, Odbor ZO za urejanje prostora ter stanovanjska in 
komunalna vprašanja, ZakonodainoPravn3 kom|S'ia 

V obravnavi sodelujejo: Zainteresirane občinske skupščine 

20. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE 

Spremembe navedenega zakona so potrebne zaradi izra- 
žene zahteve po določenih spremembah na področju varstva 
pravic in svoboščin človeka in občana ter zaradi usmeritve 
o dekriminaciji nekaterih kaznivih ravnanj. Delovno besedilo 
zakonskih sprememb je že pripravljeno in bo še v letu 1988 
obravnavano v komisiji za proučitev kazenske zakonodaje 
Skupščine SR Slovenije ter drugih ustreznih telesih v repu- 
bliki. i 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom: II. trimesečje 
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Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Obravnavajo delovna telesa: Komisija za pravosodje 
odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija, Kom. za proučitev kazenske zakonodaje 

V obravnavi sodelujejo: Ustrezna telesa pri RK SZDL 
Vrhovno sodišče SR Slovenije 

21. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 
(I. in II. faza obravnavani v 1988. letu) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog zakona: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za pravosodje 

odbori za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna 
komisija, Kom. za proučitev kazenske zakonodaje 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Vrhovno sodišče SR Slovenije 

22. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRAVNI POMOČI 

Delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov so 
v mesecu aprilu 1987 obravnavala Informacijo o uresničeva- 

lo^ lPraVni PV°*1 ki j0 je SkuPščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvrsni svet Skupščine SR Sloveniie 
V razpravah je bilo ugotovljeno, da je stanje zagotavljanja 
pravne pomoči na območju republike na splošno sprejem- 
ljivo vendar pa je stopnja zagotovljenosti pravne pomoči 
različna na posameznih območjih. Predložena informacija in 
vse obravnave o njej so tudi pokazale, da se zakon o pravni 
pomoči ne uresničuje povsem v skladu s pričakovanji ob 

3"lspreJemanju. Zlasti velja to za zagotavljanje pravne pomoči, ki so se vedno na začetni stopnji njihovega razvoja 
čeprav je bil zakon sprejet že leta 1979 

Informacija Izvršnega sveta s predlogi ukrepov je pokazala 
da je treba nekatere določbe zakona o pravni pomoči dopol- 
1 ™a spremeniti. Zato je bila v obravnavah izražena zahteva da naj Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 

prouc, ali nekatere določbe zakona o pravni pomiči ne orno 
gocajo dovolj razvoja pravne pomoči; pri tem naj prouči in 
ustrezno upošteva vse predloge in mnenja, dane v razpravi 
Skupščinskih delovnih teles ter vse druge predloge mnenja in 
pobude za spremembe oziroma dopolnitve zakona o pravni 
pomoči. r 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Sloveniie 
Predlog za izdajo zakona: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

odbori" Hra,-h de'T.a teiesa: Komisiia za pravosodje, odbor za družbenopolitični sistem, Zakonodajno-pravna ko- 
m isi j 3 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

23. ZAKON O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 
SEVANJI IN O JEDRSKI VARNOSTI 
(I. in II. faza obravnavani v 1988. letu) 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog zakona: predložiti skupaj z zakonom o varstvu 

pred nevarnimi snovmi 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 

komisija ** V3rStV0 človekove9a okolja, Zakonodajno-pravna 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Gospodarska zbornica Slovenije 

24. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Zakon o varnosti cestnega prometa je bil sprejet leta 1982 
V skladu z odločbo Ustavnega sodišča Jugoslavije so bile 
v letu 1984 spremenjene določbe, ki urejajo preizkušanje 
motormh m priklopnih vozil, traktorjev, koles z motorjem in 
ahkih priklopnikov, ki se posamično izdelujejo in predelujejo 

V letu 1986 pa so bile kazenske sankcije usklajene s spre- 
membami zakona o prekrških, sprejetimi v letu 1985. Materi- 
alne določbe zakona je treba uskladiti z novim zakonom 
?noe

0
me varr,osti cestnega prometa, sprejetim v juliju leta 1988, nekatere pa spremeniti v skladu z delegatskimi pobu- 

dami, danimi v zadnjih letih (nanašajo se predvsem na vožnjo 
koles z motorjem). Poleg tega bo treba denarne kazni kazen- 
skih določb uskladiti z zakonom o temeljih varnosti cestneaa 
prometa in novelo zakona o prekrških, sprejeto leta 1987 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog za izdajo zakona: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnavajo delovna telesa: odbora za družbenopolitični 

sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

B. ZADEVE, KI JIH BODO V SKLADU 
S SVOJIMI PRISTOJNOSTMI 

PREDHODNO OBRAVNAVALA 
DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN 
ZBOROV 

1. TEMELJNA VPRAŠANJA KULTURNE 
POLITIKE V SR SLOVENIJI 
(Prenesena naloga iz 1988. leta) 

Predlagatelj: Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: IV. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Skupina delegatov za druž- 

bene dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem Komisiia 
za narodnosti ' 

V obravnavi sodeluje: RK SZDL 

2. POROČILO O PROBLEMATIKI VLOG 
IN PRITOŽB 

Problematika vlog in pritožb se neposredno povezuje 
z napori celotne družbe za ustreznejše spoštovanje in uresni- 
cevanje ustavnosti in zakonitosti ter izvajanje resolucij, stal- 
lisc in sklepov, ki so jih ob teh vprašanjih sprejele družbeno- 
politične organizacije in skupnosti. Obravnavanje konkretne 
pritožbene problematike poteka v zaostrenih družbenoeko- 
nomskih in političnih razmerah, tematika te problematike pa 
je v neposredni povezavi tudi z varnostno-politično situacijo 
kar mora dajati njeni obravnavi še poseben pomen. 

Obravnava pritožbene problematike bi lahko dala odgovor 
na vrsto vprašanj, problemov in situacij, na katere vse bolj 
kritično opozarjajo delovni ljudje in občani v vlogah in pritož- 
bah - ki so po ocenah pritožbenih organov v približno polo- 
vici primerov upravičene - hkrati pa bi tudi zagotavljala spre- 
jemanje takih političnih, zakonskih in drugih ukrepov, ki bi 
cim uspešneje preprečevali vzroke negativnih družbenih 
pojavov, ki neposredno prizadevajo delovne ljudi in občane 
pri uveljavljanju njihovih pravic in dolžnosti. 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za vloae in 
pritožbe M 

Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za pravosodje 

Komisija za družbeno nadzorstvo, odbori za družbenopoli- 
tični sistem, Zakonodajno-pravna komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, ustrezni pra- 
vosodni organi K 
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3 LETNO POROČILO O VARNOSTNIH 
RAZMERAH IN DELU ORGANOV ZA NOTRANJE 
ZADEVE TER DRUGIH NOTRANJIH ZADEVAH 
V SR SLOVENIJI V LETU 1988 

Po 21 členu zakona o notranjih zadevah je republiški sekre- 
tar za notranje zadeve dolžan Skupščini SR Slovenije in 
njenemu izvršnemu svetu poročati o varnostnih razmerah in 
drugih notranjih zadevah. , 

V letnem poročilu bodo prikazane varnostne razmere z ana- 
lizo posameznih vrst kaznivih dejanj in prekrškov ter drugih 
pojavov. Ocenjeno bo stanje na področju.varovanja ustavne 
ureditve, varovanja državne meje, vzdrževanja javnega reda in 
miru ter splošne varnosti ljudi in premoženja, varstva pred 
požari, eksplozijami in varnosti v cestnem prometu Podan bo 
pregled posameznih vrst upravnih opravil iz pristojnosti orga- 
nov za notranje zadeve, opravljenih v letu 1988. Poleg navede- 
nih vprašanj z delovnega področja organov za notranje 
zadeve bodo v poročilu prikazani finančno materialno pošlo- 
vanje organov za notranje zadeve, njihova tehnična opremlje- 
nost in stanje kadrov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Obravnava v delovnih telesih: III. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Odbori za družbenopolitični 

sistem, Skupina delegatov za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK bZUL 

4. ANALIZA IZVAJANJA RESOLUCIJE 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ LETA 1975 IN 
SREDNJEROČNEGA PROGRAMA UKREPOV IN 
AKTIVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE OBMEJNEGA 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 

