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RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
18. in 19. decembra 1989 

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

- predlog za izdajo zakona o volitvah predsednika in članov 
Predsedstva SR Slovenije z osnutkom zakona, 
- predlog za izdajo zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 

začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in 
o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov s predlo- 
gom zakona, 

- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za skupne družbene 
potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989; 

- predlog sklepa o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pripravo predloga za izdajo dovoljenj tujim osebam 
za graditev avtocest; 

- osnutek zakona o spremembi zakona o financiranju federa- 
cije, 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdru- 

ževanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo v letu 1987 do 1990; 

- predlog stališč Skupščine SR Slovenije o razvoju gospodar- 
ske infrastrukture SR Slovenije v letu 1990; 

- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1990; 
- predlog odloka o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih sred- 

stev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije; 

- osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1990 (ZS 411-01/89-3, ESA 909); 

- osnutek zakona o regresiranju dela obresti za kredite, ki se 
uporabljajo za prednostne namene v kmetijstvu; 
- osnutek odloka o določitvi višine regresa za umetna gnojila, 

sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 
1990; 

- osnutek odloka o višini sredstev za regresiranje dela obresti 
v letu 1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije črpale za 
poravnavo obveznosti iz že črpanih zunanjih kreditov; 

- osnutek odloka o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov za leto 1990; 

- osnutek zakona o zagotovitvi dela sredstev za opravljanje 
železniškega tovornega prometa med SFRJ in Ljudsko sociali- 
stično republiko Albanijo ter o pogojih in načinu uporabe teh 
sredstev v letu 1990; 

- osnutek zakona o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih 
deviznih prihrankov pri Narodni Banki Jugoslavije v javni dolg 
federacije; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju 
narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin; 
- osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne monetarne politike 

ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1990; 
- osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti 

Združene beograjske banke, Beograd, kot garanta za II. posojilo 
Evropske investicijske banke za financiranje modernizacije magi- 
stralne železniške smeri »Jesenice/Sežana - Gevgelija/Dimitrov- 
grad«; 
- osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti 

Vojvodinske banke - Združene banke, Novi Sad, kot garanta za II. 
posojilo Evropske investicijske banke za financiranje moderniza- 
cije magistralne železniške smeri »Jesenice/Sežana - Gevgelija/ 
Dimitrovgrad«; 

- predlog zakona o ratifikaciji protokola o varstvu Sredozem- 
skega morja pred onesnaževanjem s kopnega z aneksi I, II in III; 

- predlog zakona o ratifikaciji dunajske konvencije o varstvu 
ozonskega plašča; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o varstvu voda reke 
Tise in njenih pritokov pred onesnaževanjem. . 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne monetarne politike 

in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1989. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. decembra 1989 

Seje zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so sklicane za sredo, 27. decembra 1989. 

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

- predlog zakona o volitvah v skupščine; 
- predlog zakona o določitvi Volilnih enot za volitve delegatov 

v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ; 
- predlog zakona o volitvah predsednika in članov Predsedstva 

SR Slovenije; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o evidenci volilne pravice s predlogom zakona; 
- predlog zakona o političnem združevanju; 
- 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. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

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

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

zakona o upravnih taksah s predlogom zakona; 
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj pomemb- 

nih za republiko za leto 1990; 
- predlog odloka o odstopu posebnega republiškega davka od 

prometa proizvodov občinam v letu 1990; 
- soglasje k predlogu statutarnega sklepa o spremembah in 

dopolnitvah statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
imajo na dnevnem redu sej tudi predlog programa dela zbora in 
periodični delovni načrt za i. tromesečje 1990. 

Vsi trije zbori bodo obravnavali tudi volitve in imenovanja ter 
pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22.11. 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- ekspoze predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
Dušana šinigoja k poročilu o izvajanju ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije in 
k izhodiščem za pripravo proračuna SR Slovenije z bilanco sred- 
stev in 

- uvodno besedo predsednika Delovne skupine vseh treh odbo- 
rov za družbenopolitični sistem zborov Skupščine SR Slovenije za 
pripravo izhodišč volilne zakonodaje Toneta Jerovška k predlogu 
za izdajo zakona o volitvah v skupščine z osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela, Zbor občin In družbenopolitični zbor so 
sprejeli: 

- sklepe k poročilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev IX - LXXXIX k ustavi SR Slovenije; 
- predlog za izdajo zakona o volitvah v skupščine z osnutkom 

zakona; 
- sklepe k poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ; 

- sklep k osnutku odloka o pripravljanju in sprejemanju planov 
za srednjeročno obdobje 1991-1995. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 25 z dne 21. 11. 1989 je prišlo pri objavi 
Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah s predlogom zakona do dveh tiskar- 
skih napak. 
Na strani 33 v prvem stolpcu v 10. členu v prvi vrsti mora biti 
namesto »V 11. točki...« pravilno »V 1. točki...«. 
Na strani 36 v prvi koloni v tar. št. 35 mora biti namesto »0,2%« 
pravilno »0,2%»«. 

2 poročevalec 



Zbor združenega dela In Zbor občin sta ob upoštevanju pred- 
logov in stališč Družbenopolitičnega zbora sprejela 

- sklep ob obravnavi izhodišč za pripravo zskona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1990 z bilancami. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- predlog za izdajo zakona o ustanovitvi Veterinarske fakultete 

v Ljubljani s predlogom zakona; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o povračilu "za ceste ob ceni naftnih derivatov; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks; 
- predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka; 
- sklep k osnutku zakona o garanciji federacije za obveznosti 

Sklada za financiranje povečanja zaposlenosti v manj razvitih 
republikah in izrazito emigracijskih območjih SFRJ iz posojila 
vlade Zvezne republike Nemčije; 
- sklep k osnutku zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o zagotovitvi sredstev za ustanoviteljsko vlogo federacije v Jugo- 
slovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje in 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma 
o socialnem zavarovanju med SFR Jugoslavijo in Veliko sociali- 
stično ljudsko libijsko arabsko džamahirijo. 

Zbor občin je tudi sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine ter o območjih občin. 

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

- predlog odloka o imenovanju namestnice predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo; za namestnico predsednika Republi- 
škega komiteja za delo je bila imenovana Nataša Belopavlovič; 

- predlog odloka o imenovanju namestnice predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo; za namestnico predsednika predsed- 
nika Republiškega komiteja za delo je bila imenovana Jožefa 
Puhar; 

- predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za industrijo in gradbeništvo; za namestnika 

predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo 
je bil imenovan Pavle Llvakovič; 
- osnutek odloka o imenovanju namestnice javnega pravobra- 

nilca SR Slovenije; za namestnico javnega pravobranilca SR Slo- 
venije je bila imenovana Marija Humer; 

- predlog odloka o imenovanju javnega tožilca Višjega javnega 
tožilstva v Mariboru; za javnega tožilca Višjega javnega tožilstva 
v Mariboru je bil imenovan mag. Dušan Požar, 

- predlog odloka o razrešitvi predsednika Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; dolžnosti predsednika Sodišča združenega 
dela SR Slovenije je bil razrešen Vinko Kastelic; 

- predlog odloka o razrešitvi namestnika predsednika Republi- 
škega komiteja za delo; dolžnosti namestnika predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo je bil razrešen mag. Franc Skufca.. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. novembra 1989 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so na skupni seji vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije poslušali 

- uvodno besedo podpredsednika Skupščine SR Slovenije 
Jožeta Kneza o aktualnih političnih in ekonomskih razmerah 
v SAP Kosovo. 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sprejeli: 

- predlog ugotovitev, stališč In sklepov. 
Delegati Zbora združenega dela in Zbora občin pa so sprejeli 

še: 
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem prometnem 

davku. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SR.S 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije, sprejetih na skupni seji vseh zborov 27. 11. 1989 ob 
razpravi o aktualnih političnih in ekonomskih razmerah v SAP Kosovo in na 
podlagi uvodne besede podpredsednika Jožeta Kneza, pobud in predlogov skupin 
delegatov, organizacij, združenj in občanov ter razprave delegatov    

Skupščina SR Slovenije je na skupni seji 
vseh zborov 27.11.1989 razpravljala o aktu- 
alnih političnih In ekonomskih razmerah 
v SAP Kosovo In na podlagi uvodne bese- 
de podpredsednika Jožeta Kneza, pobud 
In predlogov skupin delegatov, organlza- 
cll, združenj In občanov ter razprave dele- 
gatov sprejela naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPE 

i. 

1. Skupščina SR Slovenije je na skupni 
seji vseh zborov 30. marca 1989 sprejela 
stališča v zvezi z aktualnimi družbenopoli- 
tičnimi razmerami v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji in uresničevanjem programa za 
Kosovo. 

Takrat smo med drugim opozorili, da do- 
sedanja politika na Kosovu ne daje pričako- 
vanih rezultatov, da imajo največjo odgo- 
vornost za razmere na Kosovu Albanci kot 
večinska narodnost v pokrajini in Srbi kot 
večinski narod v SR Srbiji ter da je uveljav- 
ljanje pravne države, enakopravnosti in so- 
žitja v pokrajini tudi naša skupna skrb in 
odgovornost. Poudarili smo, da je razmere 
v pokrajini mogoče dolgoročno reševati le 
z utrjevanjem medsebojnega zaupanja ljudi, 
z demokratičnimi sredstvi in ob doslednem 
spoštovanju človekovih pravic in da je neu- 
strezna politična aktivnost prispevala k na- 

stanku razmer, v katerih je Predsedstvo 
SFRJ sprejelo posebne ukrepe. 

Izjavili smo, da ne sprejemamo vsiljene 
logike izrednih razmer in izrednega stanja 
in da je treba z vsemi silami in na vseh 
ravneh čimprej po demokratični poti odpra- 
viti razloge, ki so pogojevali uvedbo poseb- 
nih ukrepov. 

Ugotovili smo, da so pogoji za uspešno 
uresničevanje jugoslovanskega programa 
oteženi in da je potrebno oceniti ustreznost, 
cilje in metode programa ter da je potreben 
odprt, širok in enakopraven dialog o teh in 
drugih vprašanjih med skupščinami SR in 
SAP ter vsemi pristojnimi organi. 

Poudarili smo tudi, da želimo odgovorno 
in tvorno prispevati k vzpostavljanju razmer, 
ki bodo zagotavljale mir, sožitje in razvoj 
vseh narodov in narodnosti v pokrajini 
v skladu z odgovornostjo za lasten razvoj in 
razvoj Jugoslavije v celoti. 

Predlagali smo, da naj zaradi številnih 
nejasnosti pristojni organi proučijo, kako je 
z ustavo in zakoni urejeno uvajanje izrednih 
razmer in kakšna so pri tem pooblastila 
Predsedstva SFRJ ter kakšni sta vloga in 
pristojnost organov v socialističnih republi- 
kah in socialističnih avtonomnih pokraji- 
nah. Zahtevali smo tudi, da morata Skupšči- 
na SFRJ in Predsedstvo SFRJ enako odloč- 
no kot sodita vsak poskus rušenja ozemelj- 
ske celovitosti države obsoditi poskuse 
praktičnega spreminjanja federacije suvere- 
nih in enakopravnih narodov v federacijo 

majoriziranih narodov in narodnosti. 
2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

so navedena stališča še vedno v celoti aktu- 
alna. Po navedbah organov SR Srbije in 
SAP Kosovo se v pokrajini gospodarski po- 
ložaj nadalje slabša, pogoji za mir in sožitje 
se ne izboljšujejo, nadaljuje se izseljevanje 
Srbov in Črnogorcev, uvedba delovne ob- 
veznosti ne daje učinkov. Skupščina SR 
Slovenije soglaša s temi navedbami in ugo- 
tavlja, da torej izredni ukrepi ne prispevajo 
k izboljšanju razmer v pokrajini. Poleg tega 
v pokrajini uveljavljene metode kadrovske 
diferenciacije trgajo doslej vzpostavljene 
poslovne, kulturne in druge vezi z drugimi 
v Jugoslaviji, ekonomske in druge oblike 
pomoči so praktično onemogočene in po- 
vsem neučinkovite. Rezultati novembrskih 
volitev kažejo, da prebivalstvo v pokrajini 
večinsko ne podpira nosilcev sedanje politi- 
ke. Tudi zaradi tega so vse slabši pogoji za 
gospodarska vlaganja in za izvajanje učin- 
kovite socialne politike. 

Nov element pri urejanju razmer na Koso- 
vu so tudi amandmaji k ustavi SR Srbije, na 
podlagi katerih je SR Srbija dobila poobla- 
stilo za urejanje vprašanj notranjih zadev, 
državne varnosti, ljudske obrambe in pravo- 
sodja v obeh pokrajinah. V takih razmerah 
je nujno oceniti, ali še drži naša ugotovitev, 
da so za stanje na Kosovu najodgovornejši 
Albanci, kot večinska narodnost na Kosovu. 
S sprejemom amandmajev k ustavi SR Srbi- 
je je ta odgovornost prenešena na SR Srbijo 
in s tem na srbski kot večinski narod. Svoje- 



vrsto nasprotje je, da se je po ustavnih spre- 
membah v SR Srbiji zmanjšala avtonomija 
v obeh pokrajinah, ostale pa so jima vse 
pristojnosti na podlagi ustave SFRJ. 

Na nesprejemljiv način reševanja proble- 
mov kaže tudi proces proti Azemu Vllasiju 
in 14 drugim soobtoženim. 

Vse to nas politično in ekonomska osam- 
Ija v Evropi in zmanjšuje mednarodni ugled 
Jugoslavije in nas ob vseh pozitivnih giba- 
njih v vzhodni Evropi uvršča med najbolj 
dogmatske države. To ima lahko Ježke eko- 
nomske posledice, ki bi prizadele tudi SR 
Srbijo in SAP Kosovo. Namesto, da bi izkori- 
stili pomembne vzpodbude za drugačen od- 
nos razvitih držav do nas, ki jih imamo zara- 
di sprememb v gospodarskem sistemu, si 
s politično nestabilnostjo in kršenjem člove- 
kovih pravic preprečujemo in onemogoča- 
mo stik z razvitim svetom. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so informacije o položaju na Kosovu eno- 
stranske in protislovne. Razlogi za to so 
zaprtost uradnih virov informacij, informa- 
cijske blokade ter nepripravljenost in ne- 
možnost dialoga, etiketiranje in politično 
izsiljevanje. Dejanska prepoved svobode 
združevanja in političnega izražanja Alban- 
cev ne odpira vrat za normalen politični 
dialog in vodi v skrajnosti. Tako ostajajo 
prikrite resnice o tem, kakšni so dejanski 
problemi, kakšna je dejanska ogroženost 
integritete Jugoslavije, kakšen je položaj 
narodov in narodnosti, kdo so resnični no- 
silci posameznih dogajanj ipd. Vsake dru- 
gačne ocene od » uradnih - iz SAP Kosova in 
SR Srbije so ocenjene kot podpora »ireden- 
ti- in razbijanje Jugoslavije. Tako je onemo- 
gočen enakopraven dialog o teh vprašanjih 
in ni mogoče priti do konstruktivnega kom- 
promisa med nosilci različnih interesov. 

4. Sedanja nepripravljenost za objektivno 
oceno stvarnih problemov in dolgoročne 
ocene možnih učinkov politike in aktivnosti 
nas sili v položaj, da moramo brez zadost- 
nih informacij, ob našem nezadovoljstvu in 
nestrinjanju z izvajanjem politike nositi so- 
odgovornost za način izvajanja politike, na 
katerega nimamo nikakršnega vpliva. Tako 
stanje je nevzdržno, saj v bistvu terja sode- 
lovanje in soodgovornost za odločitve, na 
katere ima v imenu »uradne« resnice odlo- 
čujoč vpliv politika SR Srbije. Ne odklanja- 
mo možnosti, da se take pravice SR Srbiji 
na njenem območju zagotove, vendar po- 
tem za posledice takih odločitev ne moremo 
nositi niti soodgovornosti niti ne želimo pri 
tej politiki sodelovati. Ker pa je usoda Koso- 
va tudi usoda vse Jugoslavije, potem terja- 
mo, da se upoštevajo pri sprejemanju odlo- 
čitev tudi naši pogledi in predlogi. 

Skupščina SR Slovenije zato predlaga, da 
se skupaj ponovno oceni razmere in položaj 
v SAP Kosovo ter pristojnost in odgovor- 
nost organov SFRJ ter drugih republik in 
pokrajin glede na nov ustavno pravni polo- 
žaj SR Srbije in glede na to ponovno oceni 
ustreznosti sedanje politike in ukrepov. 
Skupščina SR Slovenije predlaga Predsed- 
stvu SFRJ, da v skladu s svojimi ustavnimi 
pristojnostmi pripravi možne skupne ele- 
mente za določitev skupne politike Jugosla- 
vije za mir, sožitje in razvoj v SAP Kosovo 
ter jih predloži skupščinam socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin in Skupščini SFRJ. Skupščina SFRJ 
naj ustanovi skupino mednarodno prizna- 
nih jugoslovanskih strokovnjakov, ki bo 
vsestransko ocenila razmere in da se na 
podlagi teh ocen opravi razprava o dolgo- 
ročni usmeritvi politike na Kosovu. 

5. Skupščina SR Slovenije predlaga, da 
nemudoma in pred pripravo ponovne ocene 
za oblikovanje dolgoročne in kratkoročne 

politike urejanja razmer na Kosovu: 
- Skupščina SFRJ oceni utemeljenost in 

objektivnost informacij in podlag za spre- 
jem posebnih ukrepov, s katerimi jo je sez- 
nanilo Predsedstvo SFRJ, 

- Predsedstvo SFRJ in Skupščina SFRJ 
ocenita pravne podlage za sprejemanje po- 
sebnih ukrepov in jih čimprej odpravi, 

- Predsedstvo SFRJ tudi v luči ustavne 
reforme v SR Srbiji oceni pravne podlage za 
formiranje skupnega odreda milice na Ko- 
sovu in utemeljenost za njegovo nadaljnje 
delovanje, 

- Skupščina SFRJ pospeši zakonodajni 
postopek v zvezi z dekriminacijo mišljenj- 
skih in verbalnih deliktov, 

- pristojni organi zagotove neodvisnost 
sodišča in senata na sojenju proti Azemu 
Vllasiju in soobtožencem v skladu z načeli 
pravne države, 

- Skupščina SFRJ ustanovi posebno de- 
lovno telo z nalogo, da razišče politično 
ozadje procesa in delovanje vseh državnih 
organov ob začetku kazenskega pregona, 

- Skupščina SFRJ celovito oceni medna- 
rodne razsežnosti in odmevnosti dogajanj 
v SAP Kosovo in še posebej na proces v Ti- 
tovi Mitrovici, 

- Skupščina SFI.J oceni upravičenost vi- 
sokih stroškov za izvajanje izrednih 
ukrepov. 

II. 

1. Zbori Skupščine SR Slovenije so že na 
sejah 22.11.1989 v celoti odobrili odločitev 
Mestnega sekretariata za notranje zadeve 
mesta Ljubljana o prepovedi napovedanega 
mitinga 1.12.89, ki ga pripravlja Združenje 
za povratek pregnanih Srbov na Kosovo in 
Metohijo iz Kosovega Polja. 

Skupščina SR Slovenije odločno in do- 
končno odklanja vsiljevanje mitingaštva kot 
metode prisilnega »dialoga« oziroma nači- 
na medsebojnega informiranja med pripad- 
niki jugoslovanskih narodov in narodnosti. 

SR Slovenije je odprta za tvoren, demo- 
kratičen in enakopraven dialog, za kar smo 
že doslej dali vrsto pobud, ki pa niso bile 
sprejete oz. so bile obsojene kot napad na 
enotnost SR Srbije in Jugoslavije in podpo- 
ra iredentistom in separatistom. Takšna je 
bila usoda namerno enostransko in popače- 
no interpretirane skupne izjave iz Cankarje- 
vega doma. Nobenega odgovora ni bilo na 
pobude iz Slovenije za dialog na okrogli 
mizi, TV, Lj. Dnevniku in Delu, za javno 
razpravo o Cankarjevem domu in nenazad- 
nje tudi na stališča Skupščine SR Slovenije 
z dne 30.3.1989, saj je na naš poziv, da se 
srečamo in odprto govorimo o spornih 
vprašanjih, odgovorila le Skupščina SR Sr- 
bije in še ta odklonilno z napotilom, da bo 
dialog možen le, ko bomo v SR Sloveniji 
mislili enako, kot politično vodstvo SR Sr- 
bije. 

To so osnovni razlogi, da so številne naše 
organizacije, skupnosti in občani javno ali 
s pismi zahtevali, da se miting kot metoda 
grožnje in nasilja prepove in bi torej organi- 
ziranje mitinga proti volji ljudi na ozemlju 
SR Slovenije predstavljalo kršenje zakonov 
in suverenosti SR Slovenije. 

Mitingarstvo se izkrivljeno predstavlja kot 
vrhunec demokracije, čeprav gre za pohod- 
ništvo na ozemlje druge republike in za vsi- 
ljevanje idej grupe občanov iz Kosovega 
Polja. Tak miting bi še bolj poslabšal med- 
nacionalne odnose, glede na napovedano 
množičnost in grožnje z nasiljem ter grož- 
nje s prelivanjem krvi, ki ga vsebujejo napo- 
vedi organizatorjev pa bi objektivno ogrozil 
varnost ljudi in občanov SR Slovenije, pa 
tudi mitingašev. 

Skupščina SR Slovenije zato ponovno po- 
udarja, da so organi v SR Srbiji in v drugih 
republikah in pokrajinah dolžni ukrepati 
v skladu s 1. točko XXX. amandmaja k ustavi 
SFRJ in preprečiti priprave in odhod na 
miting. To bo preskus, koliko upoštevamo 
deklarirana načela pravne države. Drugač- 
no ravnanje bi pomenilo, da ti organi ne 
priznajo veljavnosti odločbe pristojnega dr- 
žavnega organa na svojem območju, s če- 
mer zavestno kršijo ustavo SFRJ in nosijo 
vso odgovornost za posledice takega rav- 
nanja. 

Skupščina SRS se je seznanila in soglaša 
z ugotovitvami Predsedstva SR Slovenije in 
sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki ga je ta sprejel na današnji seji na 
podlagi prvega odstavka 12. člena zakona 
o notranjih zadevah in s katerim je naložil 
Republiškemu sekretarju za notranje zade- 
ve, da sprejme potrebne ukrepe za zagoto- 
vitev varnosti. Republiški sekretar lahko 
odredi omejitev gibanja ali prepove gibanje 
na določenih območjih in sestajanje obča- 
nov na javnih mestih v SR Sloveniji, da se 
prepreči organizirani prihod na miting in 
izvedba napovedanega mitinga 1. 12. 1989 
v Ljubljani, ki je z odločbo pristojnega orga- 
na prepovedan. Skupščina poudarja, da je 
potrebno za uresničitev teh ukrepov upora- 
biti vsa razpoložljiva sredstva, vključno 
z odpoklicem slovenskih miličnikov s Koso- 
va, če pristojni organi ne bi izpolnili svojih 
obveznosti. 

2. IS naj Skupščino SR Slovenije sproti 
obvešča o rezultatih prizadevanj, da se v ok- 
viru preverjanja razlogov za posebne ukre- 
pe, kar je pristojnost Predsedstva SFRJ, 
prednostno zagotovi vračanje miličnikov iz 
drugih republik (upoštevaje oddaljenost, 
stroške in jezikovne pregrade). 

3. Skupščina SR Slovenije se je seznanila 
z zahtevami organizacij in skupnosti ter 
skupin delegatov, da se nemudoma prekine 
z izpolnjevanjem obveznosti do sklada fede- 
racije in da se zadrži le neposredne oblike 
namenske pomoči in vlaganj. Takšno eno- 
stransko prekinjanje bi bilo v nasprotju z ve- 
ljavnim družbenim planom in zveznimi za- 
koni, h katerim je dala soglasje Skupščina 
SR Slovenije in zato teh zahtev in pobud ni 
mogoče takoj sprejeti. Skupščina pa nalaga 
delegaciji in delegatom v Skupščini SFRJ, 
da v pripravi aktov ekonomske politike za 
leto 1990 vztrajajo, da se pred odločitvijo 
pridobi ocene skupine strokovnjakov 
o umestnosti obsega, dinamike in namen- 
ske uporabe sredstev Sklada federacije, 
dotlej pa uredi začasno financiranje in za- 
gotovi nemoteno neposredno povezovanje. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da pri- 
stojne službe preverijo in javno objavijo, iz 
katerih sredstev se financira mitingaška de- 
javnost. 

4. Skupščina SR Slovenije sprejema celo- 
vito opredelitev do prenovljenega jugoslo- 
vanskega programa, ki je podana v uvodni 
besedi podpredsednika Skupščine SR Slo- 
venije. 

III. 

SAP Kosovo je del SR Srbije in SFR Jugo- 
slavije. Razmere na Kosovu imajo posledice 
za vso. Ju90Slavijo. Ne pristajamo na Koso- vizacijo Jugoslavije. Soodgovorni smo lah- 
ko le, če se upoštevajo tudi naša stališča. 
Želimo polno enakopravnost, mir, sožitje in 
pravno državo tudi na Kosovu, da se zago- 
tovi človeka vredno življenje vsem prebival- 
cem v SAP Kosovo. Za to smo se pripravlje- 
ni tudi v prihodnje v celoti angažirati in 
temu so namenjena ta naša stališča. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organ« 

samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih 

republiških upravnih organov s predlogom zakona 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 4. 12. 1989 
đ0"pREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI NALOG, KI JIH 
OD1 1 1990 ZAČASNO OPRAVLJAJO ORGANI SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI IN O USTANOVITVI DOLOČENIH REPU- 
BLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV S PREDLOGOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215_ 
člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. ... . __ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker pomeni 
sprejem zakona uskladitev z ustavnim zakonom za izvedbo ustav- 
nih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije. i Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 22. 11. 1989 obravna- 
vala in sprejela poročilo o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije, v katerem je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predstavil rešitve za organiza- 
cijo in delovanje posameznih področij družbenih dejavnosti in 
gospodarske infrastrukture. Predloženi zakon je torej samo 
izvedba nalog iz navedenega poročila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220 in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles 

sodelovali: 
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta m republiški sekretar za 

pravosodje in upravo,   
- dr. Miha RIBARIC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 

bliškega komiteja za zakonodajo, , , .. 
- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kU-UMilan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za promet in zveze, 

- Miran KALCIC, član Izvršnega sveta m predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kulturo, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta m predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

- Janko KUSAR, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
ljudsko obrambo, „ . . .. 

- dr. Dinko LESKOVSEK, član Izvršnega sveta m predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pravo- 
sodje in uoravo,   , , 

- Jelka PEČAR, republiška svetbvalka v Republiškem sekreta- 
riatu za pravosodje in upravo. 

POVZETEK 

Zakon predvideva, da od 1.1.1990 do uveljavitve nove zakono- 
daje na posameznih področjih opravljajo določene naloge samou- 
pravnih interesnih skupnosti organi, ki jih bodo ustanovile te 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike in vanje 
imenovale stalne delegate. Naloge odborov na področju družbe- 
nih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ki jih bodo ustano- 
vile samoupravne interesne skupnosti za območje občine, bodo 
s svojim odlokom lahko določile skupščine občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti. . . 

Z zakonom so urejena tudi razmerja med samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, skupščinami družbenopolitičnih skupnosti in 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga je podana v četrtem in šestem odstavku 12. 
člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do 
LXXXIX k Ustavi SR Slovenije, po katerem se z zakonom lahko 
doioči, da ne glede na prenos nalog samoupravnih interesnih 
skupnosti na izvršne svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
opravljajo organi, ki jih ustanovijo samoupravne interesne skup- 
nosti, določene naloge samoupravnih interesnih skupnosti, 
v zvezi z amandmajem XIX k Ustavi SR Slovenije, po katerem se na 
področjih družbenih dejavnosti, na katerih družbenopolitične 
skupnosti določijo način zagotavljanja sredstev za skupne druž- 
bene potrebe, z zakonom določi način organiziranja, vpliva in 
nadzora uporabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju 
teh skupnih družbenih potreb. 

Ustavna podlaga je podana tudi v 8. točki prvega odstavka 321. 
člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom ureja organiza- 
cija republiških organov in njihovih služb. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Z ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX 
k Ustavi SR Slovenije je bilo opravljanje nalog samoupravnih 
interesnih skupnosti začasno, do uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve, prenešeno na izvršne svete skupščin ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti. Skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti morajo do 1. januarja 1990 ustanoviti organe za 
spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje 
mnenj in predlogov na teh področjih skupščinam družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovim izvršnim svetom. Tem organom pa se 

njihovimi izvršnimi sveti. 
O posamičnih pravicah in obveznostih naj bi tudi v bodoče 

odločali obstoječi organi dosedanjih samoupravnih interesnih 
skupnosti na podlagi sedanjih aktov, ki se jim podaljša veljavnost. 