Skupšina SR Slovenije je ob obravnavi Poročila o položaju 
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu oktobra 1985 
zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarsko 
zbornice Slovenije, da izdelata navedeno analizo. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sode- 

lovanje 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo deiovna telesa: Komisija za mednarodno 

sodelovanje. Komisija za narodnosti, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj . 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri hk. dz.ul, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

5. INFORMACIJA O VKLJUČEVANJU SR 
SLOVENIJE V OBSTOJEČE OBLIKE 
REGIONALNEGA SODELOVANJA 
V SREDOZEMSKEM IN EVROPSKEM 
PROSTORU 

Regionalno sodelovanje v sredozemskem in evropskem 
prostru postaja vse intenzivnejše ter se odvija zlasti v področ- 
jih, ki so v skupnem interesu določenih regij. SR Slovenija, ki 
geografsko temu prostoru pripada, se že aktivno vključuje 
v nekatere oblike takšnega sodelovanja. Namen obravnave 
omenjene informacije je podati pregled in oceno vključenosti 
Slovenije v takšno sodelovanje, oceniti možnosti in perspek- 
tive nadaljnjega vključevanja Slovenije v te oblike sodelovanja 
ter v zvezi s tem sprejeti ustrezne opredelitve za nadaljnjo 
aktivnost SR Slovenije na tem področju. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovence 
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sode- 

lovanje 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za mednarodno 

sodelovanje, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZUL, 

Gospodarska zbornica Slovenije, ustrezna telesa Razisko- 
valne, Kulturne, Telesnokulturne in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije 

6. POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV, 
DOLOČENIH Z ZAKONOM O PREPREČEVANJU 
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA 
SREBRA IDRIJA 

v prvem odstavku 10. člena o preprečevanju posledic rudar- 
jenja v Rudniku živega srebra Idrija (Ur. I. SRS, št. 37/87) je 
določeno, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poroča 
Skupščini SR Slovenije najmanj enkrat letno o izvajanju pro- 
grama iz 4. člena zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbe- 

ništvo 
Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, Odbor ZZD za finance in kreditno- 
monetarno politiko, Odbor ZO za finance 

V obravnavi sodelujejo: Gospodarska zbornica Slovenije, 
ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slovenije 

7. POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV, 
DOLOČENIH Z ZAKONOM O ZAGOTAVLJANJU 
DELA SREDSTEV, POTREBNIH ZA POSTOPNO 
ZAPIRANJE RUDNIKA SVINCA IN CINKA 
V MEŽICI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dolžan v skladu s 6. 
členom zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za 
postopno zapiranje rudnika svinca in cinka v Mežici najmanj 
enkrat letno poročati Skupščini SR Slovenije o izvajanju pro- 
gramov po tem zakonu. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbe- 

ništvo 
Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, Odbor ZZD za finance in kreditno- 
monetarno politiko, Odbor ZO za finance 

V obravnavi sodelujejo: Gospodarska zbornica Slovenije, 
ustrezna telesa RS Zveze sindikatov Slovenije 

8. STRATEGIJA RAZVOJA DROBNEGA 
GOSPODARSTVA V SR SLOVENIJI 

Strategija razvoja drobnega gospodarstva je sestavni del 
gospodarske strategije in bistveno vpliva na skladnejši razvoj, 
prestrukturiranje in racionalizacijo gospodarstva ter zaposlo- 
vanje. Pogosto je tudi osnova za nastajanje novih in organsko 
rast obstoječih organizacijskih enot v družbenem in zaseb- 
nem sektorju. Stagnacija pri uresničevanju plansko postavlje- 
nih ciljev zahteva povečanje ekonomske in celotne družbene 
učinkovitosti pri sprejemanju in izvajanju odločitev ter usmer- 
janju zasebnega in družbenega kapitala. 

Gre za interdisciplinarno razvojno nalogo, ki bo na stro- 
kovni osnovi povezala vse dosedanje izsledke posameznih 
raziskovalcev in operacionalizirala naloge za realizacijo plan- 
skih ciljev na posameznih nivojih, ker je naloga finančno še 
nepokrita, bo potrebno zastaviti aktivnosti za njeno realiza- 
cijo. Ob tem naj Odbor podpisnikov družbenega dogovora 
o pospeševanju drobnega gospodarstva v SR Sloveniji oceni 
tudi izvajanje tega družbenega dogovora in o tem poroča 
Skupščini SR Slovenije. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za drobno gospodar- 

stvo 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 

Gospodarska zbornica Slovenije, ustrezna telesa Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije 

9 POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

Po štirih letih veljavnosti zakona o stavbnih zemljiščih 
(sprejetega leta 1984) bo pripravljeno celovito poročilo o izva- 
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janju navedenega zakona. V poročilu bodo posebej obravna- 
vani tudi problemi, ki se pojavljajo pri pridobivanju, pripravi in 
oddaji stavbnih zemljišč ter nakazane morebitne potrebe po 
spremembah in dopolnitvah navedenega zakona. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolia in 

urejanje prostora 
Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZO za urejanje pro- 

stora ter stanovanjska in komunalna vprašanja, odbori za 
družbenopolitični sistem, 

V obravnavi sodelujejo: Zveza stanovanjskih skupnosti 
Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 

10. POROČILO O UMIRANJU GOZDOV IN 
O MOŽNOSTIH ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
ZA OHRANITEV GOZDOV 

Poročilo bo pripravljeno na podlagi ugotovitev predlogov in 
sklepov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v letu 1986 
ob obravnavi poročila o propadanju gozdov zaradi onesnaže- 
vanja zraka v SR Sloveniji in ukrepov za sanacijo. V poročilu 
bodo prikazani: vloga in pomen gozdov, zdravstveno stanje 
gozdov, uresničevanje sprejetih nalog za izboljšanje stanja 
gozdov, načrtovane in izpolnjene obveznosti gozdarstva na 
področju dejavnosti posebnega družbenega pomena, eko- 
nomska moč gozdarstva in njegova reprodukcijska sposob- 
nost, kakor tudi osnovne eknomske ugotovitve za gospodar- 
jenje z gozdovi v spremenjenih razmerah. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Odbor ZZD za kmetijstvo, 

odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za 
finance, Komisija za varstvo človekovega oklja 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

"M. POROČILO O URESNIČEVANJU STALIŠČ 
skupščine sr Slovenije za usmerjanja 
SKLADNEGA RAZVOJA IN DELITVE DELA NA 
PODROČJU PROMETA IN ZVEZ 

Stališča Skupščine SR Slovenije obvezujejo vse nosilce 
prometne politike in izvajalce storitev, da tekoče analizirajo 
dejavnosti prometa in zvez ter najmanj enkrat letno poročajo 
izvršnemu svetu, le-ta pa Skupščini SR Slovenije. Poročilo bo 
temeljilo na prispevkih organizacij združenega dela prometa 
m jV^Z.ter niihov''1 asociacij, pristojnih upravnih organov in med letom izdelanih delnih analizah ter bo dalo v strnjeni 
obliki oceno delovanja in razvoja panoge ter uresničevanja 
Skupščinskih stalisč ter drugih dokumentov, ki opredeljujejo 
prometno politiko. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri Republiškem 

svetu Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venija 

12. INFORMACIJA O EVROPSKIH SKUPNOSTIH 
IN EVROPI 1992 TER VKLJUČEVANJE IN 
PRIPRAVE SLOVENIJE NA NOVE ZAHTEVE 
EVROPSKEGA TRGA 

V Evropi se odvijajo pomembni integracijski procesi, ki 
bodo imeli daljnosežne ekonomske in druge posledice za 
nadaljnje sodelovanje SFRJ in SR Slovenije z Evropskimi 
skupnostmi. Na te spremembe se je potrebno nujno odvzati 
tako, da se jim prilagodi, pri čemer je potrebno izhajati iz 
ekonomske in razvojne nujnosti naše družbe. Navedena pro- 
blematika bo vsebovana v ceioviti informaciji. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: I. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za mednarodne 

odnose, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Gospodrska zbornica Slovenije 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

13. INFORMACIJA O USTAVNOPRAVNI IN 
ZAKONSKI UREDITVI INTERESNEGA 
ZDRUŽEVANJA 

RK ZSMS je predlagala v Odboru Družbenopoolitičnega 
zbora za družbenoekonoemske odnose in na seji Družbeno- 
političnega zbora zakonsko ureditev interesnega združeva- 
nja. O problematiki političnega organiziranja so že stekle 
razprave v okviru RK SZDL. Vzporedno s tem je treba temeljito 
proučit! ustavne podlage in veljavne zakonske rešitve (zakon 
o društvih) in pripraviti celovito informacijo o tej problematiki 
ki naj vsebuje tudi potrebne zasnove za eventualno zakonsko 
ureditev. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za zakonodajo v sode- 

lovanju z ustreznimi telesi RK SZDL 
Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečja 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za ustavna vpraša- 

komfsija ** družbenoP°litični sistem, Zakonodajno-pravna 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

14.INFORMACIJA O PRIPRAVAH NA IX 
KONFERENCO ŠEFOV DRŽAV ALI VLAD 
NEUVRŠČENIH DRŽAV V BEOGRADU 
SEPTEMBRA 1989 

Deveti vrh neuvrščenih v Beogradu bo eden najpomemb- 
nejših zunanjepolitičnih dogodkov v Jugoslaviji v letu 1989, 
hkrati pa tudi velik politični, organizacijski in finančni izziv 
Namen informacije je seznaniti Skupščino SR Slovenije z vse- 
binskimi in tehnično-organizacijskimi pripravami na konfe- 
renco kakor tudi z vključenostjo SR Slovenije v te priprave 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: III. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za mednarodne 

odnose, odbori za družbenopolitični sistem 

15. INFORMACIJA O VKLJUČEVANJU IN 
PRILAGAJANJU SFRJ IN SR SLOVENIJE 
V PROCES OBLIKOVANJA ENOTNEGA 
EVROPSKEGA TRGA PO LETU 1992 

Ukrepi in aktivnosti EGS, ki vodijo k postopnem oblikovanju 
enotnega evropskega trga, imajo vse večji vpliv na razvoj 
gospodarskega sodelovanja SFRJ z državami članicami EGS. 
lem ukrepom so zlasti izpostavljene tudi slovenske OZD, 
glede na to da ima SR Slovenija skoraj polovico svoje 
menjave s svetom prav z državami EGS. Namen informacije e 
dati pregled in oceno doslej sprejetih ukrepov EGS za obliko- 
vanje enotnega trga, organiziranost v SFRJ za prilaganje 
oziroma vključevanje v realizacijo teh ukrepov, pregled in 
oceno dosedanjega prilagajanja SFRJ in SR Slovenije tem 
ukrepom ter predloge nadaljnjih aktivnosti, zlasti z vidika 
potreb in interesa slovenskega gospodarstva. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Obravnava v delovnih telesih: II. trimesečje 
Obravnavajo delovna telesa: Komisija za mednarodne 

odnose, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Gospodarska zbornica Slovenije 

priloga poročevalca 



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

zbora združenega dela, zbora občin in 

družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 

za I. trimesečje 1989 «.1-1989 

Uvodna pojasnila 
Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 

za I. trimesečje 1989 je pripravljen na podlagi programa 
dela za 1989. leto. Ker ni bilo mogoče v decembru 1988 
pripraviti program dela je prišlo do zamika tudi pri pripravi 
periodičnega delovnega načrta. Zato sta bili seji v januarju 
in februarju sklicani pred sprejemom periodičnega delov- 
nega načrta. 

Periodični delovni načrt za tekoče trimesečje vsebuje 
nekatere akte iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, pri čemer je potrebno opozoriti, da pro- 
gram tega zbora še ni sprejet, zato bo verjetno prišlo do 
nekaterih sprememb glede obravnave predvidenih aktov. 

SEJE ZBOROV 25. JANUARJA 1989 
(sreda) 

Vprašanja, obravnavana na teh sejah so razvidna iz dnev- 
nega reda te seje, ki je v prilogi k periodičnemu delovnemu 
načrtu. 

3 POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPSCINE 
SR SLOVENIJE O AKTIVNOSTIH ZA 
RAZBREMENITEV GOSPODARSTVA IN 
OBRAVNAVA SPLOŠNE BILANCE SREDSTEV 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov 

za spremljanje uresničevanja planskih aktov, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno 
politiko, Odbor ZO za finance 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK 
SZDL, RS Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

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

SEJE ZBOROV 22. FEBRUARJA 1989 
(SREDA) 

Predložitev gradiv in rok za objavo: 9. 1. 1989 

1. INFORMACIJA O DOSEDANJEM DELU IN 
UGOTOVITVAH SKUPINE DELEGATOV ZA 
CELOVITO PROUČITEV OKOLIŠČIN IN 
POSLEDIC SODNEGA PROCESA PROTI 
ČETVERICI V LJUBLJANI 

Predlagatelj: Skupina delegatov za celovito proučitev oko- 
liščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI 
STOPNJE ZA ZDRUŽEVANJE SREDSTEV 
REZERV V SKLAD SKUPNIH REZERV 
GOSPODARSTVA SLOVENIJE V LETU 1989 ZA 
ZAVEZANCE, KI NISO SPREJELI 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
S PREDLOGOM ZAKONA 

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, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna 
komisija 

V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije^ 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 

nega dela Skupščine SR Slovenije 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANA 
PREDSEDSTVA SFRJ IZ SR SLOVENIJE 
S PREDLOGOM 

Predlagatelj: Skupina delegatov za Zbor občin, Ljubljana- 
Bežigrad 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 

sistem, Zakonodajno-pravna komisija 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopoli- 

tičnega zbora Skupščine SR Slovenije 

5 PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA MED ZIS SKUPŠČINE SFRJJN 
VLADO ZVEZE SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH 
REPUBLIK O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU 
DOKUMENTOV O IZBORAŽEVANJU IN 
ZNANSTVENIH STOPENJ 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin . . 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za družbene 

dejavnosti, Komisija za mednarodne odnose, Zakonodajno- 
pravna komisija 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupš- 
čine SR Slovenije 
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6. OSNUTEK 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 

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, Skupina delegatov za proučevanje 
aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ 

7. PREDLOG STALIŠČ K ZAKONSKI UREDITVI 
URADNE RABE JEZIKOV NARODNOSTI 
JUGOSLAVIJE IN ENOTNIH TEMELJEV 
UPORABE ZASTAV NARODNOSTI JUGOSLAVIJE 

Predlagatelj: Komisija za narodnosti 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Seje zborov 22. marca 1989 (sreda) 

Predložitev gradiv do 3. 2. 1989 
Rok za objavo gradiv: 6. 2. 1989 

1. DOLOČITEV BESEDILA 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, SIS družbenih dejavno- 

sti in materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupš- 
čine posebnih družbenopolitičnih skupnosti, Gospodarska 
zbornica Slovenije in drugi zainteresirani organi in organiza- 

nije°0rdinat0r: Miran Potrč' Predsednik Skupščine SR Slove- 

2. PREDLOG ODLOKA O PRIPRAVI 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1991-1995 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremlja- 

nje uresničevanje 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, SIS družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije 

3. 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, SIS družbenih dejavnosti in 
materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije 

4. ZAKON O SISTEMU DRUŽBENE KONTROLE 
CEN 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ odbori za 

komis?ja°ek°n0mSke 0dn0se in razvo'' Zakonodajno-pravna 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Gospodarska zbornica Slovenije 

5. ZAKON O UKREPIH OMEJEVANJA PROMETA 
BLAGA IN STORITEV 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, odbori za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodaino-pravna 
komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Gospodarska zbornica Slovenije 

6. ZAKON O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodaino-pravna 
komisija 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Gospodarska zbornica Slovenije 

7. ZAKON O ZUNANJETRGOVINSKEM PROMETU 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ odbor za 

komisfja °n0mSke °dnose in razvoi' zakonodajno-pravna 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Gospodarska zbornica Slovenije 

veni^e rC"nat0r: J°Ž6 Knez' PodPredsedriik Skupščine SR Slo- 

8. ZAKON O POSEBNIH POGOJIH ZA 
OPRAVLJANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA 
PROMETA V PROSTIH CARINSKIH CONAH 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: Zbor združenega dela 
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Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 
nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna 
komisija 

V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 

venije 

9. ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O POSEBNI 
TAKSI NA UVOŽENO BLAGO 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, Odbor ZZD 
za finance in kreditno-monetarno politiko, Odbor ZO za .fi- 
nance 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna tel. pri RK SZDL, Gos. 
zbor. Slov. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 