Nadalje je določeno, da v primerih, če skupščina samoupravne 
interesne skupnosti ne ustanovi svojega organa, ustanovi tak 
organ in imenuje stalne delegate skupščina ustrezne družbenopo- 
litične skupnosti. 

V zakonu je predlagana tudi ustanovitev novih republiških 
upravnih organov, ki nastanejo iz delovnih skupnosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

S tem zakonom se urejajo tudi vprašanja v zvezi s prenehanjem 
dela samoupravnih interesnih skupnosti. 

lahko z zakonom in odlokom poveri tudi opravljanje določenih 
nalog samoupravnih interesnih skupnosti, pri čemer gre za izjemo 
od pravila, po katerem naloge samoupravnih interesnih skupnosti 
prevzamejo izvršni sveti. u 

Predlagatelj je analiziral naloge samoupravnih interesnih skup- 
nosti za območje republike. Pri tem je ugotovil, da določenih 
nalog ki so jih doslej opravljale samoupravne interesne skupno- 
sti zaradi specifike, obsega ali načina opravljanja ni primerno ali 
ni 'smotrno prenašati na Izvršni svet, temveč naj bi te naloge 
opravljali organi samoupravnih interesnih skupnosti s sta nimi 
delegati. S tem bi tudi v prehodnem obdobju zagotovili sodelova- 
nje uporabnikov in izvajalcev ter stroke pri sprejemanju odločitev 
in opravljanju dejavnosti na posameznih področjih. Hkrati pa bi 
s tem vzpostavili kontinuiteto med dosedanjo ureditvijo in novo 
sistemsko zakonodajo, ki bo morala v skladu z XIX amandmajem 
k Ustavi SR Slovenije zagotavljati racionalno zadovoljevanje in 
uresničevanje z ustavo in zakoni določenih pravic delovnih ljudi in 
občanov ter doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega razvoja 
ob ustreznejšem načinu organiziranja, vpliva in nadzora uporab- 
nikov in izvajalcev pri določanju in izvajanju skupnih družbenih 
P°seprevzemom delovnih skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti se na posameznih področjih kaže potreba po takojšnji 
ustanovitvi nekaterih republiških upravnih organov. Gre pred- 
vsem za področje zdravstva, zaposlovanja, cestnega gospodar- 
stva in požarne varnosti. Na teh področjih je zaradi obsega in 
posebnosti nalog ter zato, da se zagotovi nemoteno opravljanje 
nalog, potrebno dosedanje delovne skupnosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti organizirati kot upravne organe v sestavi resor- 
nih republiških sekretariatov oziroma komitejev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je svojo zasnovo rešitev za 
organizacijo in delovanje posameznih področij družbenih de|av- 
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nosti in gospodarske infrastrukture podrobneje predstavil v Poro- 
čilu o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do 
LXXXIX k Ustavi SR Slovenije in v ekspozeju k temu poročilu. Pri 
tem je predvidel tudi sprejem predlaganega zakona in nakazal 
njegove poglavitne rešitve. Skupščina SR Slovenije je na sejah 
zborov dne 22.11.1989 sprejela predloženo poročilo. V skladu 
s sklepi Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet pripravil predpise, 
ki pomenijo izvedbo nalog iz navedenega poročila, med katere 
sodi tudi ta zakon. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

S predlaganim zakonom naj bi bilo določeno, da do uveljavitve 
nove zakonodaje na posameznih področjih opravljajo določene 
naloge samoupravnih interesnih skupnosti organi, ki jih bodo 
ustanovile te samoupravne interesne skupnosti v smislu 5. 
odstavka 12. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije. 

Naloge odborov na področju družbenih dejavnosti in gospodar- 
ske infrastrukture, ki jih bodo ustanovile samoupravne interesne 
skupnosti za območje občine, bodo s svojim odlokom lahko 
določile skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Glede na ustavni zakon se med skupščinami družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovimi izvršnimi sveti ter organi, ki jih za spremlja- 
nje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in 
predlogov ustanovijo skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti, vzpostavljajo razmerja, ki temeljijo na njihovem medseboj- 
nem sodelovanju. Zato naj bi zakon določil, da so skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvršni sveti dolžni obrav- 
navati mnenja in predloge organov samoupravnih interesnih 
skupnosti in jih tudi obvestiti o svojih stališčih. Ker predstavlja 
spremljanje uresničevanja sprejete politike in odločitev eno 
temeljnih nalog organov samoupravnih interesnih skupnosti, naj 
bi zakon določil, da imajo organi samoupravnih interesnih skup- 
nosti pravico in dolžnost obvestiti skupščino ustrezne družbeno- 
politične skupnosti v primerih, če ugotovijo, da izvršni svet ni 
obravnaval njihovega mnenja ali predloga, ali v primerih, če je 
izvršni svet sprejel odločitev, ki je v nasprotju s sprejeto politiko. 
S tem se skozi vlogo odborov zagotavlja vpliv interesov uporabni- 
kov in izvajalcev na opravljanje dejavnosti na ustreznem področju 
in omogoča skupščinam družbenopolitičnih skupnosti nadzor 
nad delom izvršnih svetov tudi na področjih, na katerih so doslej 
delovale samoupravne interesne skupnosti. 

Ne glede na pooblastila organov, ki jih bodo ustanovile samou- 
pravne interesne skupnosti, pa ostajajo izvršni sveti odgovorni 
skupščinam ustreznih družbenopolitičnih skupnosti za izvajanje 
celovite politike in za stanje na vseh področjih družbenega življe- 
nja in dela v okviru pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. Zato naj bi zakon določil, da izvršni svet zadrži odloči- 
tev, ki jo je sprejel organ samoupravne interesne skupnosti, in 
sam sprejme začasno odločitev, če bi ugotovil, da je odločitev 
organa samoupravne interesne skupnosti v nasprotju z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom oziroma politiko, sprejeto 
v skupščini družbenopolitične skupnosti. O takšnem ukrepu in 
o svoji odločitvi naj bi izvršni svet obvestil skupščino, ki bi 
dokončno odločila o takšnem vprašanju. Enako naj bi ravnal 
izvršni svet tudi v primeru, če bi ugotovil, da organ samoupravne 
interesne skupnosti ni odločil o stvari, za katero je pooblaščen. 

Ker ni mogoče docela izključiti možnosti, da zaradi sorazmerno 
kratkega časa za ustanovitev organov samoupravnih interesnih 
skupnosti ali drugih razlogov skupščina posamezne samoupravne 
interesne skupnosti do 1.1.1990 ne bi ustanovila organa za sprem- 
ljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in 
predlogov in imenovala stalnih delegatov, naj bi zakon določil, da 
v teh primerih ustanovi tak organ in imenuje delegate skupščina 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. S tako določbo bi zagoto- 
vili, da bodo na vseh področjih delovali ustrezni organi, kar je še 
posebej pomembno na tistih področjih, kjer je s tem zakonom 
predvideno, da organi samoupravne interesne skupnosti še nada- 
lje opravljajo določen del njenih nalog - torej tiste naloge, ki se 
ne prenesejo na izvršni svet. 

O posamičnih pravicah in obveznostih iz razmerij v samouprav- 

nih interesnih skupnostih naj bi še nadalje odločali tisti organi 
samoupravnih interesnih skupnosti, ki so že doslej odločali o teh 
vprašanjih, razen v primerih, za katere bi ta zakon drugače določil. 
Ti organi naj bi odločali na podlagi obstoječih samoupravnih 
splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti, ki so veljali 
doslej in se jim torej podaljša veljavnost do nove ureditve. S tako 
ureditvijo se ohranja sistem odločanja o posamičnih pravicah in 
obveznostih občanov in drugih strank, ki je„bil uveljavljen dose- 
daj, vključno s sodnim varstvom pred sodišči združenega dela. 

Zaradi prenosa nalog samoupravnih interesnih skupnosti in 
kmetijskih zemljiških skupnosti na izvršne svete skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti je potrebno določiti njihove pravne nasled- 
nike. Zakon naj bi kot pravne naslednike določil družbenopoli- 
tične skupnosti, katerih izvršni sveti so prevzeli njihove naloge. 
Tako naj bi SR Slovenija v primerih, ko prevzema Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naloge območnih supnosti, prevzela tudi 
njihova sredstva, pravice in obveznosti, razen če je s tem zakonom 
drugače določeno. Glede na naravo sredstev biološke amortiza- 
cije gozdov je potrebno posebej določiti pravnega naslednika teh 
sredsev. Že po veljavnem zakonu o gozdovih se del sredstev 
biološke amortizacije gozdov, namenjenih za izvajanje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena na gozdnogospodarskem 
območju, vodi na gozdnogospodarski delovni organizaciji. Ta 
sredstva so namenska in jih gozdnogospodarska organizacija 
lahko uporablja le po programih in planskih aktih območne samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo. Ob ukinitvi območnih 
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo ne bi bilo smo- 
trno teh sredstev prenašati na družbenopolitične skupnosti zlasti 
zato, ker gozdnogospodarsko območje pokriva območje več 
občin. Zaradi posebnega značaja sredstev biološke amortizacije 
gozdov naj bi se del sredstev, namenjenih za izvajanje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena na ravni republike, ne zbiral 
v proračunu SR Slovenije, temveč na posebnem računu pri Repu- 
bliškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev 
IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije naj bi po tem zakonu prene- 
hale z delom tiste samoupravne interesne skupnosti in kmetijske 
zemljiške skupnosti, katerih ustanovitev temelji na zakonu. Ter- 
minsko naj bi se datum prenehanja samoupravnih interesnih 
skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti vezal na datum pre- 
nosa nalog, to je na 31. december 1989. Po tem datumu naj bi 
samoupravne interesne skupnosti in kmetijske zemljiške skupno- 
sti delovale le še v funkciji sprejemanja zaključnega računa, ki ga 
pred tem datumom ni mogoče sprejeti. Zaradi prenehanja oprav- 
ljanja nalog pa ni smotrno, da bi za sprejem zaključnega računa 
veljal 28. februar, kot je to določeno z zveznim zakonom o računo- 
vodstvu, temveč naj bi se ta rok skrajšal na 31. januar 1990. Zaradi 
morebitne možnosti, da skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti in kmetijske zemljiške skupnosti ne bi sprejela zaključnega 
računa v temu roku, naj bi ga sprejel organ samoupravne inte- 
resne skupnosti v naslednjih osmih dneh. 

Ker je za samoupravne interesne skupnosti in kmetijske zemlji- 
ške skupnosti po veljavni zakonodaji določena obveznost vpisa 
v sodni register, naj bi po tem zakonu sodišče po uradni dolžnosti 
izvedlo izbris teh skupnosti iz sodnega registra. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane zakonske rešitve ne terjajo novih finančnih sredstev 
in ne predstavljajo novih materialnih obveznosti za organizacije in 
skupnosti.Ob racionalnejši organizaciji dela se ne bo povečal 
obseg administrativno strokovnih opravil. 

Sredstva za opravljanje nalog, določenih v tem zakonu, in nalog 
delovnih skupnosti, iz katerih nastajajo novi republiški upravni 
organi, so se že doslej zagotavljale v okviru ustreznih samouprav- 
nih interesnih skupnosti v sklopu virov za te dejavnosti, ki se 
poslej prenašajo v republiški proračun.V predlagane upravne 
organe bodo vključene le dosedanje delovne skupnosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti za območje republike na področju 
cestnega gospodarstva in požarne varnosti, na področju zdrav- 
stva in zaposlovanja pa tudi delovne skupnosti občinskih in 
območnih samoupravnih interesnih skupnosti (skupno cca 1160 
delavcev), ki neposredno na podlagi ustavnega zakona prehajajo 
v sklop upravnih organov. 
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.SPLOŠNE DOLOČBE 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi nalog, ki jih od 1.1. 1990 začasno opravljajo organi 
samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih 

republiških upravnih organov     

v Skupščini SR Slovenije za program zdravstvenega varstva za 
leto 1990 po območjih in sredstev za naloge skupnega pomena,- 
sprejema enotna merila in kriterije za sklepanje pogodb z izva- 
jalci. 

10. člen 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije ustanovi odbore za 

uresničevanje programa zdravstvenega varstva in odbore za var- 
stvo pravic na območni ravni. 

Odbori za uresničevanje programa zdravstvenega varstva na 
območni ravni določajo pogoje in merila za sklepanje pogodb 
z izvajalskimi organizacijami s področja zdravstvenega varstva 
glede na posebnosti posameznega območja. 

Odbori za varstvo pravic na območni ravni odločajo o zahtevah, 
vlogah in pritožbah: 
- uporabnikov glede uresničevanja pravic iz samoupravnega 
sporazu ma o uresničevanju zdravstvenega varstva, 
- občanov glede omejevanja ali kršenja načela svobodne izbire 
zdravnika in zdravstvene organizacije ter samoupravnega spora 
zuma o postopkih in načinu uresničevanja pravic, 
- občanov v primerih, ko ustrezni organi zdravstvenih organizacij 
in podjetij ali drugih organizacij o vlogah niso odločili v določe- 
nem roku. 

11. člen 
Na področju socialnega varstva organ SIS določa merila za 

dodeljevanje in valorizacijo socialno-varstvenih pravic. 
12. člen 

Na področju otroškega varstva organ SIS opravlja naslednje 
naloge: 
- odloča o razdelitvi finančnih sredstev za izvajanje programa 
skupnih nalog v skladu z obsegom in nameni, ki jih določi Skupš- 
čina SR Slovenije, 
- določa osnove in merila za izvajanje vzgojno-varstvenih pro- 
gramov. 

13. člen 
Na področju socialnega skrbstva organ SIS opravlja naslednje 

naloge: 
- odloča o delitvi finančnih sredstev za izvajanje programa skup- 
nih nalog v skladu z obsegom in nameni, ki jih določi Skupščina 
SR Slovenije, 
- določa osnove in merila za oblikovanje cen storitev oziroma 
povračil za opravljanje programov, 
- sprejema sklepe o usklajevanju preživnin z gibanjem življenj- 
skih stroškov in osebnih dohodkov v SR Sloveniji, 
- podeljuje priznanja socialnega skrbstva. 

14. člen 
Na področju zaposlovanja organ SIS opravlja naslednje naloge. 

- pripravlja osnove in predloge za dopolnitve ali spremembe 
oblik štipendiranja, 
- presoja ustreznost višine štipendij pO posameznih oblikah in 
vrstah, pripravlja predloge za valorizacije in spremembe meril ter 
za ustrezno usmerjanje sredstev, 
- razpisuje in podeljuje štipendije Titovega sklada. 

15. člen 
Na področju vodnega gospodarstva ustanovijo skupščine 

območnih samoupravnih interesnih skupnosti za vodno gospo- 
darstvo organe SIS, ki dajejo v postopku izdaje vodnogospodar- 
skega soglasja mnenje občinskim upravnim organom, pristojnim 
za vodno gospodarstvo. 

16. člen 
Na področju stanovanjskega gospodarstva organ SIS odloča 

o dodelitvi posojil za kadrovska stanovanja na nerazvitih ob- 
močjih. 

17. člen 
Na področju gozdarstva ustanovijo skupščine območnih samo- 

upravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo organe SIS, ki da- 
jejo: 
- mnenja h gozdnogospodarskim načrtom, 
- mnenja k lovskogospodarskim načrtom, 
- soglasja k izbiri trase za gradnjo gozdnih cest, 
- soglasja k osnutkom prostorskih izvedbnih aktov in k lokacijski 
dokumentaciji. 

1. člen 
Organi, ki jih skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za 

območje republike ustanovijo za spremljanje uresničevanja poli- 
tike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov Skupščini SR 
Slovenije in njenemu izvršnemu svetu (v nadaljnjem besedilu: 
organi SIS), opravljajo od 1.1.1990 do uveljavitve nove zakonodaje 
na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarske 
infrastrukture naloge samoupravnih interesnih skupnosti, dolo- 
čene s tem zakonom. 

Skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
lahko z odlokom določijo naloge organov, ki jih ustanovijo skupš- 
čine samoupravnih interesnih skupnosti za območje občine. 

2. člen 
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvršni sveti 

so dolžni obravnavati mnenja in predloge organov SIS in jih 
obvestiti o svojih stališčih. 

Če organ SIS ugotovi, da izvršni svet ni obravnaval njegovega 
mnenja ali predloga ali da je sprejel odločitev v nasprotju s poli- 
tiko, sprejeto v skupščini družbenopolitične skupnosti, o tem 
obvesti skupščino ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

3. člen 
Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugotovi, 

da je odločitev organa SIS v nasprotju z zakonom, drugim predpi- 
som ali splošnim aktom oziroma s politiko, sprejeto v skupščini 
družbenopolitične skupnosti, tako odločitev zadrži in sam 
sprejme začasno odločitev. 

Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugotovi, 
da organ SIS ni sprejel odločitve, ki bi jo moral sprejeti, ga izvršni 
svet na to opozori in mu predlaga, da sprejme odločitev; če organ 
SIS ne ravna v skladu z opozorilom, izvršni svet sam sprejme 
odločitev. 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti o od očitvi 
iz prejšnjih dveh odstavkov obvesti skupščino družbenopolitične 
skupnosti. 4. aien 

O posamičnih pravicah in obveznostih iz razmerij v samouprav- 
nih interesnih skupnostih odločajo od 1.1.1990 organi, ki so bili 
pristojni za odločanje do 31.12.1989, če ni s tem zakonom dru- 
gače določeno. Ti organi odločajo na podlagi samoupravnih 
splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti, ki so bili 
v veljavi do tega dne. 

5. člen 
Strokovna in administrativno-tehnična in druga opravila za 

organe SIS opravljajo ustrezni upravni organi. 
6. člen 

S tem zakonom se na področju zdravstva, zaposlovanja, cest- 
nega gospodarstva in požarne varnosti ustanovijo republiški 
upravni organi, ki nastanejo iz delovnih skupnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

II. NALOGE ORGANOV SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI 

7. člen 
Na področju kulture organ SIS odloča o: 

- spremembah posameznih nalog iz republiškega programa, ki 
jih zaradi različnih razlogov ni mogoče med letom uresničiti tako, 
kot so bile načrtovane, in jih je zato treba med letom nadome stiti 
z novimi; 
- razdelitvi finančnih sredstev, določenih v Skupščini SR Sloveni 
je za naloge, ki jih iz objektivnih razlogov ni mogoče v pro gramu 
kulturnih dejavnosti za leto 1990 vsebinsko dokončno opredeliti. 

8. člen 
Na področju športa organ SIS opravlja naslednje naloge: 

- določa v skladu z obsegom in namenom sredstev, določenih 
v Skupščini SR Slovenije, program skupnih nalog športa v Slove 
niji,- določa osnove in merila za ugotavljanje povračil za pro- 
grame oziroma cene posamičnih storitev na podlagi veljavnih 
meril,- odloča o uporabi sredstev Loterije Slovenije, namenjenih 
za gradnjo športnih objektov in opremo v letu 1990. 

9. člen 
Na področju zdravstvenega varstva organ SIS opravlja nasled- 

nje naloge: - odloča o razdelitvi finančnih sredstev, določenih 
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18. člen 
Na področju PTT prometa ustanovijo skupščine območnih 

samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet organe SIS, ki 
sklepajo sporazume o plačilu sorazmernega deleža vrednosti 
izgradnje novega telefonskega priključka. 

III. USTANOVITEV REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANOV 

19. člen 
Na področju zdravstva se ustanovi Republiška uprava za zdrav- 

stveno varstvo kot organ v sestavi Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Republiška uprava za zdravstveno varstvo opravlja strokovne 
naloge, ki se nanašajo na uresničevanje programov zdravstve- 
nega varstva, na evidence občanov za potrebe zdravstvenega 
varstva, pokojninsko-invalidskega zavarovanja in zaposlovanja, 
na sklepanje pogodb z izvajalskimi zdravstvenimi organizacijami 
v SR Sloveniji, na finančno-operativna dela, na nadzorstvo glede 
izvajanja predpisov in splošnih aktov o pravicah in obveznostih ter 
postopkih in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega var- 
stva ter glede racionalne porabe sredstev za zdravstveno varstvo, 
na opravljanje določenih nalog zdravstveno informacijskega 
sistema ter na izvajanje mednarodnih sporazumov 

20. člen 
Na področju zaposlovanja se ustanovi Republiški zavod za 

zaposlovanje kot organ v sestavi Republiškega komiteja za delo. 
Republiški zavod za zaposlovanje opravlja strokovne naloge, ki 

se nanašajo na uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti, posredovanja dela in zaposlitve, organizacijske in 
strokovne postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, poklicno usmerjanje in štipendiranje ter zagotavlja 
informacijske in analitične osnove za operativne naloge in na 
izvajanje politike zaposlovanja. 

Republiški zavod za zaposlovanje odloča v upravnem postopku 
na prvi stopnji o posamičnih pravicah do denarnega nadomestila, 
denarne pomoči, priprave za zaposlitev brezposelnih oseb, uspo- 
sabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb in o dodelitvi štipendij iz 
združenih sredstev. 

21. člen 
Na področju cestnega gospodarstva se ustanovi Republiška 

uprava za ceste kot organ v sestavi Republiškega komiteja za 
promet in zveze. 

Republiška uprava za ceste opravlja strokovne naloge in 
zadeve, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih podlag in sodelova- 
nje pri pripravi republiških planskih aktov za področje cestnega 
gospodarstva; pripravo letnih programov gospodarjenja s cestami 
in predlaganje ukrepov za uresničevanje družbenega plana SR 
Slovenije za področje cestnega gospodarstva; opravljanje naiog 
financiranja cestnega gospodarstva; opravljanje nadzora nad 
fizičnim, kvalitativnim in vrednostnim uresničevanjem letnega 
programa gospodarjenja s cestami; opravljanje investitorskih 
poslov pri gradnjah, rekonstrukcijah in obnovah cest; oblikovanje 
strokovnih podlag za programe gospodarjenja s cestami, določa- 
nje programov štetij prometa in vodenje evidenc o cestah; način 
oblikovanja in višino povračil za uporabo cest in sodelovanje 
s strokovnimi institucijami. 

22. člen 
Na področju požarnega varstva se ustanovi Republiška uprava 

za požarno varnost kot organ v sestavi Republiškega sekretariata 
za ljudsko obrambo 

Republiška uprava za požarno varnost opravlja strokovne 
naloge, ki se nanašajo na izdelavo strokovnih podlag za organizi- 
ranje, delovanje in usklajen razvoj požarnega varstva kot dela 
sistema za zaščito in reševanje, podlag za republiške planske 
naloge in letne republiške programe na področju požarnega var- 
stva; organizira in nadzoruje po obsegu, vrednosti in vsebini 
izvajanje letnih republiških programov na tem področju ter oprav- 
lja druge strokovne naloge v zvezi s pripravami in delovanjem 
poklicnih teritorialnih gasilskih enot ter razvojem drugih operativ- 
nih gasilskih enot glede na različno požarno ogroženost območja 
republike, vzdrževanjem protipožarne in druge reševalne opreme 
ter zahtevnejšimi oblikami strokovnega usposabljanja. 

IV. PRENEHANJE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI 

23. člen 
Samoupravne interesne skupnosti in kmetijsko zemljiške skup- 

nosti, ki so bile ustanovljene na podlagi: 
1. zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št 1/80 45/82 
in 42/85), 

2. zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja (Uradni list SRS, št. 1/80 in 25/89), 
3. zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/89), 
4. zakona o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/79), 
5. zakona o skupnostih socialnega varstva (Uradni list SRS, št. 8/ 
80), 
6. zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavno- 
sti (Uradni list SRS, št. 1/81), 
7. zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 35/79), 
8. zakona o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture 
(Uradni list SRS, št. 35/79), 
9.zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list SRS, št. 8/78, 27/82 in 48/87), 
10.zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št 33/81 
in 29/86), 
11.zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, tele- 
grafski in telefonski promet (Uradni list SRS, št. 24/75), 
12.zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški 
promet (Uradni list SRS, št. 18/74), 
13.zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), 
14.zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS št 3/ 
81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88), 
15.zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS št 8/82) 
16.zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86), 
17.zakona o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75 35/79 in 29/ 
86), 
18.zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št.18/85, 29/86 'n 24/89), 
19.zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju 
osnovne preskrbe (Uradni list SRS, št. 46/86 in 45/87), 
20.zakona o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/ 
79), 
21.zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/ 
84), 
22.zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 
1/86 in 17/86 - prečiščeno besedilo) 
prenehajo z delom 31. decembra 1989. 

24. člen 
Sredstva, pravice in obveznosti samoupravnih interesnih skup- 

nosti oziroma kmetijskih zemljiških skupnosti iz 23. člena tega 
zakona in njihovih delovnih skupnosti, arhiv in dokumentacijo ter 
drugo premoženje prevzamejo ustrezne družbenopolitične skup- 
nosti v skladu s prevzemom nalog po ustavnem zakonu za izvedbo 
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 32/89). 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ostanejo sredstva 
dela biološke amortizacije gozdov, namenjena za izvajanje dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena na gozdnogospodarskem 
območju, pri gozdnogospodarski delpvni organizaciji; sredstva 
dela biološke amortizacije gozdov, namenjena za izvajanje dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena na ravni republike, pa se 
prenesejo na poseben račun pri republiškem upravnem organu, 
pristojnem za gozdarstvo. 

25. člen 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti oziroma kmetij- 

skih zemljiških skupnosti sprejmejo zaključni račun za leto 1989 
do 31. januarja 1990 in ga predložijo izvršnemu svetu skupščine 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti oziroma kmetijskih zemljiških skup- 
nosti veljavno sklepajo tudi po 31.12.1989, vendar samo za spre- 
jem zaključnega računa. 

Če skupščina posamezne samoupravne interesne skupnosti 
oziroma kmetijske zemljiške skupnosti ne sprejme zaključnega 
računa v roku iz drugega odstavka tega člena, ga sprejme organ 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti oziroma kmetijske 
zemljiške skupnosti najkasneje do 8. februarja 1990 

26. člen 
Samoupravne interesne skupnosti in kmetijske zemljiške skup- 

nosti iz 23. člena tega zakona izbriše sodišče iz sodnega registra 
po uradni dolžnosti. 

V. KONČNE DOLOČBE 

27. člen 
Ce skupščina samoupravne interesne skupnosti na posamez- 

nem področju ne ustanovi organa SIS, ustanovi tak organ na ravni 
republike oziroma na območni ravni Skupščina SR Slovenije, na 
ravni občine pa skupščina občine. 

28. člen 
V primerih, ko je z zakonom določeno, da o posameznem 

vprašanju odloča upravni organ s soglasjem oziroma na podlagi 
predhodnega mnenja samoupravne interesne skupnosti z istega 
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področja, odloča upravni organ brez soglasja oziroma predhod- 
nega mnenja. 

V primerih, ko je z zakonom določeno soglasje oziroma pred- 
hodno mnenje samoupravne interesne skupnosti z drugega 

področja, pa odloča upravni organ s soglasjem upravnega 
organa, pristojnega za to področje, če z zakonom ni drugače 
določeno. 

29. člen 
Ta zakon začne veljati 1.1.1990. 

OBRAZLOŽITEV 

Z ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX 
k Ustavi SR Slovenije je bilo opravljanje nalog samoupravnih 
interesnih skupnosti začasno, do uveljavitve z ustavo usklajene 
zakonske ureditve, preneseno na izvršne svete skupščin ustreznih 
družbenopolitičnih skupnosti. Skupščine samoupravnih interes- 
nih skupnosti morajo do 1. januarja 1990 ustanoviti organe za 
spremljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje 
mnenj in predlogov na teh področjih skupščinam družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovim izvršnim svetom. Tem organom pa se 
lahko z zakonom in odlokom poveri tudi opravljanje določenih 
nalog samoupravnih interesnih skupnosti. 

Določenih nalog, ki so jih doslej opravljale samoupravne inte- 
resne skupnosti, zaradi specifike, obsega ali načina opravljanja ni 
primerno ali ni smotrno prenašati na Izvršni svet, temveč naj bi te 
naloge opravljali organi samoupravnih interesnih skupnsti s stal- 
nimi delegati. Zakon predvideva, da do uveljavitve nove zakono- 
daje na posameznih področjih opravljajo določene naloge samou- 
pravnih interesnih skupnosti organi, ki jih bodo ustanovile te 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike in vanje 
imenovale stalne delegate.   

Naloge odborov na področju družbenih dejavnosti in gospodar- 
ske infrastrukture, ki jih bodo ustanovile samoupravne interesne 
skupnosti za območje občine, bodo s svojim odlokom lahko 
določile skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skup- 

°Glede na ustavni zakon se med skupščinami družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovimi izvršnimi sveti ter organi, ki jih za spremlja- 
nje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in 
predlogov ustanovijo skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti, vzpostavljajo razmerja, ki temeljijo na njihovem medseboj- 
nem sodelovanju. Zato je v zakonu predvideno, da so skupscine 
družbenopolitičnih skupnosti in njihovi izvršni sveti dolžni obrav- 
navati mnenja in predloge organov samoupravnih interesnih 
skupnosti in jih tudi obvestiti o svojih stališčih. Ker predstavlja 
spremljanje uresničevanja sprejete politike in odločitev eno 
temeljnih nalog organov samoupravnih interesnih skupnosti, 
zakon določa, da imajo organi samoupravnih interesnih skupnosti 
pravico in dolžnost obvestiti skupščino ustrezne druzbenopoli- 
tične skupnosti v primerih, če ugotovijo, da izvršni svet ni obrav- 
naval njihovega mnenja ali predloga, ali v primerih, če je izvrsni 
svet sprejel odločitev, ki je v nasprotju s sprejeto politiko. 

Ne glede na pooblastila organov, ki jih bodo ustanovile samou- 
pravne interesne skupnosti, pa ostajajo izvršni sveti odgovorni 
skupščinam ustreznih družbenopolitičnih skupnosti za izvajanje 
celovite politike in za stanje na vseh področjih družbenega življe- 
nja in dela v okviru pravic in dolžnosti ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. Zato zakon določa, da izvršni svet zadrži odločitev, ki 
io ie sprejel organ samoupravne interesne skupnosti, in sam 
sprejme začasno odločitev, če ugotovi, da je odločitev organa 
samoupravne interesne skupnosti v nasprotju z zakonom, drugim 
predpisom ali splošnim aktom oziroma politiko, sprejeto v skupš- 
čini družbenopolitične skupnosti. O takšnem ukrepu in o svoji 
odločitvi izvršni svet obvesti skupščino, ki dokončno odloči 
o takšnem vprašanju. Enako rešitev predvideva zakon tudi v pri- 
meru če izvršni svet ugotovi, da organ samoupravne interesne 
skupnosti ni odločil o stvari, za katero je pooblaščen. 

Ker ni mogoče docela izključiti možnosti, da zaradi sorazmerno 
kratkega časa za ustanovitev organov samoupravnih interesnih 
skupnosti ali drugih razlogov skupščina posamezne samoupravne 
interesne skupnosti do 1.1.1990 ne bi ustanovila organa za sprem- 
ljanje uresničevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in 
predlogov in imenovala stalnih delegatov, zakon predvideva da 
v teh primerih ustanovi tak organ in imenuje delegate skupščina 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

V zakonu je predvideno, da o posamičnih pravicah in obvezno- 
stih iz razmerij v samoupravnih interesnih skupnostih še nadalje 
odločajo tisti organi samoupravnih interesnih skupnosti, ki so že 
doslej odločali o teh vprašanjih, razen v primerih, za katere ta 
zakon drugače določa. Ti organi bodo odločali na podlagi obsto- 
ječih samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki so veljali doslej. S tako ureditvijo se ohranja sistem 
odločanja o posamičnih pravicah in obveznostih občanov in dru- 
gih strank, ki je bil uveljavljen dosedaj, vključno s sodnim var- 
stvom pred sodišči združenega dela. 

Na posameznih področjih je bilo doslej z zakonom določeno, da 
so o posameznih zadevah v upravnem postopku ali o drugih 
vprašanjih odločali upravni organi s soglasjem oziroma na pod- 
lagi predhodnega mnenja samoupravne interesne skupnosti 
z istega ali drugega področja (npr. 60. člen zakona o cestah, 48. 
člen zakona o vodah). V zakonu je predvideno, da v primerih, ko je 
za odločitev upravnega organa potrebno soglasje oziroma pred- 
hodno mnenje samoupravne interesne skupnosti z istega 
področja odloči upravni organ brez takega soglasja oziroma 
mnenja. V primerih, ko je za odločitev upravnega organa potrebno 
soglasje oziroma predhodno mnenje samoupravne interesne 
skupnosti z drugega področja, bo tako soglasje oziroma Pro- 
hodno mnenje dal tisti upravni organ, v katerega sestavu bo 
delovna skupnost tiste samoupravne interesne skupnosti, ki je 
doslej dajala soglasje oziroma predhodno mnenje. Upravni organ 
ie dolžan ugotoviti in oceniti vsa za odločitev relevantna dejstva. 
Strokovne ocene, ki so bile doslej predmet mnenja ali soglasja 
samoupravne interesne skupnosti, bi torej pripravljala ista stro- 
kovna služba, vendar v sklopu upravnega organa. 

Z zakonom so določene naloge organov samoupravnih interes- 
nih skupnosti na področju kulture, športa, zdravstvenega varstva, 
socialnega varstva, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zapo- 
slovanja in stanovanjskega gospodarstva, ki izvirajo iz dosedanjih 
nalog samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike. 
Za področje zdravstvenega varstva, vodnega gospodarstva, goz- 
darstva in PTT prometa zakon določa tudi naloge organov na 
območni ravni, ki jih bodo ustanovile skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti na republiški oziroma območni ravni. 

Zaradi celovite zakonske ureditve vprašanj, ki zadevajo prenos 
nalog samoupravnih interesnih skupnosti v izvršne svete in prev- 
zem delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
v ustrezne republiške upravne organe, je v zakonu predvideno 
tudi, da se na področju zdravstva, zaposlovanja, cestnega gospo- 
darstva in požarne varnosti ustanovijo novi republiški upravni 
organi, ki nastanejo iz delovnih skupnosti samoupravnih interes- 
nih skupnosti na teh področjih, ki so po ustavnem zakonu prešle 
v ustrezne republiške upravne organe. Gre za rešitev, ki jo je 
potrebno uveljavitižesl. 1.1990, da se zagotovi nemoteno delova- 
nje na posameznih področjih, na katerih so pretežni del strokov- 
nih nalog opravljale delovne skupnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti. Zakon, ki bo urejal novo organizacijo republiških 
upravnih organov in bo povzel določbe tega zakona o delovnih 
področjih novoustanovljenih republiških upravnih organov, je 
v pripravi, saj mora biti usklajen z ustavnimi amandmaji do 
31.3.1990. Ustanovitev Republiške uprave za zdravstveno varstvo 
in Republiškega zavoda za zaposlovanje, v katera bodo vključeni 
tudi delavci območnih samoupravnih interesnih skupnosti, 
pomeni le prehodno rešitev, saj bosta ta upravna organa z novo 
sistemsko zakonodajo za navedeni področji dobila položaj zavoda 
- javne službe. ... . 

Glede na to, da vsi predlagani upravni organi opravljajo ie 
določen del strokovnih nalog na širšem področju, bodo ti upravni 
organi organizirani kot organi v sestavi resornih sekretariatov 
oziroma komitejev. . 

Z zakonom o splošni ljudski obrambi (Uradni list SFRJ, st. 21/82, 
31/821 in z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti (Uradni list SRS. št. 35/82, 22/83) je določeno da sodi 
civilna zaščita v področje splošne ljudske obrambe, med ukrepe 
civilne zaščite pa po navedenih zakonih izrecno sodi tudi zaščita 
in reševanje ob požarih, pri katerih poleg drugih organizacij 
sodelujejo tudi gasilske organizacije, zato je v zakonu predvideno, 
da se ustanovi Republiška uprava za požarno varnost v sestavi 
Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo. Pri tem je predla- 
gatelj sledil tudi večinskim mnenjem, izraženim v Skupščini bH 
Slovenije. 

V zakonu je predlagano, da se zaradi prenosa nalog samouprav- 
nih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti na 
izvršne svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti kot njihovi 
pravni nasledniki določijo družbenopolitične skupnosti, katerih 
izvršni sveti te naloge prevzemajo. Tako bo SR Slovenija v prime- 
rih ko prevzema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naloge 
območnih skupnosti, prevzela tudi njihova sredstva,_ pravice in 
obveznosti razen, če je s tem zakonom drugače določeno. Glede 
na naravo sredstev biološke amortizacije gozdov /e potrebno 
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posebej določiti pravnega naslednika teh sredstev. Že po veljav- 
nem zakonu o gozdovih se del sredstev biološke amortizacije 
gozdov, namenjenih za izvajanje dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena na gozdnogospodarskem območju, vodi na gozd- 
nogospodarski delovni organizaciji. Ta sredstva so namenska in 
jih gozdnogospodarska organizacija lahko uporablja le po pro- 
gramih in planskih aktih območne samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo. Ob ukinitvi območnih samoupravnih interes- 
nih skupnosti za gozdarstvo ne bi bilo smotrno teh sredstev 
prenašati na družbenopolitične skupnosti zlasti zato, ker gozdno- 
gospodarsko območje pokriva območje več občin. Zaradi poseb- 
nega značaja sredstev biološke amortizacije gozdov je predla- 

gano, aa se del sredsev, namenjenih za izvajanje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena na ravni republike, ne zbira 
v proračunu SR Slovenije, temveč na posebnem računu pri Repu- 
bliškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Po 1.1.1990 bodo samoupravne interesne skupnosti in kmetij- 
ske zemljiške skupnosti lahko veljavno sklepale le o zaključnem 
računu, ki ga morajo sprejeti do 31. januarja 1990. V primeru, da 
skupščine teh skupnosti v tem roku ne sprejmejo zaključnega 
računa, zakon predvideva, da ga sprejmejo organi samoupravnih 
interesnih skupnosti do 8. februarja 1990. V skladu z veljavno 
zakonodajo je v zakonu tudi predlagano, da sodišča po uradni 
dolžnosti izbrišejo te skupnosti iz sodnega registra. 
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PREDLOG ZAKONA . . . . 

o zagotavljanju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 

1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka/a 

skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 (ESA-934) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. 12. 1989 

'predloga 'zakona o zagotavljanju sredstev za 
SKUPNE DRUŽBENE POTREBE V LETU 199CUN O PORA- 
ČUNU DOLOČENIH OBVEZNOSTI IZ DOHODKA ZA SKUPNE 
IN SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE ZA LETO 1989, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prva a//nee 25. 
člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

1 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku iz naslednjih 
razlogov: , .. 

V prvem odstavku 12. člena ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustav SR Slovem/e je 
predvideno, da se bo sistem zagotavljanja sredstev za skupne 
družbene potrebe za naslednje leto uredil s posebnim zako- 
nom ki bo sprejet do 31. 12. 1989. Osnovna izhodišča za ta 
zakon je Skupščina SR Slovenije obravnavala na sejah zborov 
dne 22. 11. 1989 ob razpravi o poročilu Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije Stališča 
Skupščine SR Slovenije do predlaganih izhodiščih so 

ustrezno upoštevana v tem predlogu zakona. Predloženi 
zakon mora biti sprejet do konca leta 1989, sicer ne bi bila 
v letu 1990 zagotovljena sredstva za financiranje skupnih 
družbenih potreb določenih z zakonom, s čimer bi prišlo do 
velikih motenj na posameznih področjih družbene reproduk- 
cije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

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

- Atena MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
fmance^onko DRAKSLER republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za finance, . 

- Marija FERLEŽ, republiška podsekretarka v sekretariatu 
za finance. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se določa način zagotavljanja sredstev za 

skupne družbene potrebe v letu 1990 v obsegu, ki je nujen za 
uresničevanje z ustavo in zakonom določenih pravic delavcev, 
drugih delovnih ljudi in občanov ter za doseganje drugih temelj- 
nih ciljev družbenega razvoja, določenih z družbenimi plani druž- 
benopolitičnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupne druž- 
bene potrebe). 

S tem zakonom se določa tudi način poračuna obračunanih 
oziroma plačanih akontacij davka iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti in prispevkov iz 
dohodka, ki se obračunavajo na podlagi dohodka oziroma davčne 
osnove, za obdobje januar-december 1989. 

2. člen 
Sredstva za skupne družbene potrebe se po tem zakonu zago- 

tavljajo za zadovoljevanje potreb na področju družbenih dejavno- 
sti, socialne varnosti in na določenih področjih gospodarske 
infrastrukture. 

3.člen 
Sredstva za skupne družbene potrebe se zagotavljajo za izvaja- 

nje programov oziroma nalog, določenih z zakoni in drugimi 
predpisi, z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti za 
obdobje 1986 do 1990, s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti za obdobje 1986 do 1990 in z drugimi samouprav- 
nimi splošnimi akti teh skupnosti. 

4. člen 
Sredstva za skupne družbene potrebe se zagotavljajo s pri- 

spevki, ki jih plačujejo podjetja in druge organizacije, ki opravljalo 
gospodarsko dejavnost, organizacije, ki opravljajo družbene 
dejavnosti, delovne skupnosti in druge pravne osebe (v nadal|- 
njem besedilu: pravne osebe), delovni ljudje, ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim delom in 
sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadalnjem besedilu: delovni 
ljudje) in drugi zasebni delodajalci, delavci ter drugi občani. 

5. člen 
Prispevki za skupne družbene potrebe (v nadalnjem besedilu: 

prispevki) se plačujejo iz dobička oziroma dohodka (v nadaljnjem 
besedilu: dobiček) pravnih oseb, iz dohodka delovnih ljudi, iz 
osebnega dohodka delavcev, iz nematerialnih stroškov in iz dru- 
gih virov. 

6. člen 
Prispevki se v skladu s tem zakonom plačujejo v proračun 

ustrezne družbenopolitične skupnosti, razen prispevkov za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, ki se plačujejo Skupnosti 
pokrojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

7. člen 
Prispevke iz dobička in prispevke iz nematerialnih stroškov 

plačujejo po tem zakonu tudi pravne osebe, ki imajo sedež na 
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa trajno 
opravljajo dejavnost oziroma imajo poslovno enoto tudi na 
območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dejavnosti, ki jo 
opravljajo na območju SR Slovenije. Ti prispevki se obračunavajo 
na način, ki je določen z zakonom o uporabi predpisov in o reše- 
vanju kolizij med republiškimi in pokrajinskimi zakoni s področja 
davkov, prispevkov in taks (v nadaljnem besedilu kolizijski zakon). 

Pravne osebe, ki imajo sedež na območju SR Slovenije, pa 
trajno opravljajo dejavnost oziroma imajo poslovno enoto tudi na 
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, ne pla- 
čujejo prispevkov iz dobička in prispevkov iz nematerialnih stro- 
škov po tem zakonu od tistega dela dejavnosti, ki jo opravljajo na 
območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine in od 
katere plačujejo ustrezen prispevek v taki republiki oziroma avto- 
nomni pokrajini. 

8. člen 
Prispevki iz dobička in prispevki iz nematerialnih stroškov se 

plačujejo družbenopolitični skupnosti, na katere območju je 
sedež pravne osebe ali kjer delovni človek trajno opravlja dejav- 
nost. .. . . . 

Će ima pravna oseba poslovno enoto na območju druge druž- 
benopolitične skupnosti, plačuje prispevke iz dobička, določene 
s kolizijskim zakonom in prispevke iz nematerialnih stroškov za to 
poslovno enoto družbenopolitični skupnosti, na katere območju 
je sedež poslovne enote. 

Prispevki iz osebnega dohodka se plačujejo družbenopolitič- 
nim skupnostim po načelih, ki so določena s kolizijskim zakonom. 

II RAVEN ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA 
SKUPNE DRUŽBENE POTREBE 

9. člen 
Sredstva za skupne družbene potrebe po posameznih dejavno- 

stih se zagotavljajo na ravni republike, občine oziroma posebne 
družbenopolitične skupnosti po načelih, ki so določena s predpisi 
in splošnimi akti iz 3. člena tega zakona, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

poročevalec 
11 



10. člen 
Na področju zdravstva se zagotavljajo sredstva za skupne druž- 

bene potrebe: 
" na ravni republike za uresničevanje zagotovljenih pravic občanov do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, odkri- 

vanjem zdravljenjem in rehabilitacijo vseh bolezni in poškodb, 
nastalih izven dela ter za naloge skupnega pomena za republiko 

- na ravni občine za denarna nadomestila za čas odsotnosti 
z dela zaradi bolezni in nege, za povračilo potnih stroškov za 
pogrebnine in posmrtnine ali za druge naloge v okviru programov 
določenih v samoupravnih sporazumih o temeljih planov občin- 
skih zdravstvenih skupnosti, ki niso vključene v zagotovljene 
pravice občanov na ravni republike. 

11. člen 
Na področju otroškega varstva se zagotavljajo sredstva za 

skupne družbene potrebe: 
^aIfvni rePublike za nadomestila in družbene pomoči v času porodniškega dopusta, za pomoč pri opremi novorojenca, za 

družbene pomoči otrokom, za program priprave otrok na osnovno 
šolo in program vzgoje in varstva otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju v mejah zagotovljenega programa in na pod- 
lagi solidarnosti; za financiranje raziskav in za druqe naloae 
skupnega pomena za republiko; 

- na ravni občine za vzgojni program, določen po starostnih 
skupinah otrok, za družbeni prispevek k ceni dnevnega varstva 
otrok za postopke ugotavljanja upravičenosti do družbenih 
pomoči otrokom ter za druge naloge v okviru programov določe- 
nih v samoupravnih sporazumih o temeljih planov občinskih 
skupnosti otroškega varstva. 

12. člen 
Na področju socialnega skrbstva se zagotavljajo sredstva za 

skupne družbene potrebe: 
- na ravni republike za denarne pomoči kot edini oziroma 

dopolnilni vir preživljanja, za oskrbne stroške v socialnih zavodih 
za prejemnike stalnih denarnih pomoči, za pravice po zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, za 
oskrbne stroške v rejniških družinah, za oskrbne stroške v organi- 
zacijah za usposabljanje in za skupni program socialneaa skrb- 
stva v republiki, 11 

- na ravni občine za enkratne in začasne denarne pomoči za 
oskrbnine v splošnih in posebnih socialnih zavodih in za centre za 
socialno delo in za druge naloge v okviru programov, določenih 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih skupno- 
sti socialnega skrbstva. 

13. člen 
Na področju zaposlovanja se zagotavljajo sredstva za skupne 

družbene potrebe na ravni republike za izvajanje celotnega pro- 
grama dejavnosti. 

14. člen 
Na področju kulture se zagotavljajo sredstva za skupne druž- 

bene potrebe: 
na ravni republike za naloge, ki so določene v samouprav- 

nem sporazumu o temeljih planov Kulturne skupnosti Slovenije 
ter v celoti za redno dejavnost organizacij združenega dela 
s področja kulture, ki so se doslej financirala v kulturnih skupno- 
stih po načelu vzajemnosti, 

- na ravni občine za druge naloge na področju kulture. 

15. člen 
Na področj-u vodnega gospodarstva se zagotavljajo sredstva za 

skupne družbene potrebe na ravni republike za izvajanje celot- 
nega programa dejavnosti. 

16. člen 
Na področju varstva in urejanja kmetijskih zemljišč in pospeše- 

vanja proizvodnje hrane se zagotavljajo sredstva za skupne druž- 
bene potrebe: 

- na ravni republike za pripravo strokovnih podlag za varstvo in 
urejanje kmetijskih zemljišč za planske akte republike, za urejanje 
kmetijskih zemljišč in za republiški program pospeševanja proiz- 
vodnje hrane, 

- na ravni občine za občinske programe pospeševanja proiz- 
vodnje hrane in za druge naloge varstva kmetijskih zemljišč. 

17. člen 
Na področju požarnega varstva se zagotavljajo sredstva za 

skupne družbene potrebe: 
- na ravni republike za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze 

Slovenije in tehničnega opremljanja poklicnih gasilskih enot za 
posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, za nabavo dolo- 

čene opreme za požarno varnost na obalno kraškem območju ter 
za druge naloge požarne varnosti skupnega pomena za republiko 

- na ravni občine za druge naloge na področju požarneaa 
varstva. 

18. člen 
Na ravni republike se zagotavljajo sredstva za skupne družbene 

potrebe za naloge, določene v samoupravnih sporazumih o teme- 
nih planov Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveze 
komunalnih skupnosti Slovenije ter za osebne dohodke v pokra- 
jinskih štabih za teritorialno obrambo. 

III. PRISPEVKI NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI IN SOCIALNE VARNOSTI 

1. Prispevki, ki jih plačujejo pravne osebe in pri njih zaposleni 
delavci 

19. člen 
Pravne osebe plačujejo prispevke za družbene dejavnosti iz 

dobička in iz nematerialnih stroškov. 
Prispevki iz dobička se obračunavajo in plačujejo od doseže- 

nega dohodka, zmanjšanega za: 
- del dohodka za kritje izgube iz prejšnjih let, 
- del skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam, 
- 50% osebnih dohodkov delavcev pri zavezancu, korigiranih 

s koeficientom med povprečnim mesečnim osebnim dohodkom 
na zaposlenega delavca pri posameznem zavezancu v preteklem 
letu in povprečnim mesečnim osebnim dohodkom na zaposle- 
nega delavca v gospodarstvu SR Slovenije v preteklem letu, 

- del dohodka, doseženega s poslovanjem v tujini, če je bil od 
tega dela dohodka plačan davek v tujini, 

(v nadaljnjem besedilu: prispevna osnova). 
Prispevki iz nematerialnih stroškov se obračunavajo in plaču- 

jejo od osebnega dohodka delavcev, namenjenega za zadovolje- 
vanje njihovih osebnih potreb ter za zadovoljevanje splošnih in 
skupnih družbenih potreb (v nadaljnjem besedilu: osebni do- 
hodek). 

20. člen 
^Prispevki iz dobička na podlagi prispevne osnove se plačujejo 

- usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in izobra- 
ževanja, 

- raziskovalno dejavnost, 
- zdravstveno varstvo, 
- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- kulturo, 
- telesno kulturo. 
Prispevek iz nematerialnih stroškov na podlagi osebnega 

dohodka se plačuje za: 
- štipendiranje. 

21. člen 
Prispevki iz dobička na podlagi prispevne osnove se med letom 

plačujejo v obliki akontacij do 20. dne v mesecu za tekoči mesec 
Mesečne akontacije za januar in februar se obračunavajo in 

Plujejo na podlagi 1/12 osnove po zaključnem računu za leto 
1988, povečane s koeficientom med izplačanimi osebnimi 
dohodki v predhodnem mesecu in 1/12 izplačanih osebnih dohod- 
kov v letu 1988 pri posameznem zavezancu. Višina mesečne 
akontacije za naslednje mesece pa se določa na podlagi pov- 
prečne mesečne prispevne osnove po zadnjem periodičnem obra- 
čunu oziroma zaključnem računu, povečana s koeficientom med 
izplačanimi osebnimi dohodki v predhodnem mesecu in povpreč- 
nimi izplačanimi mesečnimi osebnimi dohodki v zadnjem obra- 
čunskem obdobju pri posameznem zavezancu. 

Pri pravnih osebah, ki ne izplačujejo osebnega dohodka, se 
mesečne akontacije obračunavajo in plačujejo na podlagi osnove 
iz prejšnjega odstavka, povečane s koeficientom med povpreč- 
nimi izplačanimi osebnimi dohodki v SR Sloveniji v predhodnem 

m Poprečnimi mesečnimi izplačanimi osebnimi dohodki v SR Sloveniji v zadnjem obračunskem obdobju. 
S periodičnimi obračuni se ugotavlja in poračunava obveznost 

za preteklo obračunsko obdobje. Dokončni obračun in plačilo 
prispevkov se opravi z zaključnim računom. 

22. člen 
Prispevek iz nematerialnih stroškov na podlagi osebneqa 

dohodka se plačuje ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih do- 
hodkov. 

23. člen 

dohodka' '3'a^u'e'° Pr'sPevke za družbene dejavnosti iz osebnega 
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Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov^ osebnega 
dohodka je osebni dohodek, nameren za zadovoljevanje*delav- 
čevih osebnih potreb ter za zadovoljevanje splošnih in skupnih 

^Osnov'a za°obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega 
dohodka za delavce, ki so v delovnem razmenu pn domačem 
izplačevalcu osebnega dohodka in so razporejem na de o v lui na 
je osebni dohodek, od katerega po posebnem zakonu plačujejo 
davek iz osebnega dohodka. 

V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka za pokojninsko in invalidsko zav®r°*®nl® 10 " 
zdravstveno varstvo se ne všteje tisti del osebnega dohodka, od 
katerega se plačuje davek iz osebnega dohodka po posebni 
St VPosnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz oseb- 
nega dohodka se ne vštejejo prejemki iz nasiovasociaimh pomoči 
v skladu s splošnim aktom izplačevalca osebnih dohodkov. 

V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov >z oseb- 
nega dohodka, ki se po kolizijskem zakonu piačujejo po sedežu 
izplačevalca osebnega dohodka, se ne vštejejo prejemki, izpla 
čani za neposredno skupno porabo. 

24. člen 
Prispevki iz osebnega dohodka se plačujejo za. 
- osnovno izobraževanje, 
- otroško varstvo, 
- socialno skrbstvo, 
- zdravstveno varstvo, 
- zaposlovanje, 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- kulturo, 
- telesno kulturo. 

25. člen 
Prispevke iz osebnega dohodka obračunavajo in neposredno 

plačujejo izplačevalci osebnega dohodka ob dvigu sredstev za 
izplačilo osebnih dohodkov.      

2. Prispevki, ki jih plačujejo delovni ljudje in pri njih zaposleni 
delavci 

26. člen 
Delovni ljudje plačujejo prispevke za družbene dejavnosti iz 

Delovni ljudje, ki se jim po predpisih o davkih občanov ugotavlja 
dohodek, plačujejo prispevke iz dohodka za vse dejavnosti iz 
prvega odstavka 20. člena tega zakona, delovni ljudje, ki se im ne 
ugotavlja dohodek, in zasebni delodajalci pa plačujejoi le pri- 
spevke za zdravstveno varstvo ter pokojninsko in invalidsko zava 
rovanje. 

27. člen 
Delovni ljudje, ki se jim ugotavlja dohodek, plačujejo prispevke 

iz osebnega dohodka za vse dejavnosti iz 24^ člena tega zakona 
delovni ljudje, ki se jim ne ugotavlja dohodek, pa plačujejo le 
prispevke za otroško varstvo, zdravstveno varstvo ter pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. u Hom 

Delavci, zaposleni pri delovnih ljudeh in drugih zasebnih delo 
dajalcih, plačujejo prispevke iz osebnega dohodka za vse dejav- 
nosti iz 24. člena tega zakona. 

28. člen 
Prispevki iz dohodka za delovne ljudi, ki se jim ugotavlja doho- 

dek, se obračunavajo in plačujejo od doseženega dohodka, 

- zakonske in pogodbene obveznosti, določene z zakonom 
o davkih občanov ter druge dajatve, ki se krijejo iz dohodka, razen 
za prispevke iz dohodka za skupne družbene potrebe; 

- osebne dohodke in nadomestila osebnih dohodkov delavcev 
pod pogoji in po merilih iz kolektivne pogodbe; 

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

- 50% neto zneska zavarovalne osnove, od katere se za 
odmerno leto obračuna prispevek za pokojninsko in invalidsko 
Za-ao0bračunane prispevke in davek iz osebnega dohodka delov- 

-''nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe v višini, ugotovljeni po merilih, ki jih kolektivna 
pogodba določa za delavce; 

- posebno nadomestila, izplačana delavcem v skladu s kolek- 
tivno pogodbo za izume, znake razlikovanja in tehnične izbolj- 
šave, za katere je s potrdilom posebne komisije, ustanovljene pri 
republiškem upravnem organu, pristojnem za raziskovalno dejav- 
nost, izkazano, da gre za te oblike ustvarjalnosti (v nadaljnjem 
besedilu: osnova za prispevke iz dohodka). 

29. člen 
Prispevke iz osebnega dohodka obračunavajo in plačujejo 

delovni ljudje od osnove, ki si jo določijo za plačevanje prispevka 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta osnova ne sme biti 
nižia od najnižje pokojninske osnove, ki jo določi in objavi v Urad- 
nem listu SRS Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji, povečane za davek in prispevke iz osebnega 
d°Phspevki iz osebnega dohodka za delavce, zaposlene pri delov- 
nih ljudeh in drugih zasebnih delodajalcih, se obračunavajo in 
plačujejo od njihovega osebnega dohodka po drugem odstavku 
23. člena tega zakona. 30. člen 

Prispevke iz dohodka obračunavajo in plačujejo delovni ljudje 
med letom v mesečnih akotnacijah do 15. dne v mesecu za 

^Višina'akontacij se ugotovi na podlagi predvidenega dohodka 
za odmerno leto, dokončni obračun pa se opravi na podlagi 
osnove za prispevke iz dohodka, ugotovljene za odmerno leto. 

31. člen 
Prispevke iz dohodka za zdravstveno varstvo ter pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje obračunavajo in plačujejo delovni ljudje ki 
se jim ne ugotavlja dohodek, od osnove iz pn/ega odstavka 29. 
člena tega zakona, drugi zasebni delodajalci pa od osebnega 
dohodka pri njih zaposlenih delavcev. 