10. ZAKON O POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU 
KMETIJSKIH IN PREHRAMBENIH PROIZVODOV 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za proučeva- 

nje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ, Odbor ZZD 
za kmetijstvo, Odbor ZZD za finance in kreditno-monetarno 
politiko, Odbor ZO za finance 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, 
Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 

11 PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA 
NAČRTA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 
OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA II. TRIMESEČJE 
1989 

Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo dela 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, SIS 

družbenih dejavnosti, občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, drugi zainteresirani 
organi in organizacije 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupš- 
čine SR Slovenije 

PRILOGA 

DNEVNI REDI SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 25. 
JANUARJA 1989 

1. a) poročilo o uresničevanju razvojnega načrta splošne 
ljudske obrambe in določenih nalog družbene samozaščite 
SR Slovenije (ZZD, ZO, DPZ) 

b) poročilo o uresničevanju razvoja teritorialne obrambe 
SR Slovenije v obdobju 1985-1988 (ZZD, ZO, DPZ) 

2. predlog ugotovitve, stališč in sklepov k poročilu o var- 
nostnih razmerah in drugih notranjih zadevah ter o delu 
organov za notranje zadeve v letu 1987 in v prvem polletju 
1988 (ZZD, ZO, DPZ) 

3. predlog sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (ZZD, ZO, 
DPZ) 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pravni pomoči (ZZD, ZO, DPZ) 

6. predlog odloka o programu statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko za leto 1989 (ZZD, ZO) 

7. poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ (ZZD, ZO, DPZ) 

8. razprava o sprejemanju zakona o začasnem financiranju 
potreb federacije v letu 1989, za katere se zagotavljajo sred- 
stva v proračunu federacije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
(ZZD, ZO, DPZ) 

9. osnutek zakona o zagotovitvi dela sredstev iz primarne 
emisije za časovno premostitev priliva sredstev za odpravo 
posledic poplav, ki so v letu 1988 prizadele območje SR Srbije 
(ZZD, ZO) 

10. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sredstvih rezerv (ZZD, ZO) 

11. osnutek odloka o pripravi in sprejetju sprememb dolgo- 
ročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 (ZZD, DO, DPZ) 

12. osnutek odloka o pripravi in sprejetju sprememb druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (ZZD, ZO, 
DPZ) 

13. osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi 
sredstev za regres dela obresti od kreditov, ki se v letu 1989 
uporabljajo za namene v okviru selektivnega programa v kme- 
tijstvu, in o njihovi uporabi (ZZD, ZO) 

14. osnutek zakona o spremembah zakona o zagotovitvi 
sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo 
rastlin in kakovostno sortno seme (ZZD, ZO) 

15. osnutek odloka o določitvi sredstev za regres za 
umetna gnojila za leto 1989 (ZZD, ZO) 

16. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kreditnih odnosih s tujino (ZZD) 

17. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zadolževanju v tujini za refinanciranje kreditov in najemanje 
finačnih kreditov v obdobju 1988-1996 (ZZD) 

18. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o celotnem znesku 
sredstev za financiranje programa tehnično-tehnološke 
modernizacije zveznih organov za obdobje 1987-1990 (ZZD, 
ZO) 

19. osnutek zakona o deležu SFRJ pri splošnem povečanju 
kapitala Mednarodne banke za obnovo in razvoj (ZZD, ZO) 

20. osnutek zakona o načinu poravnave obveznosti SFRJ 
pri VIII. dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja za raz- 
voj (IDA) (ZZD, ZO) 

21. osnutek odloka o izdaji bankovca za 100.000 dinarjev 
(ZZD, ZO) 

22. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o spremembah 
in dopolnitvah konvencije z dne 19. novembra 1965 med SFRJ 
in Republiko Avstrijo o socialnem varstvu, spremenjene in 
dopolnjene s sporazumom z dne 19. marca 1979 (ZZD, ZO) 

23. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med ZIS 
Skupščine SFRJ in vlado Ljudske socialistične republike 
Albanije o menjavi blaga na obmejnih območjih (ZZD, ZO) 



24. predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma 
med ZIS Skupščine SFRJ in vlado Republike Venezuele (ZZD 
ZO) 

25. predlog zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta (ZZD 
ZO) 

26. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (drugi pro- 
jekt za sektor cest - YU-2878) (ZZD, ZO) 

27. pobuda za sklenitev dogovora o izdaji doplačila poštne 
znamke »I. kongres USAOJ v Bihaću« s predloaom doaovora 
(ZZD, ZO) 

28. predlog programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora.Skupščine SR Slovenije 
za leto 1989 je predlog periodičnega delovnega načrta zborov 
Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1989 (ZZD, ZO, DPZ) 



II. DEL 8. ZAKON O RATIFIKACIJI TRGOVINSKEGA 
SPORAZUMA MED ZVEZNIM IZVRŠNIM 
SVETOM SKUPŠČINE SFRJ IN VLADO 
REPUBLIKE VENEZUELE AKTI, KI JIH SPREJEMA ZBOR 

REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI 
SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN 
SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH 
POKRAJIN: 

1. ODLOK O PRIPRAVI IN SPREJETJU 
DOLGOROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-2000 

Obravnavav Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojni:zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. ODLOK O PRIPRAVI IN SPREJETJU 
SPREMEMB DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. ZAKON O NAČINU PORAVNAVE OBVEZNOSTI 
SFRJ PRI VIII. DOPOLNITVI SREDSTEV 
MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA RAZVOJ 
(IDA) 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
4 ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O CELOTNEM 
ZNESKU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
PROGRAMA TEHNIČNO-TEHNOLOSKE 
MODERNIZACIJE ZVEZNIH ORGANOV ZA 
OBDOBJE 1987-1990 

Obravnava: v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
5. ZAKON O DELEŽU SFRJ PRI SPLOŠNEM 
POVEČANJU KAPITALA MEDNARODNE BANKE 
ZA OBNOVO IN RAZVOJ 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

6.ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA ŠT. 162 
O VARNOSTI PRI UPORABI AZBESTA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

7. ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KONVENCIJE Z DNE 19. NOVEMBRA 1965 MED 
SFRJ IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNEM 
VARSTVU, SPREMENJENE IN DOPOLNJENE 
S SPORAZUMOM Z DNE 19. MARCA 1979 
Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZADOLŽEVANJU V TUJINI ZA 
REFINANCIRANJE KREDITOV IN NAJEMANJE 
FINANČNIH KREDITOV V OBDOBJU OD 1988 DO 
1996 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: februar 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

10. ZAKON O SISTEMU DRUŽBENE KONTROLE 
CEN 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. ZAKON O UKREPIH OMEJEVANJA PROMETA 
BLAGA IN STORITEV 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

12. ZAKON O PLAČILNEM PROMETU S TUJINO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Družbenopolitični zbor 

13. ZAKON O ZUNANJETRGOVINSKEM 
PROMETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Družbenopolitični zbor 

14 ZAKON O POSEBNIH POGOJIH ZA 
OPRAVLJANJE ZUNANJETRGOVINSKEGA 
PROMETA V PROSTIH CARINSKIH CONAH 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

15. ZAKON O KREDITNIH ODNOSIH S TUJINO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: julij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Družbenopolitični zbor • 

16. ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA 
O POSEBNI TAKSI NA UVOŽENO BLAGO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

17. ZAKON O POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU 
KMETIJSKIH IN PREHRAMBENIH PROIZVODOV 

Obravnavav Zboru republik in pokrajin: marec 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
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18. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKLADU FEDERACIJE ZA 
KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU OD 1986 
DO 1990. LETA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: april 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor.občin 
Družbenopolitični zbor 

19. ODLOK O PRIPRAVI IN SPREJETJU 
DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA 
OBDOBJE OD 1991. DO 1995. LETA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: maj 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

20. ODLOK O KRITERIJIH, KAZALCIH IN MEJNIH 
VREDNOSTIH ZA DOLOČANJE STOPNJE 
GOSPODARSKE RAZVITOSTI REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: maj 1989 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA IZGRADNJE 
SKUPNE JUGOSLOVANSKO-MADŽARSKE 
ŽELEZNICE PRI SUBOTICI 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

22. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA MODERNIZACIJE 
MAGISTRALNE PROGE JESENICE- 
SEŽANA- GEVGELIJA-DIMITROVGRAD 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

23. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O EKONOMSKIH IN DRUGIH ODNOSIH 
V PROIZVODNJI IN PROMETU OBOROŽEVANJA 
IN VOJNE OPREME 