32. člen 
Prispevke iz osebnega dohodka obračunavajo in neposredno 

plačujejo delovni ljudje in drugi zasebni delodajalci - za sebe in 
za zaposlene delavce - ob izplačilu osebnih dohodkov, če ne 
zaposlujejo delavcev pa do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 

IV. PRISPEVKI NA PODROČJU GOSPODARSKE 
INFRASTRUKTURE 

1. Prispevki, ki jih plaču|e|o pravne osebe 
33. člen 

Pravne osebe plačujejo prispevke za gospodarsko infratrukturo 
iz dobička in iz nematerialnih stroškov.   

Prispevki iz dobička se obračunavajo in plačujejo na podlagi prispevne osnove in na podlagi osebnega dohodka. 
Prispevki iz nematerialnih stroškov se obračunavajo in plaču- 

jejo na podlagi osebnega dohodka. 
34. člen 

Prispevki iz dobička na podlagi prispevne osnove se plačujejo 

- pospeševanje proizvodnje hrane, 
- intervencije v osnovni preskrbi, 
- blaaovne rezerve. 

35. člen 
Prispevki iz dobička na podlagi prispevne osnove, zmanjšane za 

olajšave pri davku iz dobička pravnih oseb, se plačujejo za. 
- usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, 
- vodno gospodarstvo. 

36. člen 
Prispevek iz dobička na podlagi prispevne osnove, povečane za 

odbitne postavke pri davku iz dobička pravnih oseb, se plačuje za 
- pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železni- 

škega gospodarstva Ljubljana. 
37. člen 

Zavezanci za plačevanje prispevkov iz 34., 35. in 36 člena, tega 
zakona ter roki za plačevanje teh prispevkov se določijo s poseb 
nimi predpisi za posamezna področja. 

Prispevki iz prejšnjega odstavka se med letom plačujejo v obiiki 
akontacij. Te akontacije se določajo in poračunavajo na ™*čin, 
je določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku 21. člena tega 
zakona. 

38. člen 
Prispevki iz dobička na podlagi osebnega dohodka se plačujejo 

23 solidarnost na področju stanovanjskega gospodarstva, 
gospodarjenja s komunalnimi objekti in napravami skupne 

požarno varnost. 

39. člen 
Prispevki iz nematerialnih stroškov na podlagi osebnega 

dohodka se plačujejo za: . .it- 
- splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
- požarno varnost. 

rabe, 
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40. člen 
i7 d°bi^ka"a P°dla9i osebnega dohodka in prispevki iz nematerialnih stroškov iz 38. in 39. člena tega zakona se 
plačujejo ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov. 

2. Prispevki, ki jih plačujejo delovni ljudje 

r, . 41. člen 
rtnhnHo?' ljVdie- ki se iim po PredP'sih o davkih občanov ugotavlja 
dohodka P ,ej0 PrlsPevke za gospodarsko infrastrukturo iz 

Prispevki iz dohodka se obračunavajo in plačujejo od osnove za 
Talfnn JZ dohodka za družbene dejavnosti po 28. členu tega 

°Snove' od ka,ere se odmerja davek iz dejavnosti ter od osnove za prispevke iz osebnega dohodka za družbene deiav- 

niff delavcev t6ga 2akona in od °sebnega dohodka zaposie- 

42. člen 

plačulejeoVza'Z d°h0dka 0d osnove iz 28 člena «ega zakona se 
- pospeševanje proizvodnje hrane, 
— intervencije v osnovni preskrbi, 
- blagovne rezerve. 

. 43. člen 
Prispevki iz dohodka od osnove, od katere se odmerja davek iz 

dejavnosti, se plačujejo za: ""»'erja aaveK iz 
- usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo 
- vodno gospodarstvo. 

44. člen 
o"=ki:ZKd^°dka °Snove iz 29' č,ena te9a zakona in od osebnega dohodka zaposlenih delavcev se plačujejo za: 

solidarnost na področju stanovanjskega gospodarstva 

rabe 9°spodar'en'e s komunalnimi objekti in napravami skupne 
- požarno varnost, 
- splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

_ 45. člen 
Zavezanci plačevanje prispevkov iz 42., 43. in 44. člen teaa 

za~?"a se doiočijo s posebnimi predpisi za posamezna področja. Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevkov iz 42 in 
2akon,a se uporabljajo določbe 30. člena tega zakona, glede prispevkov iz 44. člena tega zakona oa se uDorah 

Uajci določbe 32. člena tega zakona, če ni s postnimi pred^ za 
posamezna področja drugače določeno. 

3. Prispevki, ki se plačujejo v posebnih primerih 

46. člen 
DrteDevke°Sk1b^n dnl°lni l)Ud'e °b!:ani Plujejo tudi določene 

• so. P°vezanl 2 uporabo nekaterih proizvodov in storitev oziroma javnih dobrin, in sicer: 
— povračilo za ceste ob ceni naftnih derivatov 
- Povračila za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest, 

cestnino za uporabo avtocest, 

gošpodarstvćf °d d0l0Čenih količinskih in dru9'h osnov za vodno 
— odškodnino za izkoriščanje rudnin, 

Ijišč °dškodnino za sPremembo namembnosti kmetijskih zem- 
odškodnino zaradi onesnaženosti kmetijskih zemljišč. 

47. člen 
in nt=^fanC!' Vm-' osn,ove oziroma višina ter način obračunavanja p a

n ®H |a PrisPevkov iz prejšnjega člena se določijo s poseb- nimi predpisi za posamezna področja. 

V. STOPNJE PRISPEVKOV 

48. člen 
Prispevki za skupne družbene potrebe na področju družbenih 

nSnth'stoNahdOVOliUiei0 raVni repUbHke' 86 plaču'e<° po 

1. prispevki iz dobička in prispevki iz dohodka za: 
usmerjeno izobraževanje in skupne naloge 

vzgoje in izobraževanja 
- raziskovalno dejavnost 
- zdravstveno varstvo 
- zaposlovanje 
- kulturo 

4,73% 
2,34% 
0,60% 
0,62% 
1,70% 

- telesno kulturo 0 80"/ 
2. prispevek iz nematerialnih stroškov: 
- za štipendiranje o 50°/ 
3. prispevki iz osebnega dohodka za: 

(varianta''06 na'°9e na Podro^iLJ osnovnega izobraževanja 1,00% 
- skupne naloge na področju osnovneaa 

izobraževanja c 1Ro/ 
- otroško varstvo o liv 
- socialno skrbstvo n V?°/ 
- zdravstveno varstvo iiq«/ 
- zaposlovanje p'™/ 

prisPevkov iz dobička, prispevkov iz dohodka in pri- 

rovaniTrinio?8^693 d°hodka za Pokojninsko in invalidsko zava- 
n^a v SR SIoveni^UPnOS poko)ninske9a in invalidskega zavarova- 

49. člen 
?riSpevkov za skuPne družbene potrebe na področju 

, fe zadovo|iujejo na ravni občine oziroma f uzb.enopolitične skupnosti, določi skupščina občine 
oziroma skupščina posebne družbenopolitične skupnosti in sicer 

1. prispevek iz dobička in prispevek iz dohodka za- 
- raziskovalno dejavnost 

2. prispevke iz osebnega dohodka za: 
- osnovno izobraževanje 

- otroško varstvo 
- socialno skrbstvo 
- zdravs.>/eno varstvo, 
- kulturo 
- telesno kulturo. 

50. člen 
n^

r®dstva Prispevka iz osebnega dohodka za skupne naloge na 
J °®n°vne9a izboraževanja po prvi alinei 3. točke prveqa odstavka 48. člena tega zakona se uporabljajo tudi za zaqotavlia- 

nje dopolnilnih sredstev občine, ki s sredstvi obćmskega pri- 

zanntnJZt0Se 93 dohodka za osnovno izobraževanje ne morejo 
pnn?n?h !lJZTl)an|a.Za50t5vl'ene9a Pr09rama osnovne šole po enotnih merilih in standardih s tem, da stopnja tega občinskega 
prispevka ne sme biti nižja kot 5,10% 

(Varianta: ta člen se črta). 

. 51. člen 
Prispevki za skupne družbene potrebe na področju aospodar- 

fiin nn 7 H t' k'Se zadovo|jujejo na ravni republike, se plaču- jejo po naslednjih stopnjah: 
1. Pospeševanje proizvodnje hrane 
- usposabljanje zemljišč za kmetijsko 
proizvodnjo - za pravne osebe 
- usposabljanje zemljišč za kmetijsko 
proizvodnjo - za delovne ljudi 
- intervencije v osnovni preskrbi 
- blagovne rezerve 
- vodno gospodarstvo 
- pokrivanje dela stroškov enostavne 
- ^«(illllkci'e. zn,4kega gospodarstva Ljubljana solidarnost na področju stanovanjskega 
gospodarstva " 

1,20% 

1,50 

0,60% 
0,10% 
0,70% 
2,40% 

2,40% 

0,145 

0,055% 
0.036% 

14 

2. prispevki iz nematerialnih stroškov za- 
splošno ljudsko obrambo in družbno samozaščito 

- požarno varnost 
c, 52. člen   
S'opnle Prispevkov za skupne družbene potrebe na področiu gospodarske infrastrukture, ki se zadovoljujejo na ravni občine 

ziroma posebne družbenopolitične skupnosti, določi skupščina 

° sicer° a'0""3 skupščlna P°sebne družbenopolitične skupnosti, 
1' £!i'iHPeVke.lz doblčka in prispevke iz dohodka za: 
_ „„ j - na P°dro4ju stanovanjskega gospodarstva 
rabe Jen'e S komunalnimi obiektl in napravami'skupne 
- požarno varnost, 
- pospeševanje proizvodnje hrane, 

intervencije v osnovni preskrbi 
- blagovne rezerve 
2. Prispevki iz nematerialnih stroškov za: 
» 'iudsko obrambo in družbeno samozaščito - požarno varnost. ' 

n, 53. člen Stopnje prispevkov za skupne družbene potrebe na področju 
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družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ki jih plaču- 
jejo pravne osebe, delovni ljudje in občani po posebnih predpisih 
in splošnih aktih in se zadovoljujejo na ravni republike, določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, stopnje takšnih prispevkov za 
skupne družbene potrebe, ki se zadovoljujejo na ravni občine 
oziroma posebne družbenopolitične skupnosti, pa določi Skupš- 
čina občine oziroma skupščina posebne družbenopolitične skup- 

Stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
jih plačujejo pravne osebe, delovni ljudje, občani in tudi državljani 
po posebnih predpisih oziroma splošnih aktih, določi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

VI. SKUPNE DOLOČBE 
54. člen 

Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, ki 
iih plačujejo pravne osebe in pri njih zaposleni delavci, in obresti 
ter pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanih prispevkov in 
obresti se uporabljajo določbe posebnega zakona, ki se nanašajo 
na zastaranje obveznosti za davek iz dobička pravnih oseb. 

Glede obračunavanja; postopka za odmero in pobiranje ter 
vračanje prispevkov, razen glede odloga plačila in obročnega 
plačevanja; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizterljivosti; poro- 
štva; zastaranja in kaznovanja se v zvezi s prispevki, ki jih plaču- 
jejo delovni ljudje oziroma drugi zasebni delodajalci, uporabljajo 
določbe zakona o davkih občanov, kolikor ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

55. člen . 
^tonnie DriSDevkov iz dobička, prispevkov iz dohodka in pri- 

spevkov iz osebnega dohodka objavlja Repubhška uprava z3 

družbene prihodke v posebnem pregledu v Uradnem listu SRS. 
stnnnie DriSDevkov iz prejšnjega odstavka, ki jih določijo skups 

čine občin oziroma skupščine posebnihdružbenopolitičmhskup^ 
nosti in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanjai v b 
Sloveniji se pričnejo uporabljati deseti dan po objavi pregleda 
v Uradnem listu SRS. 

56. člen 
Če prispevki po tem zakonu niso plačani v predvidenem roku 

mora zavezanec za plačilo prispevkov plačati za zamujeno dobo 
obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v skladu s politiko obrestnih mer. 

57. člen 
Pravne osebe morajo v roku, ki je predpisan za predložitev 

neriodičneaa obračuna oziroma zaključnega računa, predložiti 
enoti službe družbenega knjigovodstva, pri kateri imajo žiro 
račun, obračun prispevkov iz dobička na podlag, prispevne 

°SObrazec za obračun prispevkov iz prejšnjega odstavka predpiše 
republiški sekretar za finance. 

58. člen 
Če prilivi sredstev iz prispevkov iz dobička na podlagi P^spevne 

osnove za posamezno obdobje presegajo predvideno dinam ko 
Dorabe sredsev za skupne družbene potrebe, lahko Republiški 
sekretariat za finance začasno zniža višino akontacije ali začasno 
ustavi vplačevanje nadaljnjih akontacij. 

VII PORAČUN AKONTACIJ ZA DAVEK IN 
PRISPEVKE IZ DOHODKA ZA OBDOBJE 
JANUAR-DECEMBER 1989 

S9-ć,en , , .i 
Obračunane oziroma plačane akontacije davka iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skuPnost' in 
akontacije prispevkov iz dohodka; ki se obračunavajo na Podlagi 
dohodka oziroma davčne osnove, po zakonu o poračunu akonta 
S zaoŠ januar-junij 1989 in o določitvi akontacije za 
obdobje avgust-december 1989 za davek in prispevke iz dohodka 
(Uradni list SRS, št. 23/89) se poračunajo za obdob|e januar-de 

cember 1989 v zaključnem računu za leto 1989 na podlagi osnove, 
določene v drugem odstavku 19. člena tega zakona. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
60. člen 

Za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb na ravni republike 
plačujejo podjetja in druge organizacije oziroma delovne skupno-, 
sti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, v letu 1990 davek 
d°Davek iz dobička se obračunava in plačuje po določbah zakona 
o davku iz dohodka temeljnih organizacij^ združenega dela in 
delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80, 22/83, 40/85 in 48/ 
87) in zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega deia in delovnih skup- 
nosti v letih 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 43/85,51/86,48/87 in 
46/88) kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Davek iz dobička se obračunava in plačuje od osnove, ki je 
v drugem odstavku 19. člena tega zakona določena za obračuna- 
vanje in plačevanje prispevkov iz dobička. . 

Akontacije davka iz dobička se med letom določajo in poraču- 
navajo na način, kot je v drugem, tretjem in četrtem odstavku 21. 
člena tega zakona določen za določanje in poračunavanje akonta- 
cij prispevkov iz dobička. 

61. člen 
Delovnim ljudem, ki se jim ugotavlja dohodek, se ne gledeina 

določbo prve alinee 3. točke drugega odstavka 45. člena terdruge 
alinee 3. točke drugega odstavka 82. člena zakona o davki 
občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89) pri ugotavljanju osnove 
za odmero davka od dohodka iz opravljanja dejavnosti za leto 
1990 upošteva 50% neto zneska zavarovalne osnove. 

62. člen 
Prispevek solidarnosti, ki se po zakonu o oblikovanju sredstev 

solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list 
SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 14/84) obračunava od dohodka, se 
v letu 1990 obračunava od osnove in na način, kot je v 60. Členu 
tega zakona določeno za obračunavanje davka iz dobička. 

63. člen 
Invalidskim delavnicam, ki jim samoupravne interesne skupno- 

sti na področju družbenih dejavnosti odstopajo določene pri- 
spevke po samoupravnem sporazumu o odstopanja prispevkov 
invalidskim delavnicam za določene namene (Uradni list SRS, St 
25/86) se ti prispevki odstopajo tudi v letu 1990 in se uporabljajo 
za namene, določene v navedenem samoupravnem sporazumu. 

64. člen 
Stopnje prispevkov iz dobička, prispevkov iz dohodka iin pri- 

spevkov iz osebnega dohodka po tem zakonu določijo skupščine 
občin oziroma skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v bH 
Sloveniji najpozneje do 27. decembra 1989, Republiška uprava za 
družbene prihodke pa mora objaviti pregled teh stopenj v Urad- 
nem listu SRS najpozneje do 30. decembra 1989. 

Ne glede na določbe drugega odstavka 55. člena tega zakona se 
stopnje prispevkov iz prejšnjega odstavka uporabljajo od 1. janu- 
arja 1990. 

65. člen 
Z dnem ko se prične uporabljati ta zakon, prenehajo veljati 

zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo jeva- 
nie skupnih družbenih potreb na področju družbenih dejavnosti 
(Uradni list SRS, št. 40/70, 1/81, 28/88 in 46/88) in določbe drugih 
zakonov, ki urejajo plačevanje prispevkov za skupne družbene 
potrebe drugače, kot je določeno s tem zakonom. 

66. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1990, razen določb 58. člena, 
ki se uporabljajo za poračun obveznosti po zaključnem računu za 
leto 1989. 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena v naslednjih 
določbah ustave SR Slovenije oziroma ustavnih amandmajev 
k U-ap!vfodstavki 1. točke amandmaja XXXII, kjer je določeno, da 
delavci, delovni ljudje in njihove organizacije in občani plačujejo 

davke, takse in druge davščine ter prispevke za zadovoljevanje 
splošnih družbenih potreb in z zakonom določenih skupnih druž- 
benih potreb v družbenopolitičnih skupnostih; 

- drugi odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer/e določeno, 
da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov določa 
zakon, ^odfgčka ? točke amandmaja LXI, kjer je določeno, da SR 
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Slovenija v okviru z ustavo in z zakoni določenih pravic in dolžno- 
sti po republiških organih odloča o sredstvih za skupne in splošne 
družbene potrebe, določene z zakonom ■ spiosne 

daSR %ikln,Ze9a ods,avka 321 č!ena ^tave, kjer je določeno, da SR Slovenija z zakonom ureja razmerja na področju sistema 
financiranja m finančnega poslovanja družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih skupnosti. ^pumicnm in 

II. RAZLOGI ZA SPREJETJE ZAKONA 

družnih h'?? Ure1'M Se Skupne družbe"e potrebe na področju 
fih nntn^ 'tVnOS, soc,ialne ^osti ter na nekaterih področ- 
menfLf^ mfrastrukiure uresničujejo po načelih svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih Sredstva za 
financiranje teh dejavnosti in nalog se na podlagi zakonov in 
3?" sporazumov o temeljih planov samoupravnih inte- resnih skupnosti zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo delavci 
v organizacijah združenega dela in delovni ljudje iz dohodka 

SiltZ^Vr 2 sv°'ih?°h°dkov oziroma olebnih dohodkov. Sistem zagotavljanja sredstev za družbene dejavnosti in socialno 
varnost ,e urejen z enim republiškim zakonom meJ"em ko se 

um*ie!avnos" na področju gospodarske infrastrukture ureja s posebnimi zakoni, ločeno za posamezna področja 

n^°\ aTandmaji k ustavi SR Slovenije so na tem 
t yf . P°memt>ne spremembe. Samoupravne inte- 

V-lč °bvezna obllka uresničevanja skupnih 
nenn^nn°*[eb Družbenopolitične skupnosti imajo pravico, da 
za sklone dmJhe'° "f'Z za9°!avl)anja upravljanja sredstev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničeva- 

nnv^eriTn !" zakon°m določenih pravic delovnih ljudi in obča- ° S. poseganje drugih ciljev družbenega razvoja določenih z družbenimi plani teh skupnosti. aoiocenin 
uveJiavitve navedenih ustavnih načel je podrobneje opre- 

dofxYXiY?VnT Zae£1°,m za izvedb° ustavnih amandmajev IX 
S ™ r ustav',SR Slovenije. Po 12. členu ustavnega zakona 

* 'fn'L 9 sam°upravnih interesnih skupnosti na 
darskpMra , 21 de>av"osti ter na nekaterih področjih gospo- 
J,L,t j ^ Ure s '' '■ 1990 začasno prenese na izvršne 
/a* hJ? r" tJ.streznih družbenopolitičnih skupnosti, in sicer za 
uredfceT^Tnn zustavnim\a™ndmaji usklajene zakonske 
anJ?* Tazak°nodaja mora biti usklajena z novimi ustavnimi 
fnlt?idTkn'y° 3 leta 1990 mjerna pri tem je le pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se do nove zakonske ureditve uresni- 
čuje še naprej v okviru Skupnosti pokojninskega in invalidskeaa 

HeTdT't "J" S/0rf lz navede"ih uslavnih *™ndm!& sledi, da se skupne družbene potrebe po 1. 1. 1990 ne bodo 

trmvJŽ 6 *6ČJ okviru samoupravnih interesnih skupnosti temveč na nač,n kot bo to določeno s posebnim zakonom. 
zdoločbam prvega odstavka 12. člena ustavnega 

skunnih %, 10l°ča začasen sistem financiranja skupnih družbenih potreb, ki bo veljal za leto 1990, to je v času ko 
mora biti celovita zakonodaja na teh področjih usklajena z novimi 
ustavnimi amandmaji. Med letom 1990 bodo pripravljeni zakoni za 
P°?a7Zn? Če'avnOSti na P0dr0č"h skupnih družbenih potreb in za9otavljanja sredstev za splošne in skupne druž- 

zakonodaja bo sprejeta do konca leta 1990, tako 

vcelTveljaUei\Ulf91° pričele 

. iz dohodka na podlagi davčne osnove in davek iz donodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 

Jknntle m J<et0m p,aiuiejo v mesečnih akontacijah. Višina teh a °"'acl' za dr.ugo Polletje leta 1989 je bila določena z zakonom 
E? """ Z2 S'1 Za obdobJe januar-junij 1989 in o določitvi 
Jl° lacij za °bd°bie avgust-december 1989 za davek in pri- 
bodndnLnf (U/adnJ "St SRS' št 23/89>- Te akontacije se bodo dokončno poračunale po zaključnem računu za leto 1989 na 

9a >e treba določiti z zakonom. Predlagamo, da se tudi 
konom pr0 una teb obveznosti uredi s predloženim ža- 

lil. PREDLAGANE REŠITVE 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 22 11 iona 

VParnfiiin ZČ?'' 9 ,e PnPravil predlagatelj tega zakona v Poročilu so prikazana osnovna načela in tudi nekatere knnkrat 

DOdfaal nI6 Zh UreJan'e skupnih družbenih potreb v letu 1990 Na podlagi navedenega Poročila in pripomb ki so bie ZzfJnt 

1. Obseg zakona in temeljna Izhodišča 
S predloženim zakonom se ureja način zagotavljanja sredstev 

za skupne družbene potrebe v letu 1990 za področje družbenih 
dejavnosti socialne varnosti in za nekatera področja gospodarske 

z/rane^Jmn' S° b"e d0Sle' na Podla9i zakona organi- zirane samoupravne interesne skupnosti. Pri urejanju navede- 
nega začasnega režima financiranja javnih potreb v letu 19901do 
novih sistemskih rešitev na vseh področjih) teme jTpredloženi 
zakon na naslednjih izhodiščih: preaiozeni 
_ ~skupnf družbene potrebe se uresničujejo preko družbeno- političnih skupnosti, sredstva za njihovo financiranje se zagotav- 
! r.'Poračunih teh skupnosti, razen glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer se sredstva zagotavl a/opreko 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 

■ ~, sredstva za skupne družbene potrebe se zagotalviaio za izvajanje programov in nalog, ki so določeni z obstoječimi zakoni 

'skimnnT predpisi ter Planskimi dokumenti družbenopolitičnih sk"p™st''"samouPravmh interesnih skupnosti za obdobje 1986- 
1990. Sredstva za navedene naloge se zagotavljajo realno 

v °etSuei989 0t ^ ^ POdla9' navedenih dokumentov realiziran 
_ ~ ?reds,v.f za skupne družbene potrebe se zagotavljajo s ori- 
dmn?nhJ< Plačuie/o pravne osebe, delovni ljudje, delavci in 
nih iiuHi mŽlcer iz dobička pravnih oseb, iz dohodka delov- 
škol ^n i?IZOsebnega dohodka delavcev, iz nematerialnih stro- skov in iz drugih virov; 

~P"SP^ £doblčka Plačujejo po predloženem zakonu tudi Pavne osebe, ki imajo sedež na območju druge republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine, poslovne enote pa imaio tudi na 
območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dejavnosti ki io 
opravljajo v teh poslovnih enotah; ' 

sti~nark»ZVreJ,lŽ°bJčka se pla?uiejo družbenopolitični skupno- 
enote ■ °bmočlu le sedež pravne osebe oziroma poslovne 

.P/ispevki iz osebnega dohodka se plačujejo družbenopoli- 
tn/Jevzir ?, n3 Prehivališče delavca oziroma na sedež 
skega zakona 693 3 v sk,adu z načeli veznega kolizij- 

- sredstva za skupne družbene potrebe po posameznih deiav- 

bfike nh^an9e0tavliai° na ravni družbenopolitične skupnosti (rjpu- 
nlfil'iiZ i oz/TOma posebne družbenopolitične skupnosti) po 
aktiToliknr^n^fe3 2 obstoiečimi predpisi oziroma splošnimi 
členi zakonom za posamezna področja predvi- 
na drugo IZVajanja nal°9 lz ene družbenopolitične skupnosti 

kn?Snreh^J2hOĆiŠ^ Podloženega zakona je, da se v letu 1990 
rteHe Obdobju zadržijo obstoječe sistemske rešitve glede zajemanja sredstev iz posameznih virov oziroma na posa- 

kotzaoodm^b T° "t!'3 l3k0 23 področia družbenih dejavnosti 
' gospodarske infrastrukture. Zakon določa sistem- ske podlage za zagotavljanje sredstev v letu 1990, in sicer-zave- 

me^ne ,ter način obračunavanja in plačevanja posa- 
nhfJlri hf t' Se P'ačuieio na ravni republike in daje po- oblastila občinskim skupščinam za določitev stopenj za tiste ori- 

dejavnosti Se financira'° finski progrLi'posameznih 
2. Raven zagotavljanja sredstev 

V Poročilu je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
°s°°"ne s

t
mer' Rovanja področij družbenih dejavnosti in gospo- darske infrastrukture v letu 1990. Pri tem je upošteval izhodišče 

da ostanejo programi uresničevanja posameznih pravic na rav- 
neh kot so uveljavljene, razen na določenih področjih, tako, da je 
V™JčnU 'Z?C?° d°l°čeno, da se sredstva po posameznih dejav- nostih zagotavljajo po načelih, ki so določena z zakoni in drugimi 

, LŽr,UiŽnnimi plani družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986-1990, s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skup- 
nfmiŽk, °! h l6 198671990 ln z drugimi samoupravnimi sploš- nimi akti teh skupnosti, razen če je v tem zakonu drugače dolo- 
ceno. z ekonom pa je raven izvajanja nalog drugače določena le 

jeS,,e Predlagatelj že v Poročilu pa tudi na podlagi skupščinskih sklepov predvidel določene nivojske spremembe 
Pri tem je izhajal iz ocene, da je potrebno zagotavljati sredstva za 
izvajanje nekaterih programov na republiški ravni oziroma prene- 
sti nekatere programe iz občinske na republiško raven že pred 
sistemsko uskladitvijo posameznih področij s sprejetnimi ustav- 
nimi amandmaji. 
„ navedene v Poročilu ter sklepe, sprejete Skupščini SR Slovenije na sejah zborov dne 22.11.1989 je 
v zakonu predlagana takšna nivojska razporeditev kot je bila 
predlagana v Poročilu, razen na naslednjih področjih: 

na področju kulture se bodo poleg nalog, ki jih je doslej 
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uresničevala Kulturna skupnost Slovenije na ravni rePublike, 
v celoti zagotavljala sredstva za redno dejavnost s'^ovruh orga 
nizacij za varstvo naravne in kulturne dediščine, gledaliških, film 
skih, glasbenih in glasbeno scenskih organizacij ferrepub//S*c/h 
kulturno umetniških društev in zvez ter za nakup knjižničnega 
aradiva temeljene mreže splošno izobraževalnih knjižnic. 
— predlagamo, da se z zakonom uredi tudi obvezno zagotavljanje 
sredstev za štipendiranje na ravni republike kar izhaja a obstoje- 
čega samoupravnega sporazuma o štipendijski politiki v bH $10 
VePredlagatelj predlaga, da nivojska razporeditev nalog na 
področju zdravstvenega varstva ostane enaka, kot jo je predložil 
v Poročilu. Menimo, da ni možno upoštevati pretežnega mnenja iz 
razprave v Skupščini SR Slovenije ob obravnavi Poročila, da se 
naj program zdravstvenega varstva v celoti zagotavlja na nivoju 
republike. Predlagatelj ocenjuje, da ni mogoče vseh zadev, ki se 
nanašajo na zdravstveno varstvo občanov prenesti na raven repu- 
blike, temveč je potrebno, da odgovornost za njihovo izvajaj 
ostane v občinah. To še posebej velja za dokončanje ze začetih 
investicijskih programov, katerih financiranja ni možno prenesti 
na republiško raven, ker je bila tudi odločitev o njihovi realizaciji 
spreieta v občinah.  . 

Na področju gospodarske infrastrukture predlagamo v primer- 
javi s Poročilom naslednje spremembe: 

— na področju varstva in urejanja kmetijskih zemljišč m pospe 
ševanja proizvodnje hrane se na ravni republike zagotavljajo sred- 
stva za pripravo strokovnih podlag za varstvo in urejanje k"letl!' 
skih zemljišč za planske akte republike, za urejanje kmetijskih 
zemljišč in za republiški program pospeševanja proizvodnje 

Na ravni občine se zagotavljajo sredstva za druge naloge var- 
stva kmetijskih zemljišč in za občinski program pospeševanja 
pr°—*na'"področju zagotavljanja osnovne preskrbe in blagovnih 
rezerv niso predvidene spremembe, zato to področje ni zajeto 

— na°področju požarnega varstva je predvideno, da na republiški 
ravni ostane le sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije 
in tehnično opremljanje poklicnih gasilskih enot za P°sr^ovanje 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nabava določene opreme za 
požarno varnost na obalno kraškem območju ter druge naloge 
požarne varnosti skupnega pomena za republiko. Na občinski 
ravni se zagotavlja financiranje poklicnih gasilskih enot in drugih 
nalog požarnega varstva, predvsem sofinanciranje gasilskih dru- 
štev. 

3. Zagotavljanje sredstev za družbene dejavnosti In socialn 
o varnost 

a) prispevki, ki jih plačujejo pravne osebe in pri njih zaposleni 

Pravne osebe plačujejo prispevke iz dobička in iz nematerialnih 
stroškov. Po obstoječi ureditvi se prispevki iz dohodka plačujejo 
od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti. Za leto 
pa se prispevna osnova določa neposredno s tem zakonom 

Zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89 m 35/89) 
opredeljuje kot pozitiven poslovni izid pravne osebe ustvarjeni 
dohodek oziroma dobiček. Ustvarjeni dohodek po tem zakonu ne 
vsebuje obresti, zavarovalnih premij, davkov in prispevkov, ki niso 
odvisni od poslovnega izida in še nekaj drugih postavk, ki jih je 
vseboval doseženi dohodek, ugotovljen po zakonu o celotnem 
prihodku in dohodku. , . 

Zato predlagamo takšno določitev osnove za prispevek 
dobička, da bo usklajena s spremembami pri ugotavljanju poslov- 
nega izida. Prispevna osnova po tem predlogu je doseženi doho- 
dek zavezanca zmanjšan za: . 

— del skupnega dohodka, ki pripada drugim pravnim osebam 
— del dohodka za kritje izgube iz prejšnjih let 
— del dohodka, doseženega s poslovanjem v tujim 
 50% bruto osebnih dohodkov delavcev pri zavezancu, korigi- 

ranih s koeficientom med povprečnim mesečnim bruto osebnim 
dohodkom na delavca pri zavezancu v preteklem letu m povpreč- 
nim mesečnim bruto osebnim dohodkom na delavca v gospodar- 
stvu SR Slovenije v preteklem letu. 

Po obstoječem republiškem zakonu in medrepubliškem dogo- 
voru o usklajevanju davčnega sistema se kot odbitna postavka 
upoštevajo bruto osebni dohodki delavcev iz živega dela, vendar 
največ do višine povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu 
republike v preteklem letu. Predlagana nova rešitev bistveno spre- 
minja odbitno postavko, ki se nanaša na osebne dohodke. Kot 
odbitna postavka se upošteva 50% osebnih dohodkov delavcev 
pri zavezancu v tekočem obračunskem obdobju, korigiranih 
s koeficientom med povprečnim mesečnim osebnim dohookom 

na delavca pri zavezancu in povprečnim mesečnim osebnim 
dohodkom na delavca v republiki v preteklem letu. 

Na ta način je odbitna postavka osebnih dohodkov usklajena 
s tekočim obračunskim obdobjem ugotavljanja dohodka v primer- 
javi z dosedanjo rešitvijo, ko se je upošteval povprečni osebni 
dohodek v republiki iz preteklega leta. S korekcijskim koeficien- 
tom pa se zadržuje sedanja rešitev, da je obremenitev na osnovi 
prispevne osnove manjša pri tistih zavezancih, ki izplačujejo nižje 
povprečne osebne dohodke v primerjavi s povprečjem gospodar- 
stva v republiki. .. 

Po podatkih za devet mesecev letošnjega leta bi po dosedanji 
rešitvi od doseženega dohodka zavezanci v gospodarstvu odšteli 
le okoli 12,5% osebnih dohodkov tega obdobja oziroma bi odbitna 
postavka osebnih dohodkov v devetmesečnem dohodku pome- 
nila le okoli 8% dohodka. 

Podatke o povprečnem mesečnem bruto osebnem dohodku na 
delavca v gospodarstvu SR Slovenije objavlja služba drzubenega 
knjigovodstva do konca marca za preteklo leto. Koeficient za 
korekcijo osebnih dohodkov kot odbitne postavke pri določanju 
prispevne osnove je zavezancem torej poznan že vnaprej (pred 
prvim obračunskim obdobjem tekočega leta) in se med letom ile 
spreminja. Na novo ustanovljeni zavezanci zmanjšujejo dohodek 
za 50% osebnih dohodkov v prvem koledarskem letu, z naslednjim 
letom poslovanja pa upoštevajo izračunan korekcijski koeficient. 

Po veljavni ureditvi bi znašal delež obremenjenega dohodka 
zavezancev v gopodarstvu, brez upoštevanja davčnih olajšav okoli 
92% (po podatkih za obdobje januar-september 1989, po seda- 
njih ocenah pa bi ob koncu leta znašal okoli 96%) medtem ko bi 
znašal po predlaganih rešitvah okoli 65%. Zmanjšanje deJeza 

prispevne osnove v dohodku je predvsem posledica odbitne 
postavke osebnih dohodkov. 

Prispevki iz dobička na podlagi navedene prispevne osnove se 
med letom plačujejo v mesečnih akontacijah in sicer do 20. dne 
v mesecu za tekoči mesec. Akontacije se določajo na podlagi 
prispevne osnove za preteklo obračunsko obdobje. Glede na 
močna inflacijska gibanja pa je z zakonom predwdena usfrezna 
oblika sprotne valorizacije osnov, sicer bi prišlo do prevelikega 
izpada sredstev. Predlagamo, da se ta valorizacija izvede tako, da 
se višina prispevne osnove poveča s faktorjem rasti osebnih 
dohodkov v predhodnem mesecu v primerjavi z izplačanimi pov- 
prečnimi mesečnimi osebnimi dohodki v zadnjem obračunskem 
obdobju pri posameznem zavezancu. Podobna rešitev je veljala 
tudi za določanje akontacij teh prispevkov in njihovo medletno 
poračunavanje v letu 1989. Dokončni obračun in plačilo obvezno- 
sti se opravi z zaključnim računom. , . ■ ■ „ 

Prispevki iz dobička po navedeni osnovi se plačujejo za tiste 
dejavnosti, za katere se po obstoječi ureditvi plačujejo prispevki iz 
dohodka (usmerjeno izobraževanje in skupne naloge vzgoje in 
izobraževanja, raziskovalna dejavnost, zdravstveno varstvo, zapo- 
slovanje. pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kultura in telesna 

^"nematerialnih stroškov je z zakonom predviden le prispevek 
za štipendiranje, ki se plačuje na podlagi bruto osebnih dohodkov 
delavcev • • 

Prispevki iz osebnega dohodka se plačujejo od osnove ki jo 
sestavljajo čisti osebni dohodek ter davki in prispevki iz osebnega 
dohodka (bruto osebni dohodki). Ti prispevki se po predlaganem 
zakonu plačujejo za iste namene, kot po obstoječi ureditvi 
(osnovno izobraževanje, otroško varstvo, socialno skrbstvo, 
zdravstveno varstvo, zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, kultura in telesna kultura). Te prispevke obračuna- 
vajo in neposredno vplačujejo izplačevalci osebnih dohodkov. 

Glede načina in rokov za obračunavanje in plačevanje navede- 
nih prispevkov pa se s tem zakonom predlagajo pomembnejše 
spremembe v primerjavi z obstoječo ureditvijo. Po 
ditvi se lahko prispevki iz osebnega dohodka v primerih večkrat 
nega izplačila v mesecu plačajo le ob zadnjem /zpteči/u osebni/i 
odhodkov. Takšna rešitev je v pogojih naraščajoče inflacije pri 
vedla do velikega izpada sredstev, ki je pri nekaterih skupnostih 
oziroma dejavnostih (npr. Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji) povzročila težko premostljive 
ovire pri izvajanju programov. Da bi se odpravile navedene posle- 
dice zaostajanja v prilivih, se s tem zakonom predlaga da se vsi 
prispevki iz osebnega dohodka plačajo hkrati z vsakokratnim 
izDlačilom osebnih dohodkov. . ... . 

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

Glede sistema prispevkov, ki jih plačujejo delovni ljudje m pri 
njih zaposleni delavci in drugi zasebni delodajalci je v predlaga- 
nem zakonu načelno zadržana obstoječa ureditev tako glede 
zavezancev oziroma prispevkov, kot glede virov ter načina obra- 
čunavanja in plačevanja prispevkov. . . a . 

Sprememba se predlaga pri opredelitvi osnove za plačevanje 
prispevkov iz osebnega dohodka, in sicer tako, da bi si zavezanec 
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to osnovo prosto izbral. Izbrana osnova pa ne bi smela biti nižja 
od najnižje pokojninske osnove, ki bi jo določila Skupnost pokoj- 
ninskega m invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, povečane za 
nn%*J'LPirxr>e* 'Z osebne9a dohodka. S tako rešitvijo se opušča določanje zavarovalnih razredov in razvrščanje zavezan- 
C

TZZfa™r°"an,e razr?d,e 9'ede na njihovo ekonomsko moč. Taksna opredelitev je bila sprejeta v dosedanjih razpravah na 
pobude delegatov ter različnih asociacij, ki povezujejo posa- 
mezne vrste davčnih zavezancev. 
..SrOSta izbira zavarovalne osnove pa ne bi smela bistveno vpli- 
V

hJ'"a°fn°h
V0' ^ktteLe se P'ačuiei° prispevki za skupne druž- °f"e P0[rebe iz dohodka m davek od odhodka iz opravljanja dejavnosti. Zato se pri določitvi prispevne osnove kot odbitna 

ro*fl liP°^teVa
J 
le 50% net0 znesek zavarovalne osnove za razliko od dosedanjega celotnega zneska, ostale odbitne 

postavke pa se ne spreminjajo. 50% neto znesek zavarovalne 
se upošteval tudi pri ugotavljanju ostanka čistega dohodka (davčne osnove) pri odmeri davka od dohodka iz oprav- 

ljanja dejavnosti za leto 1990 kot prehodnem obdobju, kar naj bi 
bilo urejeno v prehodnih določbah tega zakona. 

Sprememba se predlaga tudi pri roku za plačilo prispevkov iz 
osebnega dohodka. Tako kot pri prispevkih iz osebnega dohodka 
ki jih plačujejo delavci pri pravnih osebah, se za prispevke iz 
osebnega dohodka pri delovnih ljudeh predlaga rešitev da se 
plačujejo hkrati z izplačilom osebnih dohodkov (in ne več y treh 
dneh po izplačilu kot doslej). 

4. Zagotavljanje sredstev za gospodarsko Infrastrukturo 
a) Prispevki, ki jih plačujejo pravne osebe 

„rit, ?fd[°?iU gospodarske infrastrukture se s tem zakonom 
t' J PlačevanJe pripsevkov iz dobička oziroma iz nematerial- nih stroškov za redno dejavnost oziroma za enostavno reproduk- 

J • m?°tem k0 bodo. vprašanja združevanja sredstev (iz poslov- nega sklada) za razširjeno reprodukcijo urejena s posebnim zako- 
neysube Plaču>ei° prispevke za gospodarsko infra- strukturo iz dveh virov: iz dobička in iz nematerialnih stroškov. 

Prispevki iz dobička se plačujejo po dveh osnovah, in sicer na 
Podlagi osnove, od katere se po tem zakonu plačujejo prispevki iz 
dobička za družbene dejavnosti (prispevna osnova) in na podlagi 
osebnega dohodka. Prispevki iz nematerialnih stroškov se obra- 
čunavajo m plačujejo na podlagi osebnega dohodka. 

Glede podrobnejše določitve osnove za prispevke iz dobička za 
P°Ja™z™ "ste dejavnosti je v predlaganem zakonu načelno 
zadržana obstoječa ureditev. Tako se prispevki iz dobička na 
podlagi -čiste« prispevne osnove plačujejo za pospeševanje pro- 
izvodnje hrane, za intervencije v osnovni preskrbi in za blagovne 
rezerve. Prispevki iz dobička na podlagi prispevne osnove, zmani- 
taSZZa^ ne olalšave-.se plačujejo za usposabljanje zemljišč za 
^H-IIH ProizvodnJO in za vodno gospodarstvo, prispevek iz dobička na podlagi prispevne osnove, povečane za odbitne 
postavke, pa se plačuje za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana. 

Zavezanci za prispevke iz dobička na podlagi prispevne osnove 
ter roki za plačevanje teh prispevkov se določijo s posebnimi 
predpisi za posamezna področja. Glede načina določanja in pro- 
računavala mesečnih akontacij za te prispevke pa velja enaka 
ureditev, kot je s tem zakonom predvidena za določanje in pora- 
čunavanje akontacij za prispevke iz dobička na podlagi prispevne 
osnove za družbene dejavnosti. 

Prispevek iz dobička na podlagi osebnega dohodka se tako kot 
po obstoječi ureditvi plačuje za solidarnost na področju stano- 
vanjskega gospodarstva, za gospodarjenje s komunalnimi objekti 
in napravami skupne rabe ter za del požarne varnosti. Prispevki iz 
nematerialnih stroškov pa se plačujejo za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito in za del požarne varnosti 

Predlagamo, da se tudi prispevki iz dobička na podlagi oseb- 
nega dohodka in prispevki iz nematerialnih stroškov na podlagi 
osebnega dohodka plačujejo ob dvigu sredstev za plačilo osebnih 
t°h°Jlov' k°' J? t0 Predlagano za prispevke iz osebnega dohodka za družbene dejavnosti. 

b) Prispevki, ki jih plačujejo delovni ljudje 
S predloženim zakonom se ureja tudi plačevanje prispevkov za 

gospodarsko infrastrukturo, ki jih plačujejo delovni ljudje iz 
dohodka. Te prispevke plačujejo delovni ljudje, ki se jim - ugotav- 
Ija dohodek od enakih vrst osnov, kot so določene v obstoječi 
ureditvi. V zakonu se ureja način obračunavanja in plačevanja 
prispevkov tudi za tiste prispevke, ki doslej niso bili urejeni 
s posebnimi predpisi za posamezna področja. 

c) Prispevki, ki se plačujejo v posebnih primerih 
Po obstoječi ureditvi se za gospodarsko infrastrukturo poleg 

prispevkov iz dohodka in osebnega dohodka plačujejo tudi raz- 
lični prispevki oziroma povračila, ki so povezani z uporabo neka- 
terih proizvodov, storitev in javnih dobrin (povračilo za ceste ob 
ceni naftnih derivatov, povračilo za uporabo cest, ki ga plačujejo 

uporabniki cest, cestnina za uporabo avtocest, povračila od dolo- 
če"'h količinskih in drugih osnov za vodno gospodarstvo odškodnina za izkoriščanje rudnin, odškodnina za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč, odškodnina zaradi onesnaže- 
nosti kmetijskih zemljišč). Predlagamo, da se ti viri zadržijo tudi 
v letu 1990. Glede na to, da so ti prispevki podrobneje opredeljeni 
s posebnimi zakoni za posamezna področja (zavezanci, viri 
osnove oziroma višina ter način obračunavanja prispevkov)' jih ta 
zakon posebej ne obravnava, temveč predvideva neposredno 
uporabo teh posebnih zakonov. 

S. Poračun določenih obveznosti Iz dohodka za obdobje januar- 
aecember 1989 

Obveznosti iz dohodka, ki se obračunavajo na podlagi dohodka 
oz,r°™a davčne osnove (davek iz dohodka in prispevki iz dohodka) se med letom plačujejo v obliki akontacij, ki se poraču- 
nava/o ob periodičnih obračunih in dokončno poračunajo z zak- 
ljučnim računom. V letu 1989 sta nastopila dva razloga, ki sta 
zahtevala spremembo dotedanjega načina obračunavanja akonta- 
cij. Zakon o računovodstvu je spremenil shemo ugotavljanja 
Plovnega rezultata in prvotno tudi opustil periodični obračun za 
obdobje januar-marec. Zaradi močnih inflacijskih gibanj pa je bilo 
treba s posebnim zakonom valorizirati osnovo za določitev akon- 
tacij davka in prispevkov in za medletne poračune ob periodičnih 
obračunih. Te akontacije je treba po preteku leta 1989 dokončno 
poračunati z zaključnim računom za navedeno leto. Predlagamo 
da se ta poračun opravi na podlagi osnove, ki je v tem zakonu 
predvidena za plačevanje prispevka iz dobička v letu 1990 

Ta osnova je doseženi dohodek v letu 1989 zmanjšan za: 
del dohodka za kritje izgube iz prejšnjih let, 

~ dohodka, ki pripada drugim organizacijam, - 50% osebnih dohodkov, korigiranih s koeficientom med pov- 
prečnim mesečnim osebnim dohodkom na zaposlenega delavca 
pri posameznem zavezancu v preteklem letu in povprečnim 
mesečnim osebnim dohodkom na zaposlenega delavca v aosoo- 
darstvu SR Slovenije v preteklem letu, 

- del dohodka, doseženega s poslovanjem v tujini, če je bil od 
tega dela dohodka plačan davek v tujini. 

Razlogi za takšno opredelitev osnove so podrobneje prikazani 
v prejšnjih poglavjih te obrazložitve. 

6. Stopnje prispevkov 
Z zakonom so predlagane konkretne stopnje za prispevke na 

področju družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, s kate- 
rim1 se zagotavljajo sredstva za financiranje programov na ravni 
republike, razen stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje. Te stopnje bo glede na določbo 12. člena ustavnega zakona 
še naprej določala Skupnost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji. Predlagane stopnje temeljijo na kvantifika- 
cijah predvidenih nalog za leto 1990 izhajajoč iz osnovnega 
načela, da se v letu 1990 zagotovi realno enak global sredstev kot 
so bila za te naloge zagotovljena v letu 1989. 

Stopnje prispevkov za financiranje programov na ravni občine 
ozlr°ma. Posebne družbenopolitične skupnosti bodo določene z odloki, ki jih bodo na podlagi pooblastil iz tega zakona sprejele 
skupščine občin oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti 

Poleg -osnovnih- prispevkov, ki so predvideni s tem zakonom 
(prispevki iz dobička oziroma dohodka, iz osebnih dohodkov in iz 
nematerialnih stroškov), so s posebnimi predpisi oziroma sploš- 
nimi akti samoupravnih interesnih skupnosti uvedeni tudi drugi 
prispevki, ki se nanašajo le na določene kategorije ljudi (kmetje 
študenti, tuji delodajalci in podobno). Ti prispevki se nanašajo 
predvsem na področje zdravstva in pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Vseh teh prispevkov zaradi različnih osnov in nači- 
nov obračunavanja ni mogoče zajeti v ta zakon, zato se z zakonom 
daje pooblastilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in 
skupščinam občin oziroma posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti, da s svojimi akti določijo višino stopenj teh prispevkov (za 
ustrezno raven izvajanja nalog). 

Glede določanja višine takih prispevkov za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje je takšno pooblastilo dano Skupnosti pokoj- 
ninskega m invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 
m ? Predlagano stopnjo republiškega prispevka iz osebnega dohodka za skupne naloge na področju osnovnega izobraževanja 
T- V! J.mS n.a' bi se za9°tavljala sredstva tudi za dopolnjevanje tistih občin, ki s sredstvi občinskega prispevka za osnovno izobra- 
ževanje ne bi mogle zagotoviti izvajanja zagotovljenega programa 
po enotnih merilih in normativih. Ta sredstva pa bi se zagotavljala 
tistim občinam, ki bi uvedle svoj prispevek najmanj v višini 5 10% 
kar je povprečna stopnja v republiki. Na ta način bi zagotovili da 
bi do sredstev za izravnavanje pogojev v osnovnem šolstvu bile 
upravičene le občine, ki z razpoložljivimi sredstvi v okviru dogo- 
vorjene stopnje ne bi uspele realizirati zagotovljenega programa, 

variantna možnost ureditve navedenega vprašanja pa je v uve- 
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Ijavitvi republiškega prispevka za osnovno izobraževanje za zago- 
tovljen program osnovne šole v celoti. V tem primeru bi se sre - 
stva zagotavljala v republiškem proračunu m razporejala izvajal- 
cem v skladu z enotno dogovorjenimi merili m kriteriji. 

7. Druge predlagane rešitve , . 
S predlaganim zakonom niso v celoti rešena vsa *P'ašan]* 

v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, 'emveđ se 
zakon (podobno kot v dosedanjih ureditvah) glede določenih 
izvedbenih vprašanj sklicuje na drug predpis. Tako ^Pr^'de"0, 

da se glede zastaranja obveznosti za obračun m Pla^°P"s.^. 
kov, ki jih plačujejo pravne osebe in Pr'">'h^°feP ^efa te 
neoosredno uporabljajo ustrezne določbe zakona, ki ureja te 
zadeve za davek iz dobička pravnih oseb. Glede P°dr°}™>Sf 
vprašani v zvezi z obračunavanjem, postopkom za odmero in 
pobiranjem prispevkov, poroštvom, zastaranjem in kaznovanjem 
v zvez" s prispevki, ki jih plačujejo delovni ljudje, pa se nepo- 
sredno uporabljajo določbe zakona o davkih občanov. V zvez, s to 
problematiko je v zakonu izrecno rešeno vprašanje odloga plači 
?n obročnega plačevanja takšnih prispevkov, ki levdosedanp 
praksi povzročalo več nejasnosti. Ta zakon izrecno določa, da se 
določbe zakona o davkih občanov, ki se nanašajo na odto^Plaf'. 
oziroma obročno plačevanje davčnih obveznosti, ne uporabljajo 
za plačevanje prispevkov delovnih ljudi, saj (akSna možnos( g/ede 
na naravo zagotavljanja sredstev za skupne družbene potrebe ni 

"■»»»»""i " 
dobička oziroma dohodka in iz osebnih dohodkov objavljajo 
v posebnem pregledu v Uradnem listu SRS. Ta pregled objavlja 
Republiška uprava za družbene prihodke. Po dosedanji t

u^d''v' 
so se te stopnje pričele uporabljati 15. dan po objavi 
listu SRS Glede na to, da bo število subjektov, ki določajo te 
stopnje, po novi ureditvi bistveno zmanjšano (saj odpadejo samo- 
upravne interesne skupnosti), predlagamo skraiša"J^°^1g'ini 
rabo teh stopenj glede na objavo pregleda od d°fda"'h™d"' 
na 10 dni Izjema je predvidena le za prvo objavo stopenj po 
uveljavitvi tega zakona, saj bodo te stopnje objavljene najpozneje 
do 30. decembra 1989 (rok za določitev stopenj v občinah je 27. 
december 1989), uporabljati pa se bodo pričele 1. 1. 19f° 

Glede določanja višine zamudnih obresti za ^P^^na p/a 
čila prispevkov je v zakonu zadržana enaka ureditev kot doslej, in 
sicer, da je za določitev teh obresti pooblaščen Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije. 

nrisoevne osnove če ugotovi, da prilivi sredstev iz teh P"spei/^ov 
za posamezno obdobje presegajo predvideno dinam/ko porabe 
sredstev za skupne družbene potrebe. S tem je dana moinosr, da 
se likvidnostna obremenitev gospodarstva uravnava glede na 
tekoče potrebe po porabi sredstev za skupne družbene potreb* 
Podobna rešitev je že uveljavljena pri plačevanju akontacij za 
dVsk\ll^nTvtmi predpisi: na področju gospodarskega sistema 
(o podjetjih, o finančnem poslovanju, o računovodstvu. ipdj bo 

Kolega IJdlVpS in ^ n /-tr\nrywr»r <z katerim bodo uredile nekBters vprsšBnjs skup 

zakone! Ocenjujemo, da bodo v pričetku prihodnjega Majzpob 

",rT, tovino MW»W»P"*" 
Havfinp zavezance glede na novo terminologijo iz zakona 

%SS 

uredita v tem zakonu. Zato predlagamo, da se v poglavje ^ Prehod- 
nimi določbami vključi posebna določba glede plačevanja davka 
v letu 1990 z naslednjimi rešitvami: 

- podjetja in druge organizacije odroma de/ovne skupnosti 
s področja gospodarstva plačujejo v letu 1990 davek iz d°b'čka_ 

- davek iz dobička se plačuje na podlagi osnove, od katere se 
po tem zakonu plačujejo prispevki iz dobička (doseženi dohodek, zmanjšan za določene odbitne postavke); , f . 

- akontacije davke se določajo in poračunavajo na način, kot je 
s tem zakonom določeno za akontacijo za prispevke iz dobička na 
podlagi prispevne osnove;   

- glede vseh drugih vprašanj v zvezi z obračunavanjem in 
plačevanjem davka iz dobička se neposredno uporabljajo določbe 
veljavnega sistemskega in izvedbenega davčnega zakona. 

Ocenjujemo, da ob tako opredeljeni davčni osnovi za leto1990 
ni treba spreminjati višine davčnih stopenj, ki so določene v obstoječem izvedbenem davčnem zakonu. . 

Prispevek solidarnosti iz dohodka se po zakonu o obhkovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naratfnih nesreč 
(Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 14/84) obračunava m 
plačuje od osnove za davek iz dohodka. Glede na to, da se davčna 
osnova za ta davek za leto 1990 spreminja, je treba spremeniti tudi 
osnovo za navedeni prispevek solidarnosti. Predlagamo, da se 
tudi navedeno vprašanje uredi v prehodnih določbah ^a zakona 
in sicer tako, da se bo ta prispevek solidarnosti v letui 1990 
obračunaval od osnove in na način, ki bosta veljali za davek iz 
dobička. Ta prispevek se bo v letu 1990 plačeval po enaki stopnji 
k°Samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih dejav- 
nosti že nekaj let odstopajo invalidskim ^vmcam počene 
prispevke za te dejavnosti. Da se z uv-e/yav/(v/yo prehodne rež/^e 
na področju financiranja skupnih družbenih P0,re^ J ,e'u 199° 
položaj teh invalidskih delavnic ne bi poslabšal, predlagamo*rešj- 
tev da se odstopanje prispevkov tem delavnicam zadrzi še zajeto 
1990, pozneje pa bo to vprašanje ustrezno rešeno v novem sistem- 
SkeZuveljavitvijo predlaganega zakona bo prenehal veljati sedanji 
zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti iz lafa19f° 
Poleg tega bodo z uveljavitvijo tega zakona prenehale veljati tudi 
tiste določbe veljavnih zakonov o prispevkih, ki urejajo vprašanja 
plačevanja teh prispevkov drugače kot ta zakon. Ker prenehajo 
veljati v navedenih zakonih le posamezne določbe v zvez, s pri- 
spevki zato zaradi siceršnje zapletenosti ob podrobnejšem nava 
janju posameznih določb predlagamo le splošno razveljavitveno 
normo. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Obseg sredstev, ki bo realiziran na podlagi predlaganih republi- 
ških stopenj je razviden iz posameznih postavk proračuna SR 
Slovenije za leto 1990, obseg sredstev, ki bo realiziran na podlag, 
stopenj, določenih z občinskimi odloki, pa bo razviden v občm- 
Sk'prfrizračunu stopenj na republiški ravni so bih upoštevani 
podatki o prihodkih iz posameznega prispevka do vključno'Okto- 
bra 1989 medtem ko so bili prihodki za november in december 
ocenjeni. Na podlagi gibanj v mesecu novembru in nove ocene za 
prihodke v mesecu decembru bo Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje v času razprave o predlogu zakona ponovno preveril 

'ZrPredviden fučinki spremenjene osnove za obračun prispevkov 
iz dobička oziroma dohodka so podrobneje podani v točki 3 a n 
5 te obrazložitve. Iz predložene obrazložitveizhajada bo9'°^nl 

učinek spremenjene osnove za prispevke iz dobička enak seda 
njemu načinu obračunavanja. Posledice bodo predvsem venako- 
mernejši razporeditvi obveznosti glede na ekonomsko moč zave- 
zancev oziroma relativno manjšo obreman^e^delovn°J"lf"^j 
nih dejavnosti v primerjavi s kapitalno in dohodkovno intenzivnimi 
dejavnostmi. Takšni predlogi so bili izrečeni tudi v dosednjih 

«•*"*»» "*S2 
nalog vključno s prenosi dela nalog iz občinske na r<eP"b,'šk° 
raven Zaradi prenosov nalog se ustrezno zmanjšajo vrednosti 
programov v občinah, s tem pa tudi občinske prispevne stopnje. 
Poleg tega je pri prispevni stopnji za zdravstveno ^arstv°pr^k

v'' 
deno, da se s prihodki v letu 1990 krijejo tudi nekriti odhodki iz 
leta 1989. 