Obravnava: v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dgla 
Zbor občin 

24. ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O PLAČILU 
POSEBNE DAJATVE ZA PORAVNAVANJE 
DAVČNE OBREMENITVE UVOŽENEGA BLAGA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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25. ODLOK O OBVEZNOSTIH REPUBLIK IN 
AVTONOMNIH POKRAJIN ZA 1989. LETO, 
DOLOČENIH Z ZAKONOM O SREDSTVIH ZA 
ODPRAVO POSLEDIC KATASTROFALNEGA 
POTRESA, KI JE PRIZADEL OBMOČJE SR ČRNE 
GORE V 1979. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

26. ODLOK O ZMANJŠANJU OBVEZNOSTI 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA 1989. 
LETO, DOLOČENIH Z ZAKONOM O SREDSTVIH 
ZA ODPRAVO POSLEDIC KATASTROFALNEGA 
POTRESA, KI JE PRIZADEL OBMOČJE SR ČRNE 
GORE V 1979. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

27. ODLOK O VALORIZACIJI SREDSTEV, KI SO 
JIH REPUBLIKE IN AVTONOMNI POKRAJINI 
VPLAČALE 1988. LETA ZA ODPRAVO POSLEDIC 
KATASTROFALNEGA POTRESA, KI JE 
PRIZADEL SR ČRNO GORO V 1979. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: junij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

28. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SKUPNIH BANKAH 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: julij 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

29. ZAKON O POGOJIH ODPRAVLJANJA 
GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA V PROSTI CONI 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: julij 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

30. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NAČINU IN POGOJIH PORAVNAVE 
OBVEZNOSTI DELOVNE ORGANIZACIJE 
NAFTAGAS »GAS« NOVI SAD PO KREDITU, 
REFINANCIRANEM PRI BANKI MONTREAL 
LONDON 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: julij 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

31. ZAKON O DAVKU NA PROMET PROIZVODOV 
IN STORITEV 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: julij 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

32. ZAKON O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
V NAKUP IN IZGRADNJO POSLOVNEGA 
PROSTORA ZA BIVANJE DIPLOMATSKO 
KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV IN DRUGIH 
PREDSTAVNIŠTEV V TUJINI 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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33. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

34. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CARINSKI TARIFI 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

35. ZAKON O OPRAVLJANJU SPLOŠNE 
TURISTIČNE INFORMATIVNE PROPAGANDNE 
DEJAVNOSTI JUGOSLAVIJE 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

36. ZAKON O DOLOČANJU VIROV SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE ZVEZNIH BLAGOVNIH REZERV 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

37. ZAKON O OBDAVČENJU TUJIH OSEB 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

38. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPORABI PREDPISOV IN 
O REŠEVANJU KOLIZIJE REPUBLIŠKIH 
OZIROMA POKRAJINSKIH ZAKONOV 
S PODROČJA DAVKOV, PRISPEVKOV IN TAKS 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

39. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA NALOG IN 
OBVEZNOSTI ZVEZNIH ORGANOV IN 
ORGANIZACIJ O POPISU PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMETIJSKIH 
POSESTEV V 1991. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: september 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

40. SPREMEMBE DRUŽBENEGA PLANA 
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD 1986. DO 1990. 
LETA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: oktober 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

41. SPREMEMBE DOLGOROČNEGA 
DRUŽBENEGA PLANA.JUGOSLAVIJE ZA 
OBDOBJE OD 1986 DO 2000 

Obravnava: v Zboru republik in pokrajin: oktober 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

42. ZAKON O ZDRUŽEVANJU V SKUPNOST 
JUGOSLOVANSKEGA 
ELEKTROGOSPODARSTVA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: oktober 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

43. ZAKON O POGOJIH IN NAČINU OBVEZNEGA 
ZDRUŽEVANJA ŽELEZNIŠKO TRANSPORTNIH 
ORGANIZACIJ V SKUPNOST JUGOSLOVANSKIH 
ŽELEZNIC 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: oktober 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

44. ZAKON O POGOJIH IN NAČINU OBVEZNEGA 
ZDRUŽEVANJA V SKUPNOST 
JUGOSLOVANSKIH POŠT, TELEGRAFOV IN 
TELEFONOV 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: oktober 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

45 ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
UDELEŽBO SFRJ V IV. SPLOŠNEM POVEČANJU 
KAPITALA AFRIŠKE BANKE ZA RAZVOJ ZA 
OBDOBJE DO 1991. LETA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: november 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

46. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
UDELEŽBO SFRJ V DOPOLNITVI SREDSTEV 
AFRIŠKEGA SKLADA ZA RAZVOJ ZA OBDOBJE 
OD 1988 DO 1990. LETA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: november 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

47. ODLOK O STRATEGIJI VARSTVA IN 
IZBOLJŠEVANJA ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

48. ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
MONETARNE IN DEVIZNE POLITIKE IN SKUPNIH 
OSNOV KREDITNE POLITIKE V 1990. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

49. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV ZA 
PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI FEDERACIJE 
NAPRAM NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE 
V 1990. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 
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50. ODLOK O PREDRAČUNU PRIHODKOV IN 
RAZHODKOV TEČAJNIH RAZLIK PO 
DOLOČENIH TUJIH KREDITIH ZA 1990. LETO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

51. ODLOK O PROJEKCIJI PLAČILNE BILANCE 
JUGOSLAVIJE ZA 1990. LETO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojen: Zbor združenega dela 

52. ZAKON O DOLOČITVI SKUPNEGA OBSEGA 
PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE ZA 
1990. LETO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

53. ZAKON O DOLOČITVI PRIHODKOV 
FEDERACIJE, Kl SE V LETU 1990 KORISTIJO ZA 
POTREBE GOSPODARSTVA 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

54. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
REGRES DELA OBRESTI OD KREDITOV ZA 
NAMENE V OKVIRU SELEKTIVNEGA 
PROGRAMA V KMETIJSTVU, UPORABLJENE 
V 1990. LETU 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

55. ODLOK O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
REGRES ZA UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA 
VARSTVO RASTLIN IN KVALITETNO SORTNO 
SEME ZA 1990. LETO 

Obravnava v Zboru republik in pokrajin: december 1989 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

VKLJUČEVANJE DELOVNIH TELES 
SKUPŠČINE IN ZBOROV V IZVAJANJE 
DELOVNIH PROGRAMOV ZBOROV 
SKUPŠČINE SFRJ GLEDE VPRAŠANJ, 
KI JIH ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 
OBRAVNAVATA V SAMOSTOJNI 
PRISTOJNOSTI 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme, 
katerih obravnava pomeni spremljanje vključevanja sprejete 
politike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Ker 
gre za zadeve, ki sodijo v samostojno pristojnost Zbora repu- 
blik in pokrajin oziroma Zveznega zbora Skupščine SFRJ se 
bodo delovna telesa vključevala v obravnavo teh zadev na 
predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiške 
konference SZDL Slovenije, delegacije v Zboru republik in 
pokrajin in delegatov v Zveznem zboru. 

a) Pomembnejše teme iz programa Zborarepublikin pokra- 
jin Skupščine SFRJ: 

analiza uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije stanovanjsko-komanalnega gospodarstva s pred- 
logom ukrepov in aktivnosti; poročilo o izvajanju sklepov 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ iz leta 1988 o delu 
in delovanju železniškega prometa; poročilo o gospodarskih 
gibanjih na začetku leta; poročilo o uresničevanju politike 
razbremenitve gospodarstva; uresničevanje ekonomske in 
socialne politike s stališča položaja delavcev v družbeni 
reprodukciji; analiza razvoja območja SR Srbije brez pokra- 
jin; poročilo o delu, razvoju in delovanju elektroenergetskega 
sistema kot tehnološko enotnega sistema; poročilo o stanju 
in problemih delovanja PTT prometa Jugoslavije; poročilo 
o vprašanjih in problemih delovanja razvoja železniškega 
prometa Jugoslavije; poročilo o določenih vprašanjih z delov- 
nega področja skupnosti industrije oborožitvenih sredstev in 
vojaške opreme Jugoslavije; poročilo o gospodarskih giba- 
njih v prvi polovici leta; poročilo o izvajanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990. leta v letu 1990 in 
predlogi ukrepov; poročilo o uresničevanju strategije dolgo- 
ročnega razvoja turizma v SFRJ; poročilo o uresničevanju 
programa sodelovanja Skupščine SFRJ s predstavniškimi 
telesi drugih držav v letu 1988; osnutek programa sodelovanja 
Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav v letu 
1989; poročilo o uresničevanju projekcije plačilne bilance 
Jugsolavije v letu 1988; informacija o izvajanju programa 
konsolidacije zunanje zadoležnosti Jugoslavije; temeljna 
izhodišča za udeležbo jugoslovanske delegacije na IX. vrhu 
neuvrščenih držav v Beogradu; analiza zaščite domače proiz- 
vodnje prek blagovnega režima in drugih vidikov brezcarin- 
ske zaščite; pogoji uresničevanja izvoza blaga in storitev 
v letu 1989 s predlogom ukrepov za večji izvoz v naslednjem 
obdobju; analiza o uresničevanju dolgoročnih oblik gospo- 
darskega sodelovanja domačih organizacij združenega dela 
in tujih oseb v pogojih uporabe novih zakonskih rešitev; 
informacija o rezultatih in problemih izvajanja in uporabe 
ukrepov iz aranžmaja i mednarodnim denarnim skladom; 
izvajanje zveznih zakonov s področja ekonomskih odnosov 
s tujino; poročilo o izvajanju zakona o sistemu družbene 
kontrole cen; poročilo o založenosti trga in v zvezi s tem vpliv 
intervencijskega uvoza na ureditev odnosov na trgu; poročilo 
o gibanju politike cen in življenjskih stroškov; poročilo o delo- 
vanju sistema blagovnih rezerv v funkciji zagotovitve boljše 
preskrbljenosti trga; poročilo o delovanju enotnega jugoslo- 
vanskega trga; letno poročilo o uresničevanju skupne emisij- 
ske in denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike 
v letu 1988; analiza učinkov izvajanja politike realnih obrest- 
nih mer; poročilo o finančni konsolidaciji gospodarstva in 
bank s posebnim poudarkom na izvajanju ukrepov za eko- 
nomsko finančno konsolidacijo gospodarstva in bank v SR 
Crni gori, SR Makedoniji in SAP Kosovo s predlogom ukre- 
pov; analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela iz razvitih in gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin na podlagi 
dela sredstev Sklada federacije v letu 1988 in v prvih mesecih 
leta 1989; informacija o uresničevanju sredstev Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin; poročilo o izvajanju 
družbenega dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1986 do 
1990. leta; analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo v 1989. letu; poročilo o uresničevanju ukrepov iz 
jugoslovanskega programa ukrepov in aktivnsoti za zaustavi- 
tev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, hitrejši povra- 
tek tistih, ki so ga zapustili in prihod vseh tistih, ki želijo živeti 
in delati na Kosovu; zaključni račun sredstev za spodbujanje 
tehnološkega razvoja za 1988. leto; predlog letnega programa 
mednarodnih športnih tekmovanj za leto 1990; poročilo 
o izvajanju programa tehnično-tehnološke modernizacije 
zveznih organov in o porabi sredstev za 1989. leto. 

b) Med pomembnejše teme in akte iz programa Zvezneaa 
zbora spadajo: 

poročilo o delovanju enotnega jugoslovanskega trga; ures- 
ničevanje ustave SFRJ na področju političnega sistema in 
določitev izhodišča za nove spremembe ustave SFRJ; poro- 
čilo o uresničevanju politike razvoja sodelovanja SFRJ 
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s sosednimi državami; stanje varnosti v letu 1988 z glavnimi 
elementi ocene za leto 1989; zakon o vrednostnih papirjih; 
zakon o lastninskih razmerjih; zakon o Službi družbenega 
knjigovodstva; zakon o službah družbenih prihodkov in 
o enotnem informacijskem sistemu na področju družbenih 
prihodkov; zakon o prostih carinskih conah; resolucija 
o zadružništvu; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja; zakon o moratoriju glede graditve jedrskih elektrarn 
v SFRJ; zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o teme- 
ljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih; zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij; zakon o načinu 
izvolitve in odpoklicu delegatov v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ; zakon o enotnih temeljih uporabe zahtev narodnosti 
Jugoslavije; zakon o uradni uporabi jezikov narodnosti Jugo- 
slavije; zakon o rednih sodiščih; zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaških sodiščih; zakon o javnem 
tožilstvu; zakon o spremembah zakona o sodišču združenega 
dela; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazen- 
skem postopku; zakon o spremembah in doplnitvah zakona 
o pravdnem podstopku; zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški obveznosti; zakon o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij; zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sklepanju in izvrševa- 
nju mednarodnih pogodb. 

PRILOGA 

1. NEKATERI ZAKONI, KI JIH BO 
PREDVIDOMA POTREBNO USKLADITI 
PO SPREJEMU AMANDMAJEV 
K USTAVI SFRJ IN USTAVI SR 
SLOVENIJE 

1) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 

Ob upoštevanju sprememb Ustave SFRJ in zvezne delovno- 
pravne zakonodaje, bo treba nujno spremeniti republiški 
zakon o delovnih razmerjih. Potreben bo nov zakonodajni 
pristop v republiki, če se bodo menjala razmerja med zvezno 
in republiško pristojnostjo urejanja tega področja. Nadalje bo 
potrebno usklajevanje z zvezno zakonodajo po vsebini, pri 
čemer naj bi v skladu z možnostmi, ki jih bo dopuščala 
ureditev zveznega zakona upoštevati tudi ugotovitve in pred- 
loge Analize problematike delovnopravne zakonodaje iz leta 
1987. Postopek in obseg sprememb in dopolnitev sta odvisna 
od dinamike sprejemanja ustavnih in zakonskih sprememb na 
zvezni ravni ter nujnosti po usklajevanju republiške zakono- 
daje. 

2) ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Ustavne spremembe, gospodarska reforma, spremljana 
z vrsto novih in spremenjenih predpisov, zlasti pa dejansko 
spremenjene razmere gospodarjenja, gotovo zahtevajo tudi 
temeljito in celovito prenovo zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanja za primer brezposelnosti. Z analizo izvajanja zakonov 
bo opozorjeno na sklope tistih področji, ki jih bo treba na 
novo urediti. Od vsebine predpisov, ki bodo sprejeti v začetku 
1989. leta, pa bodo odvisna še nadaljnja področja oziroma 
vprašanja, ki jih bo treba urediti oziroma uskladiti v zakonu 
o zaposlovanju in zavarovanju za prirtier brezposelnosti. 

3) ZAKON O SOCIALNEM VARSTVU 

V zakonu bodo na novo opredeljene pristojnosti in vsebina 
nalog občinskih skupnosti socialnega varstva in Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije, zlasti tista področja socialne 

politike, ki neposredno vplivajo na socialno varnost občanov 
in jih skupnosti socialnega varstva obravnavajo kot enako- 
pravno z zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi 
nove vsebine in pristojnosti teh skupnosti se bo treba 
v zakonu opredeliti tudi do pobude, da se zakon o skupnostih 
socialnega varstva preimenujejo v zakon o socialnem varstvu. 

4) ZAKON O SOCIALNEM SKRBSTVU 

V zakonu bodo opredeljena tista vsebinska področja, ki jih 
zdaj obravnavajo zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in zakon o planiranju ter načela za osebno delo 
na področju socialnega skrbstva. Podrobneje bodo oprede- 
ljena vsebina in metoda dela ter organiziranost izvajalskih 
organizacij na področju socialnega skrbstva ter določene 
naloge in pristojnosti republiške izvajalske organizacije za 
področje socialnega skrbstva. Urejena bodo tudi strokovno in 
upravno nadzorstvo nad delom izvajalskih organizacij in še 
nekatera druga vprašanja. 

5) ZAKON O DRUŽBENEM VARSTVU OTROK 
V zakonu bodo oopredeljena tista vsebinska področja svo- 

bodne menjave dela in planiranja, ki so zdaj vključena v zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela in v zakon o plani- 
ranju. Poleg tega bodo v zakonu opredeljena načela, v skladu 
s katerimi bo dovoljeno opravljanje osebnega dela v predšol- 
skem varstvu otrok, podrobneje bo opredeljena družbena 
skrb za družine z mladoletnimi otroki. Ta določila bodo izha- 
jala iz dolgoletnih teoretičnih in praktičnih spoznanj, do kate- 
rih se je stroka že opredelila. 

6) ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA 
O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTIH 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi stanja v družbenih 
dejavnostih sprejela usmeritve za spremembo zakonodaje na 
tem področju. Ob tem bo potrebna tudi uskladitev po spre- 
jemu ustavnih amandmajev. 

7) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CESTAH 

Zbor združnega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta 20. maja 1987 obravnavala predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z osnutkom 
zakona in ob tem sprejela stališče, da se postopek spreminja- 
nja in dopolnjevanja tega zakona opravi dvofazno. Prva faza, 
ki je bila končana v septembru 1987, je bila namenjena pred- 
vsem izboljšanju zakonskih rešitev, ki urejajo uporabo razpo- 
ložljivih sredstev za ceste in nadzor nad porabo teh sredstev. 
V drugi fazi pa bo zakon o cestah dopolnjen z novimi sistem- 
skimi rešitvami, ki se za gospodarske dejavnosti posebnega 
družbenega pomena predvidevajo v ustavnih spremembah in 
spremembah sistemske zakonodaje. 

8) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VODAH 

V skladu s sprejetimi stališči in sklepi zborov Skupščine SR 
Slovenije v letu 1986 ob obravnavi poročila o stanju voda v SR 
Sloveniji je bil v letu 1987 pripravljen predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki gai je^Skupš- 
čina SR Slovenije obravnavala na sejah zborov 24. 9. 198/. 
Obravnava ni bila končana zaradi neusklajenosti nekaterih 
temeljnih vprašanj, ki naj se uredijo s tem zakonom. Pri 
usklajevanju teh vprašanj pa je bilo ugotovljeno, da večina 
predlaganih rešitev, zlasti glede samoupravnega organizira- 
nja, sistem financiranja in nekatere druge, ni v skladu 
z veljavno ustavno ureditvijo. Zato bo mogoče navedeni 
zakon dokončno pripraviti šele po uveljavitvi ustavnih amand- 
majev. 

9) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU ZRAKA 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1986 ob obravnavi poročila 
o propadanju gozdov naložila predlagatelju, naj pripravi spre- 
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membe in dopolnitve predpisov s področja varstva zraka. 
V letu 1987 je bil pripravljen predlog za izdajo navednega 
zakona, vendar je bil ob ugotovitvi, da so vprašanja posred- 
nega financiranja sanacijskih posegov na področju varstva 
zraka v okviru sedanje ureditve financiranja skupne in 
splošne porabe praktično nerešljiva, postopek spreminjanja 
zakona o varstvu zraka začasno ustavljen (o odprtih vpraša- 
njih pri pripravi sprememb tega zakona je bila Skupčini SR 
Slovenije v letu 1988 poslana posebna informacija, ki so jo 
obravnavala delovna telesa). Po uveljavitvi ustavnih spre- 
memb ter zveznega zakona o varstvu zraka bodo zagotovljeni 
potrebni sistemski pogoji za nadaljevanje postopka spremi- 
njanja zakona o varstvu zraka. 

10) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 
IN ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o stanov- 
najskem gospodarstvu v SR Sloveniji naložila Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije naj pripravi spremembe in 
dopolnitve zakonodaje na področju stanovanjskega gospo- 
darstva. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov novembra 
1987 odložila obravnavo predlogov za izdajo navedenih zako- 
nov do sprejetja izhodišč za nadaljnji razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. 
Predvidene potrebne spremembe navedenih zakonov, zlasti 
glede vprašanja samoupravne organiziranosti v stanovanj- 
skem gospodarstvu, niso v skladu z veljavno ustavno uredi- 
tvijo, zato je sprememba zakonodaje odložena do uveljavitve 
ustavnih amandmajev. 

11) PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKEM 
GOSPODARSTVU 

Glede na sprejete amandmaje k ustavi SFR Jugoslavije ter 
predvidene zvezne zakone, ki jih je treba sprejeti v skladu 
z ustavnimi amandmaji in smernicami za reformo gospodar- 
skega sistema, je ugotovljeno, da bodo predvidene spre- 
membe zanesljivo in bistveno vplivale na oblikovanje pred- 
loga zakona o energetskem gospodarstvu. Po oceni bodo na 
poglavje o povezovanju uporabnikov in izvajalcev v Republi- 
ško energetsko skupnost vključno z načinom delegiranja 
delegatov v to skupnost, poglavje o planiranju, poglavje 
o organiziranosti energetskega gospodarstva in poglavje 
o ekonomskih odnosih poleg ustavnih amandmajev vplivali 
tudi zakon o podjetjih, zakon o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu, zakon o združevanju v skupnost elektrogospo- 
darstva, zakon o osnovah sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu SFR Jugoslavije in tudi zakon o sistemu 
družbene kontrole cen. 

Ker ta poglavja obsegajo bistveni vsebinski del energet- 
skega gospodarstva, bi bilo treba rok predložitve predloga 
zakona odložiti na čas, ko je predvideno sprejemanje večine 
zveznih zakonov, ki jih je treba sprejeti v skladu z ustavnimi 
amandmaji in smernicami za reformo gospodarskega si- 
stema. 

Zakon bo v skladu s sklepi zborov Skupščine SRS potrebno 
uskladiti tudi s sprejetim obrtnim zakonom. 

12) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

Zakon o kmetijskih zemljiščih bo treba uskladiti z ustavnimi 
amandmaji k ustavi SFRJ in ustavi SRS, hkrati pa bodo 
predlagane ustreznejše rešitve za varstvo kmetijskih zemljišč 
ter promet s kmetijskimi zemljišči. Zaradi predvidene reorga- 
nizacije inšpekcijskih služb bodo popravljene tudi določbe 
o inšpekcijah. 

13) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV 

Zakon o združevanju kmetov bo treba uskladiti z ustavnimi 
amandmaji k ustavi SFRJ o ustavi SRS ter s predvidenimi 
novimi zveznimi zakoni. 

14) ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA 
O GOZDOVIH 

Zakon o gozdovih bo treba uskladiti z ustavnimi amandmaji 
k ustavi SFRJ in ustavi SRS ter s predvidenimi novimi zvez- 
nimi in republiškimi zakoni. Zaradi umiranja gozdov bo treba 
v zakonu opredeliti tudi načine za odpravo vzrokov umiranja 
gozdov ter podati podlage za zagotavljanje sredstev za ohra- 
nitev gozdov in njihovih splošno koristnih funkcij. Potrebna 
bo tudi uskladitev z obrtnim zakonom. 

15) STRATEGIJA RAZVOJA PROIZVODNJE IN 
UVAJANJA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ V SR 
SLOVENIJI ZA SEJE ZBOROV 22. 11. 1988 
(Prenesena naloga iz A programa 1988) 

Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 
je v prvem četrtletju 1988 pripravil gradivo »Informacijska 
tehnologija v strategiji razvoja in v politiki v SR Sloveniji«, ki 
sta ga 6. 4. 1988 obravnavala oba odbora Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Na odborih so se odprla nekatera 
širša vprašanja razvojne strategije Slovenije in na njej zasno- 
vanih politik na posameznih področjih. Ocenjeno je bilo, da 
bo mogoče na ta vprašanja odgovoriti tekom leta, ko bo 
potekala ustavna razprava in se bodo v njej oblikovali tudi 
koncepti reševanja nekaterih glavnih razvojnih vprašanj (pro- 
cesi gibanja, kapitala, zaposlovalni kompleks, smeri razvoja 
sistema upravljanja itd ), ki postavljajo širši družbeni okvir 
nadaljnjemu razvoju informacijske tehnologije. 

16) ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI 

Predlog za izdajo navedenega zakona je Skupščina obrav- 
navala na sejah zborov 29. 9. 1988. Zakon celovito ureja 
področje zemljiške knjige kot inštituta varstva pravnega pro- 
meta z nepremičninami in evidence pravnih razmerij pri le- 
teh. 

Nepopolna pravna ureditev na tem področju namreč pov- 
zroča številna neskladja med dejanskim stanjem pravnih raz- 
merij in stanjem v obstojčih evidencah teh razmerij, ki tudi po 
vsebinski ureditvi niso več prilagojene potrebam razvoja druž- 
benolastninskih in drugih lastninskih razmerij. Postopek 
sprejemanja zakona bo usklajen s sprejemom ustavnih spre- 
memb in na njihovi podlagi izdanih zakonov o lastninskih 
razmerjih. 