Y 

poročevalec 
19 



/" 

y 

PREDLOG ZAKONA 

crfHT"16^13^ m d°P°,nitvah zakona o združevanju dela 

v retih1V987U-19e90 (ESA^32k)Cije ^ 9°sPodarsko infrastrukturo 

dofočTbešedi?o UPŠČine S° Slovenije >e na seji dne 12. 1989 
7AZr^^AEDk0(iA ZAKONA o spremembah in dopolnitvah 
REPRODUKCI f? 7*VAriUen%ELA SREDST^ DRUŽBENE 
VLETIH 1987-1990 GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 

členaa^6apfi7Š'ina^.a v°bravnavo na Podla9> Prve alinee 215. ■ /c1 li- a P°slovn'l<a Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 

fp mr,Hn Sw re/w e zakona P° hitrem postopku. Tak postopek Ie nujen zaradi odprave večjih motenj v gospodarstvu ki bi 

7a naJfnihPrlmerU' v leJU 1990 ne bi bila za9otovljena sredstva 
zakon J 9°sP°darsk0 infrastrukturo. Prav tako je potrebno 
hnHniL t ^ sprejemom zaključnih računov v podjetjih, da 
n , £ U90tovlla obveznosti iz dobička. Sprejem zakona 
°Hr.°l0JmtVah m spremembah zakona o združevanju dela sredstev 
ioa-7 ioonepr°' ukc'ie za gospodarsko infrastrukturo v letih Ji° , ° uskladitev z ustavnim zakonom za izvedbo 

IXd° LXXXIX K ^tavi SR Slovenije in s spremem- bami obračunskega sistema. 

Skupščina SR Šlovenije je na sejah zborov 22. 11. 1989 sprejela 
%or?„!?°J*vaianiu ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX ao LXXXIX k ustavi SR Slovenije, v katerem je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije predstavil rešitve za delovanje posameznih 
področij gospodarske infrastrukture. Predlagani zakon je samo 
izvedba nalog iz navedenega poročila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. m 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil da 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovali: 

~ Milivoj SAMAR, Han Izvršnega sveta in predsednik Republi- škega komiteja za družbeno planiranje, P 

Milan Jelene, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za promet iz zveze, nepuDii 

šk7ga%Zm^zaLenergJ^oneQa predsednik flW- 
teja za^fužt^n^p^an^nje1.11'^ Predsedn'ka Republiškega komi- 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 
Povzetek 
Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
k Ustavi SR Slovenije je podaljšal veljavnost zakona o združe- 
vanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 

vI^OZD ^nnT %■' 12' 1"? raZŠ'ril kr°9 zavezuncev na 
nZSf t Področja gospodarstva. Ker se je spremenil tudi 

Hi s,fe™' kl namesto čistega dohodka uvaja le dobi- ček, je bilo potrebno spremeniti in dopolniti zakon o združeva- 

frastrukturo V druZbene reprodukcije za gospodarsko in- 

1. člen 
2. člen zakona o združevanju dela sredstev družbene reproduk- 

cije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 (Uradni list 
SRS, št. 51/86) se spremeni tako, da se glasi: 

'Zavezanci po tem zakonu so podjetja in druge organizacije 
s področja gospodarstva.« 

2. člen 
1. točka prveoa odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

i odo dobička, ugotovljenega v zaključnem računu za leto 1989, zmanjšanega za davke in prispevke iz dobička in za realizi- 
rane osebne dohodke nad osebnimi dohodki, ki se ne vštevaio 
v davčno osnovo, kot sledi: 

- za elektrogospodarstvo in premogovništvo po stopnji 
- za naftno-plinsko gospodarstvo po stopnji 
- za železniški promet po stopnji 
- za luško infrastrukturo po stopnji 
- za cestno gospodarstvo in letališko infrastrukturo 

po stopnji 
- za ključne infrastrukturne objekte na področju RTV 

V 2. točki prvega odstavka se črta besedilo » — zavezanci iz 1 
točke prvega odstavka 2. člena tega zakona in to:« in besedilo »- 
zavesanci iz 6. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona«. 

JaveZanC' f° PPd&iia in organizacije s področja gospodar- stva namesto nepodpisnikov Samoupravnega sporazuma 
Osno.va za izračun obveznosti je namesto 

J?, 9 ?,° k,a po zaključnem računu zmanjšanega za del čistega dohodka za osebne dohodke, dobiček, ugotovljen 
v zaključnem računu za leto 1989, zmanjšan za davke in 
nlihŽ 6!? L6Z^tat,3 m za realizirane osebne dohodke nad osebnimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Sred- 
stva se zbirajo na posebnih računih pristojnih upravnih oraa- 
1f2L1a?eSt<? 1a, račVnih samoupravnih interesnih skupnosti Namesto vplačila obveznosti od vrednostnih osnov v desetih 
obrokih uvajamo plačilo v dveh obrokih, 15.3 in 15 4 1990 

nVnnnJh
Ve! HbVe^ča SkuPšein° SR Slovenije enkrat letno o uporabi teh sredstev. 

in zavezanci 
nadomesti z 

V 7. členu 
in zavezanci 
nadomesti z 

V 8. členu 
in zavezanci 
nadomesti z 

V 9. členu 
in zavezanci 
nadomesti z 

po 3. točki 
besedilom > 
se besedilo 
po 4. točki 
besedilom > 
se besedilo 
po 5. točki 
besedilom > 
se besedilo 
po 6. točki 
besedilom > 

prvega odstavka 2. člena tega zakona« 
zavezanci po tem zakonu«. 
»udeleženci samoupravnega sporazuma 
prvega odstavka 2. člena tega zakona« 

»zavezanci po tem zakonu«. 
»udeleženci samoupravnega sporazuma 
prvega odstavka 2. člena tega zakona« 

»zavezanci po tem zakonu«. 
»Udeleženci samoupravnega sporazuma 
prvega odstavka 2. člena tega zakona« 

»zavezanci po tem zakonu«. 

% 
2,26 
2,00 
2,88 
0,49 

3,87 
0,40«. 

V 4. členu se besedilo 
in zavezanci po 1. točki 
nadomesti z besedilom > 

V 5. členu se besedilo 
in zavezanci po 2. točki 
nadomesti z besedilom > 

V 6. členu se besedilo 

3. člen 
»udeleženci samoupravnega sporazuma 
prvega odstavka 2. člena tega zakona« 

»zavezanci po tem zakonu«. 
»udeleženci samoupravnega sporazuma 
prvega odstavka 2. člena tega zakona« 

•zavezanci po tem zakonu«. 
»udeleženci samoupravnega sporazuma 

4. člen 
v 10. členu se besedilo »po drugem odstavku 2. člena teqa 

zakona« nadomesti z besedilom »po tem zakonu« in besedilo 1. 
alinee »- pripravljalna dela na južnem potniškem terminalu 

Ljubljana« nadomestiti z besedilom »- etapna rekonstrukcija 
pristaniškega kompleksa na leltališču Ljubljana (Terminal 2)«. 

5. člen 
v 11. členu se besedilo »po drugem odstavku 2. člena tega 

zakona« nadomesti z besedilom »po tem zakonu«. 

6. člen 
V 12. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi- 
»Obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona 

zavezanci poravnajo v dveh obrokih, polovico do 15. marca 1990 
polovico pa do 15. aprila 1990 «. 

7. člen 
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanci vplačujejo sredstva na račun pristojnega republi- 

škega upravnega organa « j a k 
Tretji odstavek se črta. 

20 
poročevalec 



8. člen letno poroča Skupščini SR Slovenije.« 
9. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za sprejem zakona je podana v12. členu 
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi Socialistične republike Slovenije, ki v drugem odstavku 
določa, da ne glede na določbi drugega odstavka 15. točke 
amandmaja XIII in 3. točke amandmaja XX, velja zakon ozdruze 
vanju dela sredstev družbene ^produkcije za gospodarsko infra- 
strukturo v letih 1987-1990 (Uradni list SRS, št. 51/86) do 31. 
decembra 1990 za vse organizacije združenega dela na področju 
g°Zakon o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za 
gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990 je bil sprejet na 
podlagi določb 25. člena in tretjega odstavka 89. člena ustave SR 
Slovenije, ki sta določala, da se lahko z zakonom določi obvezno 
združevanje dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje 
tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od katerih je bistveno 
odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, dolo- 
čenih v družbenem planu Socialistične republike Slovenije in da 
se lahko v primeru, če je v družbenem planu na podlagi skupaj 
ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev določeno, 
da je izvršitev določenih nalog nujna za družbeno reprodukcijo, 
pa s sporazumom med organizacijami združenega dela in skup- 
nostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev in drugih potrebnih 
pogojev za njihovo izvršitev, z zakonom v skladu s to ustavo nalozi 
obvezna združitev sredstev v ta namen in se smejo določiti tudi 
druai ukrepi za izvršitev teh nalog. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986- , 990 so pod 
5.16. kot nujne potrebe družbene reprodukcije našteti tudi nujna 
oskrba z energijo ter ključni infrastrukturni objekti na področju 
prometa in zvez. Tudi z dogovorom o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 so opredeljene naloge skup- 
nega pomena na področju energetskega gospodarstva ter pro- 
meta in zvez. 

i 
II. Ocena stan/a 

Sredstva za nemoteno uresničevanje temeljnih ciljev družbe- 
nega plana SRS 1986-1990 na področju nujne oskrbe z energijo 
in nadaljnje izgradnje energetskih objektov ter izgradnje ključnih 
infrastrukturnih objektov na področju prometa in zvez smo v bH 
Slovenije zagotavljali na osnovi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni 
republike na področju elektrogospodarstva in premogovništva, 
naftnega in plinskega gospodarstva, železniškega in luškega pro- 
meta, PTT prometa in cestnega gospodarstva ter z interventnim 
zakonom o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za 
gospodarsko infrastrukturo v letu 1987-1990 (Uradni list SRS, št. 
51/86). Ob sprejemu ustavnih amandmajev je bilai z ustavnim 
zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev IX do lXXXIX k "sfaw 
SR Slovenije obveznost združevanja razširjena na vse uzu 
s področja gospodarstva ne glede na to, če so podpisniki samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov posameznih interesnih 
Sf< sTem''je Skupščina SR Slovenije zagotovila nujno kontinuiteto 
v razvoju ključnih dejavnosti gospodarske infrastrukture tn pre 
orečila izpad sredstev za graditev infrastrukturnih objektov. 

Scremembe v obračunskem sistemu, ki uvajajo namesto kate- 
goriie čistega dohodka kategorijo dobička, zahtevajo prilagoditev 
osnov za plačevanje sredstev po tem zakonu. 

S spremembami in dopolnitvami d^žbenegap/anaSR Slove 
niie za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 23/89) je bila 
sDreieta odločitev da se pristopi k etapni rekonstrukciji obstoje- 
čTzmoglTostiin s tem zagotovi nemoteno delovanje in varnost 
Mplovbe na letališču Ljubljana do leta 2000. To papomem 
7amji< realizacije južnega potniškega terminala in pospešeno 
^ZnsuTcTo l'istaniLga kompleksa na letališču Ljubljana 

^Zavezanci poravnavajo obveznosti po zakonu do 15. dne 
v mesecu za tekoči mesec v višini ene desetine o^ačunane 
obveznosti začenši s 1. marcem. V pogojih h'Per'""W°*£°™ 
to bistveno zmanjšanje združenih sredstev ka'°"e™°f°ča ureS 

ničevanje programov naložb v gospodarsko in/rasfrci/cfuro. 
V letu 1989 nominalno združena sredstva predstavljajo realno 

manj kot eno tretjino ob zaključnih računih za leto 1988 ugotov- 
ljene obveznosti. 

Naloge in pristojnosti republiških interesnih skupnosti so 
z ustavnim zakonom s 1.1.1990 prenešene na Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, kar zahteva prilagoditev določb zakona, ki se 
nanaša na upravljanje s sredstvi. Vse navedeno predstavlja 
osnovne vzroke za spremembe in dopolnitve zakona o združeva- 
nju dela sredstev za gospodarsko infrastrukturo v letu 1987-1990. 

Leto 1990 je opredeljeno kot prehodno obdobje, v katerem bo 
prišlo do sprememb v organizaciji in financiranju gospodarske 
infrastrukture v skladu z ustavnimi amandmaji. 

III. Poglavitne rešitve predlaganih sprememb 

Zavezanci za združevanje sredstev so vse organizacije združe- 
nega dela gospodarstva, medtem ko so bile prej le temeljne 
organizacije združenega dela s področja gospodarstva, ki niso 
sklenile samoupravnih sporazumov. Zavezance je določil ustavni 
zakon za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavnim 
amandmajem SR Slovenije. ... 

Namesto dosedanje osnove za združevanje sr^stev- 
opredeljena kot čisti dohodek, ugotovljen vzaMjučnem 
preteklega leta, zmanjšan za del čistega dohodka za osebne 
dohodke, obračunane v zaključnem računu predlagamo đobfćek, 
ugotovljen v zaključnem računu za leto 1989, zmanySanzadai^e 
in prispevke iz rezultata in za realizirane osebne dohodke nad 
osebnimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.V obr&cu 
razporeda rezultatov iz zaključnega računa za leto 1989 so to 
zaporedne številke AOP 355. 356 in 357. Na ta način so ,t dodat- 
nega zajemanja iz dobička izključeni osebni dohodki, */ se ne 
vštevajo v davčno osnovo ter tako odbitno postavko osebnih 
dohodkov v spremembah in dopolnitvah zakona izenačujejo 
z odbitno postavko sedaj veljavnega zakona, ozir°™a'0°f'°£° 

■naši oceni povečujejo za približno 3%. S tem nekoliko znižujejo 
obseg sedanje osnove, zadržujejo pa sedanje stopnje. 

Stopnje oziroma merila se ne spreminjajo, razen tega, da s 
merili za ceste (3.72) in letališča (0.15) zdruzili v enotno sfopnyo 
kar je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v uvodni obrazložitvi 
k izhodiščem za pripravo proračuna SR Slovenije z bilancosied- 
stev napovedal, da bo za nujno sanacijo letališke ploščadi na 
letališču Ljubljana in za rekonstrukcijo potniškega terminala 
potrebno uporabiti tudi del sredstev, ki se združujejo za razvoj 
CBVnetij1'989 je bil sprejet dogovor republik in pokrajin,s katerimi 
je bil zagotovljen stabilen vir financiranja investicij napodročju 
cestne infrastrukture. V začetku tega srednyeročnegaobdobaso 
bila združena sredstva TOZD po tem zakonu pomemben vir finan 
ciranja investicij republiškega pomena (90%). Danes Pr^dsta^'f'° 
ta sredstva le še 1,1% vseh investicijskih sredstev zaradi dodatno 
zagotovljenih sredstev na osnovi omenjenega dogovora in zaradi 
neustreznega načina poravnavanja obveznosti zavezancev potem 
zakonu. S spremembami in dopolnitvami družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, st 23/89) je bilo 
zaradi nujnih potreb za zagotovitev varnosti zračne /n 
odprave ozkih grl pri sprejemu in odpravi letal in potnikov dolo 
čeno da se prične z etapno rekonstrukcijo obstoječega Pr'Stani- 
škega kompleksa na letališču Ljubljana. Z oziromna '^otovitve 
bodo združena sredstva gospodarstva za področje cestne nf 
strukture v letu 1990 v celoti preusmerjena v realizacijo najnujner 
ših naložb v letališko infrastrukturo. V tem srednjeročnem 
obdobju so bila združena sredstva TOZD gospodarstva po stopnji 
0 15% edini vir za uresničevanje programa razvoja republiškega 
pomena na področju letališke infrastrukture. Glede na planske 
predpostavke, je takrat opredeljena prispevna stopnja zadoščala 
za realizacijo takratnega programa. Zaradi negativnih 9osP<fdar' 
skih gibanj v preteklih letih ta sredstva niso omogočila nobenega 
resnejšega posega na tem področju. Stanje je zlasti 
letališču Ljubljana zaradi preobremenjenosti m zastarelosti letali- 
ških zmogljivosti in je s tem nedopustno ogrožena varnost zrač- 
nega prometa. V kolikor, letališče Ljubljana v /efu ;990 ne t)O 
oričelo z najbolj nujnimi posegi v okviru projekta Terminal 
2 (sanacija in razširitev pristaniške ploščadi) grozi letailiJ\udeJna 

zaoora Zato je nujno potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki 
bodo vsaj v zadnjem letu tega srednjeročnega obdobja omogoć/ a 
delno sanacijo obstoječega stanja in hkrati vzpostavila najnu^ 
neiše pogoje za realizacijo projekta Terminal 2 v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Ta sredstva bodo zaSOfoWyena sp™' 
smeritvijo združenih sredstev gospodarstva s področja cestne 



infrastrukture po stopnji 3,72% v letu 1990 v celoti za potrebe 
letališča L/ubljana. 

3 člen sprememb in dopolnitev zakona pomeni uskladitev 
glede na spremembe v 1. členu, ki določa, da so zavezanci po tem 

stva "U ^ or9anlzaci'e združenega dela s področja gospodar- 
Programi po posameznih področjih ostanejo nespremenjeni 

razen tega, da je v 4. členu pod alinejo »- spremljajoči objekti« 
mišljena Nuklearna elektrarna Krško z odlagališčem radioaktivnih 
odpadkov, pod alinejo »- ostalo« pa ekologija, male hidroelek- 
trarne, racionalna raba električne energije, alternativni viri ener- 
gije in študije. 

V členu 10 se 1. alineja spremeni in glasi: » — etapna rekonstruk- 
cija pristajališčnega kompleksa na letališču Ljubljana (Terminal 
2)«. Izhajajoč iz občutno poslabšanega gospodarskega položaja 
v republiki v preteklih letih ocenjujemo, da z dolgoročnim planom 
SR Slovenije za obdobje 1986-2000 predvidene izgradnje južnega 
potniškega terminala na letališču Ljubljana v višini 120 mio USAS 
ne bo mogoče uresničiti. S spremembami in dopolnitvami družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je bila sprejeta 
odločitev, da se pristopi k etapni rekonstrukciji obstoječih letali- 
ških zmogljivosti in sta zagotovi nemoteno delovanje in varnost 
zračne plovbe na letališču Ljubljana do leta 2000. 

Dosedanji način plačevanja obveznosti iz 1. točke prvega 
odstavka 3. člena zakona je predvideval, da se poravnavajo od 1. 
marca dalje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec v višini ene 
desetine. Zaradi hiperinflacije, ki bistveno krči obseg realno zdru- 
ženih sredstev in onemogoča uresničevanje programov naložb 
v gospodarsko infrastrukturo predlagamo rešitev, da se plačilo 
izvrši v dveh delih, 15. marca in 15. aprila na osnovi ugotovitev 
obveznosti iz zaključnega računa za preteklo leto. Na ta način 

"e -t v tohkšm meri razvrednotena, kot so bila v letu 1989, ko je njihova realna vrednost padla pod 1/3 obračunane 
obveznosti. Za gospodarstvo pa to pomeni, da bi združilo pri- 
bližno v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, dogovori 
o temeljih planov oziroma v družbenem planu SRS predvidena 
fitlh ? Zf ?, ?9? brez nadomestila izpada sredstev v preteklih letih, zlasti v letih 1989. Program naložb bo prilagojen takemu 

°ble.9"HSre2SteV. Zaradl nerealiziranih minimalnih naložb v gospodarsko infrastrukturo bo le te potrebno upoštevati pri 
družbenem planu SRS za obdobje 1991-1995, 

Sredstva se združujejo na posebnih računih republiških uprav- 

Skun«£n»°<5B qi Pe več. pri interesnih skupnostih. Izvršni svet SR Slovenije bo enkrat letno poročal Skupščini o upo- 
rabi teh sredstev, s čimer je določen način kontrole nad namen- 
sko uporabo teh sredstev. 

Da bi omogočili pravočasen izračun obveznosti iz dobička, ki 
izhajajo iz tega zakona, je potrebno, da je zakon uveljavljen še 
pred sprejetjem zaključnih računov za leto 1989. 

IV. Finančne in druge posledice predlaaanih 
sprememb 

Zakon ne nalaga novih obveznosti OZD iz gospodarstva in ne 
družbenopolitičnim skupnostim ter njihovim organom, prav tako 
pa sprejem zakona ne bo zahteval dodatnih postopkov ter admini- 
strativno-strokovnih opravil za njegovo izvaianie Na oodlani 
len°,Zb°,IZV;Šni SV6t SkupŠčme SRSIovenlJuredil podrobhe% 
zak^vpotZ^nTem^ 

DOLOČBE ZAKONA O ZDRUŽEVANJU DELA 
SREDSTEV DRUŽBENE REPRODUKCIJE ZA 
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO V LETIH 
1987-1990 (Uradni list št. SRS 51/86), ki se 
spreminjajo 

2. člen 
Zavezanci za združenje sredstev po tem zakonu so temeljne 

sk?e^iileaCIJe 2družene9a dela s P°dročja gospodarstva, ki niso 
1. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne samo- u p ravne interesne skupnosti za elektro-gospodarstvo in premo- 
~ SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do 

2. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Posebne samo- 
uKa,

k
ne .I"!?/6®"6 skupnosti za nafto in plin SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995; 

3. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za 
področje železniškega prometa za obdobje 1986-1990- 

4. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne 
interesne skupnost! za železniški in luški promet SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 za področje luškega prometa; 

5. Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročneaa 
plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve avtomobil- 
skih in magistralnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990; 

6. Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT 
prometa ustrezne območne samoupravne interesne skupnosti za 
PTT promet za obdobje 1986-1990; 

Zavezanci za združevanje sredstev za razvoj v letališki infra- 
strukturi in za razvoj ključnih infrustrukturnih objektov na 
področju RTV za obdobje 1987-1990 so temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva. 

3. člen 
Zavezanci združujejo 1987-1990 sredstva za namene iz 1. člena 

tega zakona po naslednjih osnovah in merilih: 
1. od doseženega čistega dohodka, ugotovljenega v zak- 
ljučnem računu preteklega leta, zmanjšanega za del čiste- 
ga dohodka za osebne dohodke, obračunane v zaključ- 
nem računu, kot sledi: 
- zavezanci iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega 
zakona za elektrogospodarstvo in premogovništvo po 
stopnji - 2 26 
- zavezanci iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega 
zakona za naftno-plinsko gospodarstvo po stopnji — 2,60 

, .zavezan?',iz 3^točke Prvega odstavka 2. člena tega zakona za železniški promet po stopnji - 2 88 
- zavezanci iz 4. točke prvega odstavka 
2. člena tega zakona za luško infrastrukturo po stopnii - 0 49 

zavezanci iz 5. točke prvega odstavka 2. člena teqa 
zakona za cestno gospodarstvo po stopnji - 3 72 
iLZf^Zan«' iz dru9ega odstavka 2. člena tega zakona za ' letališko infrastrukturo po stopnji — 0 15 
- zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega zakona za ' 
ključne infrastrukturne objetke na področju RTV - ' o 40 
„ Z ,vr®dn.osti porabljene energije in telefonskega impul- za, kot sledi. 

zakona inlo' t0Čk6 prvega odstavka 2. člena tega 
a) uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu tarifnega siste- 
ma za prodajo M 

električne energije v višini 3Q 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo- 
b) uporabniki na napetosti 1-35 kV, v smislu tarifnega 
sistema za prodajo 
električne energije v višini c? 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo- 
c) uporabniki na napetosti 0,4 kV v višini 7? 
od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo; 

L uP°rabniki komercialnega premaga v višini ' 20 
moga- 'rane C8ne nabavliene9a komercialnega pre- 

ža kcfnaZanC' '* 6' t0Čk6 prvega ods,avka 2. člena tega 
za potrebe družbene reprodukcije v PTT prometu v višini 20 
od cene telefonskega impulza 

svoah6poslovnPi°hrasrendasVtev. °bVeZn°Sti * PrejŠnje9a °ds,avka iz 

...... 4. člen Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 1 točki 
H odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za 
ništva J na P°dročiu elektrogospodarstva in premogov- 

cene 1985 
   v mio din 

Plan 1987-1990 

Objekt 
od tega 

HE Mavčiče 
HE Jez Melje 

vrednost sredstva od vrednosti 
objekta TOZD porabljene 

    energije 
202 

90 
26 
12 

138 
62 
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- HE Zadlaščica 
- HE Lomščica 
- HE Vrhovo 
- HE Hrastje 
- HE Boštanj 
- HE Veržej 
- HE Blanca 
- HE Fala, prenova 
9. in 10. agr. 
- HE Bistrica (A) 
- TE Tuzla V-Rudnik 
Djurdjevik 
- TE Ugljevik II 
z rudnikom 
- spremljajoči 
objekti 
- za proizvodnjo 
lignita 
- za proizvodnjo 
rjavih premogov 
- raziskave 
- ostalo 

1.138 
361 

7.807 
5.300 
8.516 
5.156 
8.467 

9.487 

2.956 

19.873 

14.767 

17.235 

38.325 
14.308 
52.985 

151 
48 

1.036 
704 

1.131 
684 

1.125 

1.260 

393 

2.639 

1.959 

2.216 

2.510 
500 

6.244 

801 
253 

5.490 
3.728 
5.990 
3.626 
5.959 

6.674 

2.086 

13.980 

10.376 

11.737 

12.895 
2.652 

22.885 

Skupaj 206.971 20.638 109.329 

5. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 2. točki 

prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za 
naslednje objekte na področju naftno-plinskega gospodarstva. cene iyoo 

v mio din 
Plan 1987- 1990 

Objek vrednost od tega sredstva 
objekta  TOZD 

1. Raziskave 
2. Proizvodni objekti 
3. Transportni objekti 
4. Ostalo 

14.740 
8.290 

16.740 
2.240 

Skupaj 42.010 

9.110 
4.020 
4.070 
1.210 

18.410 

6. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 3. točki 

prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za 
naslednje objekte železniške infrastrukture: ^ ^ 

v mio din 

Objekt 

Plan 1987-1990 
vrednost od tega sredstva 

objekta TOZD 

1. Modernizacija prog 
Dobova-Jesenice 
Sevnica-Trebnje 
-Ljubljana 
Pragersko-Središče 
Ljubljana-Sežana 
Pivka-Reka 
Divača-Koper 
Jesenice-Sežana 
Prešnica-Pula 
Zidani most-Šentilj 
2. Modernizacija vozlišč 
in ranžirnih postaj 
Ljubljana 
Jesenice 
Sežana 
Koper 
Celje 
Maribor 
Novo mesto 
Zalog 
Tezno 
3. Elektronapajalne postaje 
4. Remonti prog  
Skupaj   

19.655 
10.046 

2.445 
2.548 

6.85 
1.195 
1.255 

820 
255 
406 

11.865 
5.960 

1.523 
1.478 

618 
702 
738 
462 
133 
251 

9.703 5.647 

1.004 
11.732 

3.779 
166 

1.719 
498 
705 
875 
470 
625 
866 

585 
7.767 

2.162 
90 

1.017 
298 
414 
498 
276 
367 
525 

42.094 25.864 

7. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 4. točki 

prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo sredstva za 
naslednje objekte luške infrastrukture: 

cene 1985 
v mio din 

Plan 1987 -1990 

Objekt vrednost 
od tega 

sredstva 
TOZD 

1. Splošna infrastruktura 
2. Silos za žito in terminal 
za razsute in tekoče tovore 
3. Integralni transport  

2.654 

2.682 
2.471 

2.094 

2.006 
300 

Skupaj 7.807 4.400 

8. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 5 točki 

prvega odstavka 2. člena tega zakonca združujejo sredstva za 
naslednje objekte cestne infrastrukture: cene iyoo 

v mio din 
Plan 1987 -1990 

Objekt od tega 
vrednost sredstva 

objekta TOZD 

1. Šmarje Sap-Višnja gora 
2. Obvoznica Maribor - III. etapa 
3. Južna obvoznica Ljubljana 
4. Predor Karavanke 
5. Ruda-Valeta 
6. Mostovi 
7. Vračilo glavnic že najetih 
posojil    
Skupaj . 

5.790 
4.657 
5.777 

18.760 
1.867 

313 

1.540 
1.392 
3.037 
4.906 
1.092 

202 

21.239 
37.164 33.408 

9. člen 
Udeleženci samoupravnega sporazuma in zavezanci po 6. točki 

prvega odstavka 2. člena tega zakona združujejo^ sredstva za 
naslednje mednarodne, magistralne in tranzitne PTT objekte. cene i yoo 

v mio din 
Plan 19871990 

Objekt vrednost 
objekta 

1. Povečanje spojnih poti 
2. Poštno omrežje (glavni poštni center) 
3. Telegrafsko omrežje (tranzitna in medna- 
rodna telegrafska centrala s prenosnimi na- 
pravami, razširitev javnega omrežja za pre- 
nos podatkov, videoteks center) 
4. Telefonsko omrežje 
- Telefonska komutacijska oprema 
- Medkrajevni kabli 
- Radiorelejni sistemi - digitalni 
- Vikokofrekvenčni sistemi 
- Ostali teklekomunikacijski objekti  
Skupaj   

1.036,6 
1,011,6 

2.036,7 
4.440 
2.051 

310 
280 

1.442 
356 

od tega 
sredstva 

TOZD 
251,3 

■ 432,1 

269,7 
1.1896 

876 
132 
120 
616 
152 

8.554,9 3.452.6 

10. člen 
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona združujejo 

sredstva za naslednje objekte letališke infrastrukture. cene i»8t> 
v mio din 

Plan 1987 - 1990 

Objekt vrednost 
objekta 

od tega 
sredstva 

TOZD 

— pripravljalna dela na južnem potniškem 
terminalu - Ljubljana 
- varnost prometa na slovenskih letališčih 
(osvetlitev VPS, oprema za varnost, varnost- 
ne ograje, itd.)    
Skupaj   

185 

1.177 

185 

1.177 
1.362 1.302 

11. člen 
Zavezanci po drugem odstavku 2. člena tega zakona združujejo 

sredstva za naslednje ključne infrastrukturne objekte na področju 
RTV: 

poročevalec 



cene 1985 
v mio din 

Objekt 
Plan 19877-1990 
vrednost od tega 

objekta sredstva 
TOZD 

1. investicijski objekti programa sanacije 
(predvsem dokončanje oddajniškega centra 
Krvavec, preselitev oddajnika Maribor-Tez- 
no, oddajniki na Krvavcu, Plešivcu, Pohorju, 
Nanosu, 60 pretvornikov, antenski stolp na 
Kumu in Nanosu) 1.629 
2. VHF-FM zvočna radiodifuzija (obnova 
antenskih sistemov in zamenjava oddajni- 
kov, s tem, da bi uresničili možnost uporabe 
287 na novo dodeljenih frekvenc v Ženevi 
1984, s čimer bi odpravili slabosti in po- 
manjkljivosti pri sedanjem pokrivanju Slo- 
venije z radijskimi signali - predvsem iz- 
boljšanje slišnosti ob zahodni meji in na 
avstrijskem Koroškem in Štajerskem 
3. pokrivanje SR Slovenije s i. TV progra- 
mom (s tem bi omogočili še nekaterim de- 
lom Slovenije sprejemati TV in radijske pro- 
grame - odprava sivih in belih lis) 
4. dograditev programskih in funkcionalnih 
zvez (odcepne zveze, mobilne programske 
zveze, zveze za stereofonizacijo, reporter- 
ske zveze) 
5. oddajniški stolp za RTV center 
Skupaj ~ ~ 

1.629 

317 

549 

400 
172 

317 

549 

400 
172 

3.067 
12. člen 

Obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona 
zavezanci poravnavajo do 15. dne v mesecu za tekoči mesec 
v višini ene desetine obračunanih obveznosti, začenši s 1. marcem 
1987. Obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona 
pa poravnavajo zavezanci v rokih in na način, kot plačujejo tele- 
fonske storitve, porabljeno električno energijo in nabavljen 
komercialni premog. 

13. člen 
Zavezanci združujejo sredstva po tem zakonu najdlje do 31. 

decembra 1990. 

Ta sredstva združujejo zavezanci pri ustrezni samoupravni inte- 
resni skupnosti. 

Zavezanci, ki sklenejo samoupravna sporazuma po 1. in 2. točki 
prvega odstavka 2. člena tega zakona, združujejo sredstva po 
ustreznem samoupravnem sporazumu od dne, ko skupščina 
Posebne samoupravne interesne skupnosti ugotovi, da je zaveza- 
nec ta samoupravni sporazum sprejel. 

15. člen 
Samoupravna interesna skupnost, pri kateri se zbirajo združena 

sredstva po tem zakonu, tekoče obvešča Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije o uporabi sredstev. 

Sredstva, ki se združujejo po tem zakonu, se lahko uporabljajo 
izključno za izvedbo investicijskih programov za področje nujne 
oskrbe z eneregijo in za izgradnjo ključnih infrastrukturnih objek- 
tov na področju prometa in zvez, v skladu s planskimi akti SR 
Slovenije. 

Nadzorstvo nad zakonitostjo namenske uporabe in razpolaga- 
nje z družbenimi sredstvi, združenimi po tem zakonu, opravlja 
pristojna služba družbenega knjigovodstva. 

PREDLOG, DA SE ZAKON IZDA PO HITREM 
POSTOPKU 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga v skladu s 314. 
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije, da se zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o združevanju dela sredstev druž- 
bene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu 
1987—1990 izda po hitrem postopku. Tak postopek je nujen zaradi 
odprave večjih motenj v gospodarstvu, ki bi nastale v primeru, da 
v letu 1990 ne bi bila zagotovljena sredstva za naložbe v gospodar- 
sko infrastrukturo. Prav tako je potrebno zakon izdati pred spreje- 
mom zaključnih računov v podjetjih, da bodo le-ta lahko ugotovila 
obveznosti iz dobička. 

Sprejem zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o zdru- 
ževanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo v letih 1987-1990 pomeni uskladitev z ustavnim 
zakonom za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR 
Slovenije in s spremembami obračunskega sistema. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 22.11.1989 sprejela 
Poročilo o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX 
do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije, v katerem je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije predstavil rešitve za delovanje posameznih 
področij gospodarske infrastrukture. Predloženi zakon je samo 
izvedba nalog iz navedenega poročila. 
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PROGRAMI 

in financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture 

v SR Sloveniji v letu 1990 (ESA-932)  

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. 12. 1989 
obravnaval gradivo: _ „ 

- PROGRAMI IN FINANCIRANJE DEJAVNOSTI GOSPO- 
DARSKE INFRASTRUKTURE V SR SLOVENIJI V LETU 1990, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranja, 

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SRS za družbeno plani- 

1 Programi in financiranje dejavnosti 
gospodarske infrastrukture SR Slovenije v letu 
1990. 

2 Uvod 
Predloženi programi so rezultat strokovnega dela služb 

SIS-ov, republiških komitejev , Zavoda SR Slovenije za đruzbeno 
planiranje in izhajajo iz SaS o temeljih planov za obdobje 1986 do 
1990 ter so prilagojeni zoženim materialnim moznos1^'Ado »L 
jajo iz globalnih bilančnih izračunov v obdobju 1986 do 1989 ter 
projekcije razvoja v letu 1990 in noveliranega možnega scenarija 
razvoja v letu 1990.  oio 

Gre za kontinuiteto izvajanja družbenega plana in planov Slb 
v letu 1990. Program in finančni načrt sta osnova za nemoteno 
opravljanje nalog in za vspostavitev programskih in finančnih 
odnosov med izvršnim svetom, republiškimi komiteji, odbori SIS 
in izvajalci v prehodnem letu 1990. ....... 

Izvršni svet je na osnovi pooblastil in nalog, ki izhajajo iz 
ustavnega zakona, to gradivo obravnaval, dopolnil in sprejel ter 
ga posreduje Skupščini SR Slovenije v potrditev. 

Hkrati orealed programov in virov financiranja sluzi kot prikaz 
uporabe sredstev proračuna in sredstev združenih na osnovi 
Zakona o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za 
gospodarsko infrastrukturo v letih 1987 do 1990. Na osnovi Ustav- 
nega zakona bo s sredstvi iz Proračuna in Zakona o združevanju 
dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastruk- 
turo v letih 1987 do 1990 upravljal Izvršni svet Skupščine SR 

ran~eMilan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze, 

- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gopospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Peter HOČEVAR, namestnik predsednika RepuDliškega 
komiteja za družbeno planiranje. 

Slovenije in republiški upravni organi. S pogodbo o uporabi 
lastnih sredstev investitorjev bo izvršni svet pogojeval uporabo 
teh sredstev. Hkrati bodo ti programi osnova za predlaganje 
garancij za zadolževanje investitorjev za te programe. 

V SIS materialne proizvodnje so operacionalizirali svoje sred- 
njeročne plane z letnimi programi ter jih uskladili z razpoložljivimi 
sredstvi (določili prioritete) na odborih za plan. Skupščine posa- 
meznih SIS materialne proizvodnje pa so te plane sprejele. Zaradi 
delovanja SIS na omejenem in točno določenem področju, je bilo 
usklajevanje možno le znotraj sistema, nikakor pa medsebojno 
(npr.cesta - železnica ali gozdno gospodarstvo - vodno gospo- 
darstvo....). 

Iz analize »Predstavitev stanja na področju SIS materialne pro- 
izvodnje«, (objavljene v skupčinskem Poročevalcu, št.8 april 
1989), je jasno razvidno, da načrtovana poraba in investicije 
v programih razvoja močno presegajo razpoložljiva sredstva teh 
dejavnosti, in da zaostanek realizacije za planom narašča. Zato bo 
možno nadaljevati z gradnjo le tistih objektov, za katere so sred- 
stva zagotovljena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pregledal stanje na vseh 
področjih materialne infrastrukture in ugotovil, da v zadnjem letu 
tega planskega obdobja ne bo možno nadoknaditi zaostankov 
v razvoju infrastrukture, ki so nastali v času, ko je bila skrb za 
gospodarsko infrastrukturo in njen razvoj z Ustavo prepuščena 
Samoupravnim interesnim skupnostim. 

V letu 1990 se viri sredstev za realizacijo programov SIS materi- 
alne proizvodnje načeloma ne bodo spreminjali, ostajajo relativno 
enaki kot v letu 1989. Za leto 1990 ostanejo v veljavi prispevki na 
osnovi 3.člena Zakona o združevanju dela sredstev družbene 

Rekapitulacija planiranih sredstev in programov (projektov) v letu 1990. 

Program 
v letu 1990 

Dejavnost 
v mio din 

Sredstva 

v mio din 

Struk. 

v% 

Realiz. 
1989 

v mio din 

v mio din 
cene 31.12.1989 

1990 

Elektrogospodarstvo in 
premogovništvo 
Naftno in plinsko gospodarstvo 
Železniško gospod. 
Luka Koper 
Cestno gospodarstvo 
Letališča 
PTT 
RTV 
Vodno gospodarstvo 
Stanovanjsko gospod 
Komunalno gospodar. 
Gozdarstvo 
Pospeš.proiz. hrane 
in urejan.kmet.zem. 
Blagovne rezerve in 
inter. v osnov, presk  
Skupaj: '   

20,352,755 
7,027,322 
4,775,342 

271,709 
32,491,975 

373,900 
3,952,763 

113,865 
6,898,973 

667,263 
0 

286,000 

9,303,851 

4,221,090 

20,352,756 
7,027,322 
4,775,342 

271,709 
32,491,975 

373,900 
3,952,763 

113,865 
6,898,973 

667,263 
0 

286,000 

9,303,851 

4,221,090 

22.43 
7.81 
5.31 

.30 
36.12 

.42 
4.39 

.13 
7.67 

.74 

.32 

10.34 

4.69 

12,585,240 
1,865,409 
1,131,760 

328,362 
20,925,520 

12,914 
1,171,702 

33,069 
4,038,684 

667,263 
0 

418,445 

5,592,945 

2,956,164 

1989 
v% 

62 
277 
322 
-17 

55 
2,795 

237 
244 

71 
-0 

-32 

66 

90,736,807 90,736,807 100 51,727,475 
43 

~75 
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^produkcije Gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990. 

mn*nf predla9an'h naložbenih programov znatno presegajo možna sredstva v letu 1990, zato je bil Izvršni svet prisiljen pro- 

sredstev3 1"° zman'ša,i in i|h vskladiti s predvidenimi prilivi 
.i^r?fi°Žen',pr09/ami razvo'a za '• 1990 so nadaljevanje realiza- 
skrčPrfnT načrtov m Politike za to plansko obdobje Tako skrčen' programi razvoja za leto 1990 sicer pomenijo nadaljevanje 
®a 'z ci,e ovojnih načrtov in politike za to plansko obdobje vendar na spodnji meji potreb. 

strokovno „!LP! Ž® prip!'av!'a Analizo razvojnih možnosti kot 
nftcnnHa^i/ ? iz^ celovlto razvojno politiko na področju 

m nhH i? m'ra®trukture v naslednjem srednjeročnem plan- 
ti?di »«£?«!« Anallza b0 Posebno skrbno proučila možnosti raZVOJ lnfrastrukture s Posebnim poudarkom na skladnost razvoja posameznih panog energetike in prometa 
v obdobju 1991 - 1995. in tudi nadomestitev zaostankov iz seda- 
njega planskega obdobja. 
V tem: - sredstva proračuna 53 982 w 4Q 

- združena sredstva R815,396 16 47 
- ostalo krediti, lastna sredstva... 21,747 341 24 04 Skupaj v mio ECU 698 698 

Navidezna povečanja sredstev glede na leto 1989 so detaljno 
»o h*!"3 V P°?ameznih opisih programov in finančnih.prikazih v nadaljevanju in po posameznih poglavjih. 

1) V Železniškem gospodarstvu računajo v letu 1990 z dodat- 
® V' v vižini 5,190,042 mio din , ki naj bi se napajala iz 

kroH^fPne lz®nfčltve cen dizelskih goriv z ceno bencina in tujih 
crfwi^V' Z? pa so PredPogoj dinarska sredstva. Povečanje 
? n .ev I et" 1990 za 322% napram realizaciji v letu 1989 izhaja 
1990 sredstva in tujih kreditov, ki so planirana v letu 

2.) Povečanje sredstev za letališko dejavnost v višini 2 795% 
izhaja iz ze upoštevanih dodatnih sredstev, ki bodo preusmerjena 
iz cestnega gospodarstva v višini 359,300 mio din. To bo omogo- 
čilo pričeti z deli na platoju Letališča Ljubljana 

'V v?d"®rr; gospodarstvu planirajo, da bo potrebno dodatno 
v iPtu iq«q f k'° dm Zu odpravo Posledic vodnih katastrof ^J ' ;, zakar bo Potrebno povečati prispevno stopnjo od povprečne 2.40 ^ na enotno 3.00% stopnjo. 

3 Energetika (RKE) 

štvu1 Financiran'e naložb v elekrogospodarstvu in premogovni- 
3.1.1 Predvideni obseg sredstev 

iaan predpos,a*'i{i> da se bodo cene električne energije v letu 
J! k0t v ,etu 1989 in ob Predpostavki? da bodo sredstva, ki bodo po zakonu združena iz čistega dohodka 100% 

predvidevamo da bo v letu 1990 za razvoj elektrogospodarstva 
in premogovništva na razpolago okoli 107 mio ECU (12,515,775 
ntio din), kot zgornja meja združevanja 
Viri financiranja in krediti: v mio djn 

   vrednost na dan 31.12.1989 
1. Lastna sredstva *) ~ ; 

1.1 Amortizacija 
1.2 Delež v prodajni ceni 

2. Združena sredstva TOZD 
- Uporabniki (% na fakturo) 

3. Krediti domačih bank 
4. Krediti tujih bank 
5. Drugi viri: 

5.1 Sredstva za raziskave - lastna") 
5.2 Krediti na bazi poslovnih odnosov 
5.3 Bencinski in naftni dinar***) 
5.4 Uporabniki toplote — komunala 
5.5 Sredstva vodne skupnosti 

Skupaj viri sredstev: 

12,515,775 

114,400 
5,380,613 

91,520 

0 
2,339,397 
5,380,613 

233,940 
350,910 

*) 
20,820,635 

-467,879 - obresti za kredit (16 mio ECU v letu 1989)* 
Skupaj preostala sredstva: ~~ 20,352 755 

r,.J*tLArnort'ZaCi'a elektrogospodarstva in premogovništva je alter- 
Hnhau Jir Z? .®reds'va kred'tov izvajalcev in tujih bank (ali tujih 

' h VSakem primeru pa s° Predvidena lastna sredstva e ektrogospodarstva m premogovništva oz. krediti pogoj za prido- 
bitev energetskih sredstev. Višina lastnih sredstev pogojuje tudi 

?r>lrljerii porT1anikariia drugih sredstev, prioriteto graonje 
- ,re 51 in 5 3 so namenjena za rudarske raziskave in niso rkazana v programu. 

redstva v točki 5.3 so sredstva proračuna 
) V letu 1990 planiramo preložitev odplačila q!avnice 

6.mesečnega kratkoročnega kredita v višini 16 mio USD ($), ki je 
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^7^'®'za p°trebe,v letu 19*9- Odplačali bi le obresti v višini 467,879 mio din, glavnico pa v letu 1991. V letu 1990 bodo 

vnvfšmf5%TlirfrlSn^0biek,0\raieli kfedite PH iZVaialCih del v Visim 5,380,613 mio din in pri Mednarodni banki za obnovo in 

mio'd'in)Zlr0ma opskl investicijski banki v višini 2,339,397 
3.1.2 Planirane naloge 

1. Predlog programa gradnje objektov v elektrogospodarstvu in 

enpmiin0!" V i ^ 1"° ne vpliva na oskrbo z električno energijo bo pa imel vpliv na oskrbljenost iz lastnih virov v nasled- 
im™?dnjeroičnem obdobju in na upočasnitev ekoloških sanacij termoelektrarn. Za izvedbo nalog, sprejetih z rebalansom dolgo- 
ročnega plana SR Slovenija za obdobje 1986 do 2000 bi bilo 
potrebno letno zagotoviti cca. 32,751,560 mio din (280 mio ECU). 

v mio din 
   cene 31.12.1989 

Opis projektov 
- Novogradnje in sanacije proizvodnih objektov 
1-HEFala 
2. HE Vrhovo 
3. RTE Ugljevik 
4. TE Trbovlje 

- deponija Lakonca 
5. TE-TOL tehnična in 

ekološka sanacija 
6. NE Krško - RAO 
7. HE Golica 

Plan izgradnje 

Skupaj novogradnje in sanacije: 
- Ekologija 
7. EIS JE Trbovlje, separacija Trbovlje 
8. TE Šoštanj 
Skupaj ekologija 

2,275,450 
2,430,868 
1,157,556 

0 
694,534 

0 
1,157,556 

231,511 
467,879 

8,415,354 

1,403,638 
2,430,868 
3,834,506 

9: KK?UTtobJZ%P"m"n' " 
10. REK EK Trbovlje \ 

2,778,135 

1,041,801 
1,041,801 

5.0 
694,534 

2,778,136 

694,534 

1,157,556 

694,534 

Skupaj objekti primarne energije: 
- Novogradnje objektov prenosa 
11. Oskrba Dolenjske (RP/DV) 
12. MB - Avstrija 
13. Zaključna dela na 

objektih prenosa 
Skupaj objekti prenosa: 
- Distribucija 
14. RTP/DV 5 objektov 
- Informacijski sistem - vodenje 
15. RCV 
16. Male HE + racionalna raba + 

alternativni viri + študije *.) 
Skupaj elektro energetika: 20 352 7SR 

^:sRnr"oi|,,SRS 

?e?° in 80 namenjena za sofinanciranje teh 
P "ed "i,ml 80 objekti za kombinirano proizvodnjo 
32 MW V dpem^?.e«nM!Siil; ,i°biekti so: Železarna Jesenice o Vldern Krško 45 MW, Sladkogorska-Sladki Vrh 12 1 MW 
toEMi*3 T!" Teks«"ndu» Kranj 2,7 MW. Predpogoja je redno plačevanje In poravnava zapadlih obveznosti. 

Hif
r°9ram novogradenj smo zaradi manjkajočih sredstev prilaoo- 

razDoln^nf HJ't 
Sa ,inanciranja ter prioritetno zagotavili razpoložljiva sredstva za tiste objekte, pri katerih bi z ustavitviio 

9radn,e nastala občutna materialna škoda, objekte za reševan e 
Kritičnih razmer oskrbe z električno energiji na posameznih 

IzhTiamn t6r dt'a zaekološko sanacijo obstoječih termoelektrarn 
nhioiftT zak°nsKo predvidenih zbranih sredstev za izgradnjo objektov na osnovi dosedanjih osnov, kar je v tem trenutku tudi 

fzDraaram^ Sred,St®v ob maksimalnem angažiranju kreditov Iz programa so izločeni vsi objekti, ki so v fazi preiskusneaa 
obratovanja, čeprav niso v celoti dograjeni. 

Predloženi program vsebuje in pomeni: 
- dokončanje objektov v gradnji; 

Rltr,r°
bv®zno PIe?,tavit®v plačila naših obveznosti pri gradnji HE Bistrica do pričetka obratovanja - dogovor s KELAG-- om ali 

plačati obveznosti iz tekočega poslovala 
-sredstva namenjena za RTE Ugljevik 2 so predvidena Ip v višini odplačila anuitet za dobavljeno opremo, kar predstavlja 

realno nevarnost, da Elektroprivreda BiH prekine SaS o skupnih 
vlaganjih, saj ni sredstev za nadaljevanje gradnje, 

poročevalec 



- redukcija projektov prenosa in distribucije, 
- upočasnjeno gradnjo informacijskega sistema - RCV, čeprav 

je gradnja vezana na kredit MBOR in na dogovorjene roke, 
- samo izvedbo vzorčnih projektov alternativne proizvodnje, 
- minimalna vlaganja v primarne vire, 
- nadaljne delne kasnitve rokov (po Odloku o MEK) pri ekološki 

sanaciji termoelektrarn, 
- prične se z vlaganji le na nujno ekološko-tehnološki sanaciji 

TE TO Ljubljana (blok 1 in 2) polmokrem odžveplevanju TE 
Šoštanj IV in oskrbi Idrije, - vlaganja v rudarske raziskave so 
omejena samo na namenska sredstva (naftni in bencinski dinar) 

3.2 Financiranje naložb v naftno - plinskem gospodarstvu 
3.2.1 Predvideni obseg sredstev 
Zastavljeni program bo možno realizirati z naslednjimi sredstvi: 

Viri financiranja v 

vrednost na dan 31.12.1989 
1. Lastna sredstva 
2. Združena sredstva TOZD (2.0%) 
3. Prispevek za priključitev na plinovod 
- sovlaganja za dol. objekta 

4. Krediti domačih bank 
5. Krediti iz tujine 
6. Drugi viri: 

- sredstva RRS 
- bencinski in naftni dinar (proračun) 
- krediti domačih izvajalcev 
- druga sredstva ISNAP 
- ostali viri 

3,241,158 
123,815 
251,191 
589,028 

2,153,580 
98,393 

0 
32,730 

307,551 
33,922 

147,610 
48,343 

Skupaj viri sredstev: 7,027,322 
Po navedbah Samoupravne interesne skupnosti za naftno in 

plinsko gospodarstvo bi izpad kateregakoli od navedenih virov 
pomenil nadaljnjo upočasnitev gradnje naftno plinskih objektov. 
Posledice bi bile v občutnejših težavah pri preskrbi v naslednjih 
letih. 
3.2.2 Planirane naloge 

Izvajanje investicij po srednjeročnem planu zaostaja, vendar ne 
toliko kot je zaostanek pri izpadu finančnih sredstev. V letu 1990 
nikakor ne bo možno nadomestiti dosedanjega zaostanka, ki 
znaša cca.20%. Za nemoteno oskrbo uporabnikov z naftnimi deri- 
vati in zemeljskim plinom bo potrebno v letu 1990 dokončati 
oz.pričeti z naslednjimi objekti: 
P"*™"—* cene31Vim2.19d8n9 

1. Raziskave nafte in zemeljskega plina 
2. Pridobivanje nafte in zemeljskega plina 
3. Proizvodno predelovalni objekti 
4. Transport in distribucija naftnih derivatov 
5. Transport in distribucija zemelj. plina 
6. Ostalo   

777,517 
508,102 
418,358 

1,380,150 
3,889,478 

56,717 

Skupaj program: 7,027,322 

4 Promet in zveze (RKPZ) 

4.1 Financiranje naložb v železniškem gospodarstvu 
4.1.1 Predvideni obseg sredstev 

Za zagotovitev programa razvoja ZG Ljubljana načrtuje 
9 965 384 mio din. Sredstva v tej višini niso zagotovljena, vpra- 
šljiva so v višini 2.929.784 mio din, ki naj bi se napajala iz postop- 
nega izenačevanja dizelskih goriv z bencinom, s tem pa tudi na to 
vezano koriščenje tujih kreditov. Postopek za realizacijo tega vira 
sredstev je v proceduri na ravni Federacije. v mio din 

vrednost na dan 31.12.1989 

Viri financiranja: Razpoložljiva sredstva 

1.Lastna sredstva ŽG Ljubljana 
2.Združena sredstva TOZD (2.88 %) 
3.Predvidena namenska sredstva za razvoj 

žel.infrastrukture in črpanje tujih kred. 
4.Krediti domačih bank 
5.Komercialni krediti 
6.Krediti MBOR in EIB 
7.Eurofima   

3,052,764 
277,420 

0 
242,242 

1,023,880 
0 

179,036 

SKUPAJ 4,775,342 
4,775,342 

Plan virov financiranja investicij za leto 1990 temelji na nasled- 
njih osnovah: 

1 Lastna sredstva (amortizacija) so ocenjena v višini amortiza- 
cije po zakonsko predpisanih stopnjah, zmanjšana za obveznosti 
za odplačilo glavnic kreditov. Ta sredstva bo mogoče ustvariti 

v predvideni višini pod pogojem, da bodo cene v celoti pokrivale 
stroške enostavne reprodukcije, razen stroškov infrastrukture. 

2 Namenska sredstva za razvoj železniške infrastrukture so 
predvidena v višini, ki jo določa tudi osnutek Dogovora o enotni 
določitvi namenskih sredstev za financiranje razvoja železniške 
infrastrukture, na osnovi katerega bi morale biti sprejete rešrtve 
o zagotovitvi sistemskega vira do konca leta 1989. V kolikor 
predvideni dogovor ne bo realiziran, tudi ne bo mogoče črpati 
tujih kreditov in tako bo Železnica primorana svoj nujni program 
temeljito skrčiti, kar se bo vsekakor posledično odražalo v varno- 
sti prometa in izpadu dohodka gospodarstva. 

3. Krediti domačih bank so planirani na osnovi družbenih plan- 
skih dokumentov SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

4. Komercialni krediti so planirani za nabavo tovornih vagonov 
ter kot eden od virov pri financiranju modernizacije prog, vozlišč 
in ranžirnih postaj skladno s pogodbami. 

5. Krediti Eurofime so kot namenska sredstva planirana za 
nabavo vagonov. 

6 Drugi tuji finančni krediti (7. posojilo Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj - MBOR, 2. posojilo Evropske investicijske 
banke - EIB) so planirani v skladu z investicijsko dokumentacijo 
za pridobitev posojil. Krediti bodo v kratkem postali operativni, 
vendar je za njihovo koriščenje bistveno zagotoviti dinarsko ude- 
ležbo. Od tega je odvisna tudi realizacija obeh projektov MBUrt in 
EIB, kar je prikazano v preglednici. 

7 Sredstva SIS za železniški in luški promet, ki jih združuje 
gospodarstvo po stopnji 2,88, so ocenjena v višini dotoka v letu 
1989. 
4.1.2 Planirane naloge 

I. Enostavna reprodukcija 
ŽG Ljubljana planira povečanje obsega del v letu 1990 tako 

v potniškem prometu, kot pri prevozu blaga za 0.5% v primerjavi 
z ocenjenimi rezultati v letu 1989. Cene železniških prevoznih 
storitev se bodo oblikvale glede na tržne razmere v skladu s skup- 
nimi kriteriji. Za povečanje učinkovitosti poslovanja bo ZG Ljub- 
ljana krepilo in razvijalo gospodarsko poslovno usmeritev in 
nadaljevalo z uresničevanjem programa ukrepov za racionaliza- 
cijo poslovanja. 

Skladno z zakonoma o prispevku in dodatnemu prispevku za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije, ZG Ljubljana za 
obdobje 1987 - 1990 in s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana SIS za železniški promet se ocenjuje, da bo v letu 1990 
zbrano 10,705,703 (31.12.1989) mio din sredstev, s čimer se bo 
delež povračil v celotnem prihodku zmanjšal na ocenjenih 39.0 %. 
V letu 1987 je ta delež znašal 42.6 %, v letu 1988 pa 39.6 %, v letu 
1989 pa znaša cca 39.0% 1. Namen združenih sredstev je 
podrobno opredeljen z družbenimi planskimi dokumenti, kot tudi 
z omenjenima zakonoma in samoupravnim sporazumom, in sicer 
za: pokrivanje razlike med družbeno priznanim obsegom sredstev 
za enostavno reprodukcijo in prihodki od prodaje železniških 
storitev. 