17) POROČILO O GOSPODARJENJU 
S FINANČNIMI SREDSTVI V BANKH V SR 
SLOVENIJI 

Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko je na seji 
19. 10. 1988 obravnaval predlog Ljubljanske banke, da se 
predvideno razpravo o navedenem poročilu v Zboru združe- 
nega dela preloži na čas, ko bo sprejet ali pa vsaj jasneje 
opredeljen kompleks institucionalno sistemskih ureditev in 
reforme gospodarskega, bančnega in prometnega sistema. 
Odbor je bil seznanjen tudi z gradivom Kratka informacija 
o tekočih ekonornsko-finančnih gibanjih v Ljubljanski banki 
Združeni banki. 

Odbor je menil, da je predlog Ljubljanske banke-Združene 
banke upravičen, saj mora celotno poročilo o gospodarjenju 
s finančnimi sredstvi v bankah v SR Sloveniji opredeliti tudi 
predlog in rešitve za prihodnost. To pa ni možno pred spre- 
membo ustave in osnovne bančne zakonodaje, ki bi morala 
po mnenju odbora ustrezno opredeliti in razmejiti vlogo 
gospodarstva bank in Narodne banke pri gospodarjenju 
s finančnimi sredstvi. Odbor je menil, da bi morali v SR 
Sloveniji po sprejetju sistemskih zakonov s področja denar- 
nega in bančnega sistema izdelati optimalne načrte za gospo- 
darjenje z denarjem kot celovitim procesom, ki bi zajelo tudi 
gospodarstvo in ne le banke. 

18) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KOMUNALNIH DEJAVNOSTIH 

Ta zakon bo treba uskladiti s predvidenimi spremembami 
sistemske ureditve na področju komunalnega gospodarstva. 
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Poleg tega bo zakon o komunalnih dejavnostih treba uskladiti 
tudi z drugimi sistemskimi zakoni (zakon o cestah, zakon 
o varstvu pred nevarnimi snovmi). Zahteva po pripravi spre- 
memb in dopolnitev zakona izhaja tudi iz sprejetih sklepov 
zborov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
o komunalnem gospodarstvu. 

2. NEKATERI ZAKONI, ZA KATERE JE 
PREDVIDENO, DA JIH BO POTREBNO 
USKLADITI Z USTREZNO ZVEZNO 
ZAKONODAJO 

1) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

Republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju bo treba nujno uskladiti s spremembami in dopolnitvami 
zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki bodo predvidoma sprejete do 
konca leta 1988 oz. v začetku leta 1989 in proučiti pobude za 
spremembo republiškega zakona, ki so bile podane ob obrav- 

navi Poročila o izvajanju sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

2) ZAKON O VARSTVU PRED NEVARNIMI 
SNOVMI 

Ko bo sprejeta novela zveznega zakona o prevozu nevarnih 
snovi, bo pripravljeno dokončno besedilo predloga zakona 
o varstvu pred nevarnimi snovmi. Predlog za izdajo in osnutek 
tega zakona sta bila sprejeta že leta 1987, nato pa je bilo 
dogovorjeno, da se s sprejemanjem zakona počaka na spre- 
membo zveznega zakona. Ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 
je bila v Skupščini SR Slovenije izražena zahteva, da je treba 
tudi zakonodajni postopek obravnave navedenega zakona 
izpeljati usklajeno in skupaj z zakonom o varstvu pred nevar- 
nimi snovmi. 

3) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O RAVNANJU Z ODPADKI 

Zakon o ravnanju z odpadki bo treba uskladiti z novim 
zakonom o varstvu pred nevarnimi snovmi in spremenjenim in 
dopolnjenim zakonom o komunalnih dejavnostih. 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1989 in osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ za leto 1989 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora ob obravna- 
vi predloga programa dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za leto 1989 in 
osnutka programa dela Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1989 
dne 25. januarja 1989 na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

Delegati v Zboru združenega dela, 
Zboru občin in Družbenopolitičnem zbo- 
ru Skupščine SR Slovenije ugotavljamo, 
da bo morala Skupščina SR Slovenije 
v letu 1989 opraviti zahtevno in obsežno 
delo, vezano na uresničevanje gospodar- 
ske reforme, na sprejemanje amandma- 
jev k ustavi SR Slovenije, na usklajevanje 
z ustavnimi amandmaji in sistemsko za- 
konodajo. Mimo tega bodo aktualne 
družbenoekonomske razmere zahtevale 
obravnavo in sprejemanje vrste ukrepov 
za uresničevanje tekoče ekonomske poli- 
tike. To terja od članov skupin delegatov, 
članov delovnih teles skupščine in zbo- 
rov ter delegatov v zborih polno aktiv- 
nost, da bi s tem zagotovila normalno 
delo zborov do konca mandatnega ob- 
dobja. Da bomo delegati zahtevno delo 
v temeljnih delegacijah, občinskih skupš- 
činah in skupinah delegatov lahko oprav- 
ljali odgovorno in nemoteno ter odločali 
v zborih, zahtevamo dosledno spoštova- 

nje poslovniških določb. Ob tem zahteva- 
mo zlasti: 

1. Zaradi obsežnega in zahtevnega de- 
la, ki je predvideno v letošnjem letu, zah- 
tevamo večjo kvaliteto predlaganih gra- 
div, ki morajo biti pred predložitvijo 
Skupščini SR Slovenije vsestransko stro- 
kovno preverjena, sistemske rešitve, zla- 
sti tiste, ki pomenijo temeljne pogoje za 
gospodarjenje, pa morajo biti predhodno 
preizkušene, delegati pa z rezultati preiz- 
kusov seznanjeni. Le tako lahko delegati 
sprejemamo odgovornost za sprejete od- 
ločitve. To je hkrati pogoj za učinkovito 
izvajanje sprejetih odločitev. 

2. Predlagatelji morajo predložiti 
v obravnavo gradiva v rokih, ki nam bodo 
omogočali temeljito proučitev in zavze- 
manje preverjenih stališč na podlagi vseh 
možnih posvetovanj, v zborih pa spreje- 
manje vsestransko preverjenih, strokov- 
no utemeljenih in večinsko podprtih od- 
ločitev. Zato ne bomo pristajali na skraj- 
ševanje rokov in hitre postopke. Na 
obravnavo v izjmenem 15-dnevnem roku 
in na hitre postopke bomo pristali le 
v primeru, posebej utemeljenih razlogov, 
če bi šlo dejansko za preprečevanje huj- 
ših gospodarskih in političnih posledic, 
ki bi nastale za družbeno skupnost, koli- 
kor ne bi bila odločitev pravočasno spre- 
jeta. Za spoštovanje te zahteve nosita 
polno odgovornost tudi vodstvi republi- 
ške skupščine in Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, ki morata vztrajati, 
da predlagatelji aktov spoštujejo poslov- 

niške roke. 
3. Zahtevamo, da se poslovnik Zbora 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ do- 
polni tako, da zaveže vodstvo zbora, da 
ne sprejme v postopek gradiva, ki ne bo 
vsebovalo utemeljitve, zakaj se predlaga 
strogo zaupni postopek. 

Z vso odgovornostjo bomo delegati 
v prihodnje odklanjali obravnavo gradiv 
strogo zaupne narave, če ne bodo razvid- 
ni dejansko utemeljeni razlogi za tako 
izjemno obravnavo. Poleg zahtev, ki smo 
jih že dajali v zvezi s tem predlagamo, da 
se v poslovniku Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ to področje uredi 
v tej smeri, da morajo biti v gradivu, za 
katerega predlagatelj smatra, da bi nje- 
gova vsebina z odkritjem lahko škodova- 
la varnosti države, ljudske obrambe in 
oboroženim silam ali bi ogrozila izvajanje 
politike Skupščine SFRJ oziroma bi lah- 
ko povzročila škodljive politične in go- 
spodarske posledice, posebej navedeni 
in utemeljeni razlogi za takšno kvalifika- 
cijo gradiva. 

4. Delegati Zbora združenega dela. 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbo- 
ra Skupščine SR Slovenije predlagamo 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru in nalagamo delegaciji Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin, da v pristojnih telesih obeh zborov 
sprožijo obravnavo vprašanj iz teh ugoto- 
vitev in sklepov in uveljavljajo potrebne 
spremembe v poslovnikih ter v metodah 
in načinu dela. 
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