II. Prioritetne naložbe . 
Še vedno ni v celoti rešen gospodarski položaj ZG Ljubljana. 

Vedno manjša realna vrednost združenih sredstev TOZD gospo- 
darstva in zamiki v koriščenju tujih kreditov, ob visoki stopnji 
inflacije povzročajo, da bo mogoče financirati v letu 1990 le 
dokončanje že začetih del na postajah Ljubljana, Koper, Celje in 
Zalog ter načrtovano obnovo zgornjega in spodnjega ustroja 
prog. 

Plan investicij ŽG Ljubljana za leto 1990 predstavlja predlog za 
realizacijo projektov 7. posojila Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj - MBOR in 2. posojila Evropske investicijske banke - EIB 
v letu 1990, oziroma realizacijo programa razvoja ŽG Ljubljana za 
obdobje 1986-1990, glede na prioriteto investicij ter razpoložljiva 
finančna sredstva: 

v mio din 
- cene 31.12.1989 

Predračunska 
PROJEKTI vrednost 

objektov 
I.Projekt MBOR 
1. Kapitalni remont (60 km) 0 
2. Rekonstrukcija prog: (Jesenice - Dobova, postaje: Litija, Kranj, 
Škofja Loka Loka,Žirovnica, 2.tir Lj.Šiška-Vižmarje) 0 
ll.Projet EIB 
1.Oprema za vzdrževanje (varjenje tirnic) in nabava kretnic (za 
vozlišče Ljubljana in postaji Zalog, Dobova) 0 
2.Informacijski sistem (nov računalnik za poslovne odločitve, ter- 
minali)  2 

poročevalec 
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III. Nujne investicije 
1 .Modernizacija in rekonstrukcija prog in postaj 1 051 622 
2.Modernizacija in rekonstrukcija vozlišč 

(Celje,Ljubljana,Koper) , r°r 9cR 3.Remonti (10 km) ^0 320 
2'fJ^rifikacija,vozna mreža in elektronapajalne postaje 358,072 
 -  600,886 
IV.Vozila in ostalo 
1-Tovorni vagoni (150 kom) 600 028 
2.Investicijsko vzdrženanje lokomotiv 

in motornih vagonov 158 15fi 

V.lntegralni transport q 
- terminalska in ostala oprema (dopolnjevanje ISUP, HERMES 
terminalska prodaja kart rezervacijski center) 
- oprema integralnega transporta (prekladalna mehanizacija) 
SkuPai  4,775,342 

V letu 1990 so prioritetna investicijska vlaganja v objekte iz 
projektov 7. železniškega posojila MBOR in 2. posojila EIB, kar pa 
Le °™sno od sprejema dogovora o enotni določitvi namenskih 
iono ?/ 23 ®nc,ranje železniške infrastrukture do konca leta 
k il* nasprotnem primeru bo možno v letu 1990 realizirati le 

° ProMk?MBOeR6 V P°9lavju 0stale Prioritetne investicije. 
1. Kapitalni remont - glede na potrebne cikluse v zvezi z zagotav- 
ljanjem varnega prometa in glede na dosedanje zaostajanje pri 
[f^Z^"Lrem0n!0V ie v letu 1990 Predviden0 70 km remontov, od ega 60 km v okviru projekta MBOR (glavna dela na odsekih 
Ljubljana-Dobova, Ljubljana-Sežana, Zidani most-Šentilj). 
2. Rekonstrukcija proge Jesenice-Dobova (2. tir na odsekih Pod- 

nn«tai Rran' 55, Ljubljana-Šiška-Vižmarje) ter rekonstrukcija postaj Kranj, Skofja Loka, Žirovnica in Litija 
II. Projekt EIB 
U?£*enJa z®. vzdrževanje (varjenje tirnic) in nabava kretnic (za vozlišča Ljubljana, Zalog, Dobova). 
2. Informacijski sistem (nov računalnik za poslovne odločitve 
terminali). ' 
III. Ostale prioritetne investicije 
1. Proga Ljubljana - Sežana 
- rekonstrukcija postaj Rakek in Logatec 
Namen modernizacije proge Ljubljana-Sežana v minimalnem 

obsegu je v zagotovitvi potrebnih kapacitet, ki jih zahteva predvi- 

prometa an'8 0 693 "a ,ej pro9'-ter dvi9 nivoia varnosti 
,J^ernizaci'a obsega posodobitev SVTK naprav na postajah 

°9atec' Rakek in Postojna, ter s tem povezane rekonstruk- cije tirnih naprav in vozne mreže, pri čemer je v letu 1990 predvi- 

postaje°Logatece rekons,rukcije pos,aie Rakek in rekonstrukcija 
2. Proga Koper - Divača 
„iSa;ie Prepustnosti proge Koper-Divača predvideva grad- 

H-r Pern .'č' m 9radni° »I- tira na postaji Rodik, s čimer bi uskladil! kapacitete na tem progovnem odseku s povečanim obse- 
gom dela luke Koper. 
3. Proga Pragersko - Središče 

Namen modernizacije proge Pragersko - Središče je povečanje 
kapacitet proge oziroma prepustnosti ter povečanje stopnje var- 
nosti prometa. Modernizacija obsega rekonstrukcijo postaj (Kidri- 
čevo Ptuj, Moškanjci, Ormož) za povečanje tirnih kapacitet in 
podaljšanje glavnih prevoznih tirov, zavarovanje postaj s sodob- 
nimi SV napravami, zavarovanje cestnih prehodov v postajnem 
območju, posodobitev TK naprav, elektrifikacijo odseka Prager- 
sko—Kidričevo. 
D-ofk°nstrukcija postaje Ptuj je v okviru modernizacije proge Pragersko Središče opredeljena kot I. prioriteta. V letu 1990 ie 
predvideno nadaljevanje že pričete investicije z realizacijo II. in lil. 

4. Vozlišče Ljubljana 

etapa adal'8Van'e adaptaciie P°tniške postaje Ljubljana - II. in III. 
- Priprava za gradnjo severne potniške postaje 

5. Vozlišče Celje 
Glavni namen modernizacije železniškega vozlišča Celje ie 

povečanje stopnje varnosti in urejenosti prometa, povečanje pre- 
pustnosti vozlišča in racionalizacija tehnološkega procesa dela. 
Modernizacija obsega gradnjo podhoda, modernizacijo SVTK 
naprav ter rekonstrukcijo tirov in tirnih zvez z vozno mrežo 

V letu 1990 je predvideno nadaljevanje že pričete investicije 
?z!r°™a realiracija II. in III. faze modernizacije vozlišča Celje 
6. Vozlišče Koper 

Glede na povečanje obsega dela v luki Koper je potrebno 
vzporedno zagotoviti ustrezne tirne kapacitete (gradnja petih 
tirov) na tovorni postaji Koper za vzdrževanje tovornih voz (čišče- 
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nje, krpanje), predvsem odprtih Eas voz za prevoz razsutih in 
sipkih tovorov. 

7. Modernizacija in rekonstrukcija signalno-varnostnih in tele- 
komunikacijskih naprav, vozne mreže in elektronapajalnih postaj. 

8. Nabava 150 tovornih vagonov 
9. Nabava terminalske in ostale opreme (dopolnjevanje informa- 

cijskega sistema za upravljanje prometa, opreme za vključevanje 
v evropsko železniško mrežo za prenos podatkov HERMES, termi- 
nalsko prodajo kart in vključevanje v evropski rezervacijski cen- 
ter) ter opreme integralnega transporta (prekladalna mehaniza- 
cija). 
4.2 Financiranje naložb v luki Koper 
4.2.1 Predvideni obseg sredstev 

Za uresničevanje programa v letu 1990 bo Luka Koper finančna 
sredstva pridobila iz naslednjih virov: 
...... v mio din Viri sredstev  vrednost na dan 31.12.1989 
1. Lastna sredstva 
2.Združena sredstva TOZD (0.49%) 
3.Sovlaganja 
4.Blagovni krediti 
5.Krediti bank 

93,922 
45,906 
18,790 
75,447 
37,643 

SKUPAJ 271,709 
Združena sredstva TOZD v višini 45,906 mio din se bodo v 1990 

letu v celoti uporabljala za investicije določene z Zakonom o zdru- 
ževanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo v letih 1987-1990 in sicer: 
- za izkope in poglabljanje v bazenu III, 
- za nasipavanje na pomolu III in v zaledju pomola II. 
4.2.2 Planirane naloge 
1. Enostavna reprodukcija 

V letu 1990 bo Luka Koper v celoti pokrivala vse stroške eno- 
stavne reprodukcije s prodajno ceno svojih storitev. 

II. Prioritetne naložbe 
V letu 1990 se bodo izvajale nujne naložbe predvidene z družbe- 

nim pianom SR Slovenije 1986-1990 in Zakonom o združevanju 
dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastruk- 
turo v letih 1987-1990 (Ur. I. SRS, 51/86) in sicer: 

Program razvoja Luke Koperv letu 1990 cene 31.12"l989 
1.Izkopi in poglabljanje v bazenu III 
2.Nasipavanje v bazenu III in zasipa- 
vanje Škocjanskega zatoka 
3.Zelezniška infrastruktura 
4.Informacijski sistem 
SKUPAJ ~  

80,300 
0 

84,945 
67,467 
38,996 

    271,709 
j1" 'fkopipoglabljanje v bazenu III so nujni za nadaljnjo gradnjo in širitev luke. Izkopavanje v III. bazenu s plovnim kanalom na 
globino - 18 m ter širino 300 m se bo nadaljevalo tudi v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 
2. Nasipavanje na pomolu III se bo opravljajo istočasno z izkopi 
s tem, da se na refulirano površino doda še plast flišnega materi- 
ala, na koncu pa še kamnit nasip z materialom od 0-100 mm. 
v zaledju II. pomola je predvideno zasipavanje depresije z materi- 
alom iz izkopa bazena III. 
3. Širitev luške dejavnosti na posameznih pomolih ter v njihovem 
zaledju zahteva tudi sočasno izgradnjo železniškega omrežja. 
4 Informcijski sistem je predviden za kontejnerski terminal (v 

transporta), ki bi omogočal optimalni notranji 
transport, skladiščenje, prevzem in odpremo kontejnerjev ter 

verigi nost P°vezave z ostalimi udeleženci v transportni 
4.3 Financiranje in vzdrževanje cestne infrastrukture 
4.3.1 Predvideni obseg sredstev 

višin!" 1"0 predvidevamo' da bodo viri realizirani v naslednji 

Viri sredstev 
1.Bencinski dinar 
2.Cestnina 
3.Registracija vozil 
4.Takse na tuja vozila 
5 Združena sredstva TOZD (3.72 %) *) 
6 Tuja posojila (cca 80 mio US $) 
7.Domača posojila 
8.Ostali viri (pozit.tečajne raz.) 

v mio din 
vrednost na dan 31.12.1989 

18,411,200 
1,992,900 
2,640,500 

211,400 
0 

8,366,200 
569,200 

  655,900 
32,847,300 SKUPAJ VIRI.(proračun) 

T0ZD se Preu»merljo v letališko dejavnost, zapotrebe izgradnje letališke ploščadi. 

poročevalec 



Ocena bencinskega dinarja upošteva realno rast povračila za 
ceste v ceni goriva do 1. julija 1990 na osnovi Dogovora o enot- 
nem povračilu za ceste ter pogojih in načinu uporabe tega povra- 
čila (Ur.list SRS, 30/89). Ob tem je za leto 1990 upoštevana za 3.5% 
večja količina prodanega goriva. 

Cestnina je ocenjena na osnovi realne cestnine v letu 1989 
z upoštevanjem predvidenega prometa v letu 1990. Ocenjujemo, 
da se bo promet na avtocestah, na katerih se pobira cestnina, 
povečal za 10%. .... 

Ocena prispevka iz naslova registracije vozil je izdelana na istin 
osnovah kot ocena cestnine, s tem da smo pri registraciji vozil 
predvideli 3 odstotno rast števila registriranih vozil v letu 1990. 

Za zgoraj navedene vire smo upoštevali realno vrednost vira 
med dvema podražitvama. To pomeni, da smo računali realno 
vrednost posameznega vira na dan podražitve in na dan pred 
podražitvijo in v oceni upoštevali poprečje med obema podraži- 
tvama. Višina izračunanega realnega poprečja je torej odvisna 
tudi od dolžine obdobja od ene do druge podražitve in vpliva 
delovanja inflacije skozi to obdobje. 

Takse na tuja vozila so preračunane na ocenjeni tečaj ameri- 
škega dolarja konec leta 1989. 
Pri tujih posojilih so upoštevana: 
1. posojila v znesku 80 mio USD, ki so že v črpanju, za naslednje 
odseke: 

- predor Karavanke 
- Hrušica - Vrba 
- Malence - Šmarje Sap 
- Razdrto - Čebulovica 
- Šempeter - Rožna dolina 
- Ankaran - Koper 
2. posojila, (cca 30 mio USČ) za katera tečejo razgovori z Med- 

narodno banko za obnovo in razvoj, Evropsko investicijsko 
banko, domačimi bankami (posojila iz naslova tujih depozitov), za 
naslednje novogradnje, rekonstrukcije in obnove: 

- Razdrto - Podnanos 
- Višnja Gora - Bič 
- Selo - Vrtojba 
- Šentilj - Pesnica 
- Ločica - Trojane 
- Črni kal 
- Počehova - Lendava 
- Obnove magistralnih cest 
Ker so dogovori za posojila pod točko 2 še v teku, ocena višine 

teh posojil ni natančna. 
Pri oceni višine domačih posojil so upoštevana posojila, ki naj 

bi jih v letu 1990 dobili od izvajalcev in od domačih bank pred- 
vsem za obnove. 

Ostali viri vsebujejo oceno tečajnih razlik, obresti za da nekre- 
dite, oceno sredstev od dejavnosti ob cestah in sredstev sofinan- 
cerjev. 
4.3.2 Planirane naloge 
I.Enostavna reprodukcija 

V skladu z srednjeročnim planom vzdrževanja, varstva,rekon- 
strukcij in gradenj avtomobilskih in drugih magistralnih cest ter 
regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobnje 1986 do 1990 (Ur.l. 
SRS št. 31/89) je potrebno letno obnoviti: 
10% avtocest, 
15% M cest, 
8% R cest, 

ali skupno 495 
Za redno vzdrževanje in varstvo cest ter za upravljanje bo 

potrebno v letu 1990 zagotoviti sredstva v višini: v mio din 
Vzdrževanje cest   cene 31.12.1989 

kar znaša 20 km 
kar znaša 204 km in 

kar znaša 271 km 
km cest. 

1 .Vzdrževanje - dejavnost 
1.1 AC 
1.2 M 
1.3 R 
1.4 L ceste 
2.Vzdrževanje - storitve 
AC.M.R 
3.Pobiranje cestnine 
4.Projekti, raz.študije 
5.0bveznosti iz preteklih let 
6.Elementar 
7.Upravljanje 
8.0stali stroški 
9.Manj razvita področja 
Skupaj 

388,900 
901,000 

1,043,400 
1,024,200 

1,072,600 
300,000 
284,500 

3,604,100 
627,600 
464,700 
436,300 
161,000 

10,368,300 

Opomba: postavka vzdrževanja L cest zajema tudi upravljanje in 
storitve na L cestah. 

Redno vzdrževanje cest bo po sedaj znanih virih sredstev enako 
kot v letu 1989. Poudariti je potrebno, da vsebuje zgornji program 

tudi delno financiranje lokalnih cest, ki so v pristojnosti občin. To 
je predvsem financiranje rednega vzdrževanja teh cest. V letu 
1990 bo zato potrebno z zakonom urediti sistem in delitev izvirnih 
virov za financiranje tekategorije cest. 

V naslednjem letu bo večji poudarek dan pripravi strokovnih 
podlag in projektni dokumentaciji ter reševanju zaostalih premo- 
ženjsko — pravnih zadev. Poleg tega bo dan poudarek odpravi 
črnih točk ter izvedbi nujno potrebnih rekonstrukcij in obnovitve- 
nih del na cestiščih in objektih na magistralni in regionalni cestni 
mreži. , . . .. 

Zaradi pričakovanih nihanj tako v cenah vzdrževalnih storitev 
kot v povračilih za ceste, bo moral biti plan za leto 1990 tekoče 
usklajevan s temi spremembami. V letu 1990 bo tudi vzpostavljen 
sistem vzdrževanja cest na osnovi podrobnih programov vzdrže- 
vanja in popisa vzdrževalnih del. 

ll.Prioritetne naložbe 
Prioritetne gradnje objektov v letu 1990 bo do naslednje: 
- nadaljevanje gradnje predora Karavanke, odseka avtoce- 

ste Hrušica - Vrba, Malence - Šmarje Sap in Razdrto Čebulo- 
vica ter dokončanje rekonstrukcije magistralne ceste Ankaran 
- Koper. - začetek gradnje na trasi avtoceste Bratstvo in 
enotnosti na odseku Višnja Gora - Hrastje, na trasah Osimskih 
cest (odseka Selo - Vrtojba in Razdrto-Podnanos) in Šentilj 
- Pesnica ter začetek rekonstrukcije magistralne ceste Ločica 
- Trojane -Želodnik, Črni kal, Počehova - Lendava in Šempe- 
ter - Rožna dolina. 

Začetek gradnje navedenih odsekov bo odvisen od dinamike 
in prilivov sredstev in operativnosti tujih kreditov. 
Razširjena reprodukcija y m|o djn 

Program Izgradnje za leto 1990  cene 31.12.1989 

1. Investicije v teku 
- predor Karavanke 
- AC Hrušica - Vrba 
- AC Malence - Šmarje Sap 
- razcep Razdrto 
- mejni prehod Šentilj 

2. Nove investicije 
- AC Razdrto - Čebulovica 
- AC Razdrto - Podnanos 
- AC Selo - Vrtojba 
- AC Šentilj - Pesnica 
- AC Višnja gora - Bič 

Rekonstukcije in modernizacije 
3. Rekonstrukcije 

- Ankaran — Koper 
- Ločica — Trojane — Želodnik 
- Črni kal 
- Počehova - Lendava 
- šentpeter - Rožna dolina 
4. Obnove in rekonstrukcije 
- Magistralne ceste 
- Regionalne ceste 
- Objekti 

5. Ostale investicije 
- Projekti, raz.študije 
- Ostali stroški 
- SLO 
—.Razvoj opreme in izgradnja 
avtocestnih baz   

Novogradnje 
10,294,800 

3,235,700 
3,580,800 
2,022,300 

808,900 
647,100 

1,660,500 
1,213,400 

808,900 
161,800 
808,900 

4,653,500 

647,100 
586,500 
242,700 
161,800 
323,600 

1,423,800 
2,758,400 

742,200 

379,500 
123,100 

94,700 

47,400 

1,961,700 

4,924,400 

3,357,500 Skupaj razširjena reprodukcija: 22,479,100 

6. Vzdrževanje cest in ostalo 10,368,300 

Skupaj cestno gospodarstvo: 32.847,400 
Kar zadeva prioriteto in čas pričetka novih investicij in rekon- 

strukcij poudarjamo, da bo prioriteto določala dinamika zago- 
tavljanja lastnih in tujih sredstev. 
4.4 Financiranje naložb na letališčih 
4.4.1 Predvideni obseg sredstev 

V letu 1990 bo letališka dejavnost zagotavljala sredstva na 
osnovi Zakona (Ur.l.SRS št.51/1986) v višini 0.15% z zakonom 
določene osnove, s čimer bo mogoče uresničiti le varianto I. 
programa nalog v letu 1990.   

Za uresničitev nujnih naložb na letališču Ljubljana, to je vari- 
ante II, predlaga IS Skupščini SRS, da se dodatna sredstva 
začasno v letu 1990 zagotovijo s preusmeritvijo združenih sred- 
stev TOZD gospodarstva, ki se po zakonu sedaj združujejo za 
potrebe cestnega gospodarstva (v višini 3.72% od z zakonom 
določene osnove). 

poročevalec 
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Viri financiranja 

1. Združena sredstva TOZD (0.15 %) 
2. Dodatno združena sredstva TOZD (3.72 %) 

v mio din 
vrednost na dan 31.12.1989 

14,600 
359,300 
373,900 Skupaj: 

4.4.2 Planirane naloge 
I.Enostavna reprodukcija 
Z ustvarjanjem prihodkov od osnovne in stranskih dejavnosti bo 

Letališče Ljubljana v letu 1990 krilo vse stroške enostavnere 
produkcije. Letališče Maribor bo predvidoma tudi letos poslovalo 
z izgubo, ki jo bo moralo pokriti združeno delo severovzhodne 
Slovenije skladno s svojimi interesi. 
ll.Prioritetne naložbe 

Skladno s planom SIS za letališko dejavnost in Družbenim 
planom SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990 bodo prioritetna 
vlaganja v letu 1990 usmerjena v etapno rekonstrukcijo obstoje- 
čega pristaniškega kompleksa na letališču Ljubljana in v zagotovi- 
tev varnosti zračne plovbe na vseh javnih letališčih republike. 

Opisani program razvoja je bil v globalu sprejet v planskih 
dokumentih republike in sicer v Spremembah in dopolnitvah 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 do 1990. 

Ocenjujemo, da je v letu 1990 potrebno uresničiti sprejeti pro- 
gram razvoja, pri čemer pa ima investitor zagotovljenih le 0.3% 
potrebnih sredstev. Med načrtovanimi naložbami so nedvomno 
tudi takšne, ki so dejansko širšega družbenega pomena in jih je 
zato nujno realizirati v letu 1990. Tu gre predvsem za projekt 
ITerminal 2l na osrednjem slovenskem letališču Ljubljana. V koli- 
kor letališče Ljubljana v letu 1990 ne bo pričel gradnje Terminala 
2, letališču grozi delna zapora. Zaradi preobremenjenosti in zasta- 
relosti letaliških zmogljivosti je ogrožena varnost zračnega pro- 
meta. Poleg tega pa se obstoječa pristaniška stavba, po medna- 
rodnih standardih uvršča v IFI nivo, kar pomeni, da je potniški 
sistem povsem nezadovoljiv. 

Program razvoja letališke dejavnosti: 
v mio din 

  - cene 31.12.1989 

Opis del 
1. Letališče Ljubljana 
- čistilna naprava 
- varnostna ograja 
- vodovodni priklj. 
- razšir.let.ploščadi 
- priprav.delaza potn. terminal 
2. Letališče Maribor 
Oprema za varnost 
3. Letališče Portorož VOR DME 
Skupaj: 

Vrednost 
del 

932 
4,327 
7,493 

325,005 
34,295 

1,421 
426 

373,900 
4.5 Financiranje v PTT gospodarstvu 
4.5.1 Predvideni obseg sredstev 

Za realizacijo planiranih nalog bo v letu 1990 zagotovljeno 
3,952,763 mio din iz naslednjih virov financiranja: 

v mio din 
j  vrednost na dan 31.12.1989 
1. Lastna sredstva -j 577 qqq 
2. Namenski del cene telefonskega impulza za razvoj (30 %)* 
- o . . 1,494,636 3. Sredstva uporabnikov 680,237 
4 KrSd'i! u ., 200,200 - Poštne hranilnice ' 162 105 

- poslovne banke 25 397 
- komercialni krediti 12 698 

Skupaj  3,952,763 
Obrazložitev virov financiranja: 
1. Lastna sredstva bodo PTT organizacije v letu 1990 oblikovale le 
iz sredstev amortizacije, po poravnavi odplačil kreditov. 
2. Sredstva namenskega dela cene telefonskega impulza za razvoj 
so oblikovana v višini 30% nad osnovno ceno telefonskega 
impulza na podlagi skupnih elementov za oblikovanje cen ptt 
storitev in se zbirajo na žiro računih podjetij za ptt promet ter se 
bodo tekoče in v celoti uporabljala za realizacijo nacionalnega 
programa na področju ptt prometa v letu 1990. 
3. Sredstva uporabnikov se bodo zbirala na osnovi posebnih 
sporazumov in pogodb krajevnih skupnosti in podjetij s PTT 
podjetji na posameznih območjih. Namenjala se bodo za gradnjo 
PTT objektov skladno s temi sporazumi in pogodbami. 
4. Največji delež kreditnih sredstev predstavljajo sredstva Poštne 
hranilnice. Ob tem pa ie potrebno povdariti, da podjetja zaradi 

slabega gospodarskega položaja ne najemajo kreditov Poštne 
hranilnice v obsegu, ki jim je na razpolago. 
4.5.2 Planirane naloge 
I.Enostavna reprodukcija 

V letu 1990 bodo organizacije v povprečju pokrivale vse stroške 
enostavne reprodukcije s prodajno ceno svojih storitev. Cene ptt 
storitev se oblikujejo v skladu s Skupnimi kriteriji za oblikovanje 
cen storitev v ptt prometu, kjer je zajeto tudi odpravljanje dispari- 
tet iz preteklih let. 
II.Prioritetne naložbe 

V letu 1990 bodo PTT organizacije gradile tiste ptt zmogljivosti, 
ki so opredeljene z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990, in to objekte, ki so bili pričeti 
v preteklih letih in letos ter nove objekte. 
Program razvoja ptt prometa v letu 1990 cene 31.12.1989 

1.Mednarodne in magistralne ptt zmogljivosti v mio din 
a) Sistem za obravnavo sporočil 1,227 
b) Pilotni videoteks sistem 22^857 
c) Informacijski ptt sistem za telekomunikacije 66^878 
d) Telekomunikacijski kabelski sistem Kranj - avstrijska meja 

238,307 
e) Telekomunikacijski kabelski sistem Ljub- Ijana - Novo mesto- 
-Krško-Zagreb (I.faza) 1,269,840 
f) Sistem za neprekinjeno napajanje v PTT ERC 17,778 
g) Spojne poti 1986-1990 (na relacijah MATC Ljubljana-inozem- 
stvo.TATC Ljubljana-druge TATC v Jugoslaviji.TATC Ljubljana- 
-GATC Slovenije in druge prečne zveze GATC-GATC) 203,174 
h) Nova tranzitna in mednarodna telefonska centrala v digitalni 
tehniki 609,523 
i) Telekomunikacijski kabel Maribor-Šentilj 13,545 
Skupaj: 2,443,129 
2.0stale ptt zmogljivosti skupnega interesa za območje Slovenije 
a) Glavne telefonske centrale 320,003 
b) Povezave med glavnimi in vozliščnimi telefonskimi centralami 

308,551 
c) Vozliščne in rajonske telefonske centrale 337,363 
d) Povezave med vozliščnimi in končnimi telefonskimi centralami 

208,771 
e) Poštni centri 126,984 
f) Objekti posebnega pomena za SLO in DSZ 91,140 
g) Objekti na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih 
(del,ki ni zajet v zgornjih alineah) 116,822 
Skupaj: 1,509,634 

3,952,763 SKUPAJ (1+2) 
4.6 Financiranje RTV objektov (RKI) 
4.6.1 Predvideni obseg sredstev 

Za realizacijo programa so zagotovljena sredstva v višini 0.4% 
od osnove, predvidene v Zakonu o združevanju dela sredstev 
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo. 

v mio din 
Viri sredtev: vrednost na dan 31.12.1989 

113,865 Združena sredstva TOZD (0.4%) 
Skupaj: 113,865 
4.6.2 Planirane naloge 

V letu 1990 bo RTV nadaljevala z izgradnjo že pričetih objektov 
v letošnjem letu in pričela z obnovo najnujnejših objektov kot so: 

- izgradnja oddajnih naprav za oddajanje madžarskega progra- 
maradia Murska Sobota, 

- izgradnja mreže za zagotovitev sprejema programa TV 2 na 
Primorskem in 

- obnovo objektov in naprav, ki so neobhodno potrebne za 
nemoteno funkcioniranje sistema RTV. Specifikacija del je pri- 
kazana v naslednji preglednici: 

Obnova oddajnih mrež RTV Ljubljana s sredstvi iz »zakona 
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodar- 
skoinfrastrukturo v letih 1987 do 1990. 

v mio din 
  cene 31.12.1989 
Opis nalog (projekti) 

programa 
Vrednost 

1.Dokončanje v letu 1989 začetih RA in TV investicij- 
skih objektov (Hotedrščica, Postojna, Trstelj, Ožbalt, 
Rob, Kapla Limbarska gora, Trava, Trebuša, Jelšane, 
Podljubelj, Jezersko, Kanin, Ajdovščina.) 
2.Tehnološka in energetska oprema objektov osnovne 
mreže (Krvavec, Pohorje, Plešivec, Nanos, Domžale, 
Kuk, Peč, Tinjan) 

57,429 

8,466 
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3 Obnova RA in TV anten.sistemov (Plešivec, Kum, 
Nanos, Beli Križ.Tinjan) in delno antenskih sistemov 
sekundarne mreže 
4.Zamenjava in obnova naprav za prenos modulacije 
ter merilnih in kontrol.naprav  ,, 
5.Uvajanje novih tehnologij (KRS, RDS, HDTV, stereo 
na TV, satelitska TV) 
6.0ddajna mreža TV 2 na Primorskem - delno 
7,Oddajniška oprema za program madžarske narodno- 
sti (ločitev programov v Murski Soboti) delno 
8.Predhodna dela (RTV stolp, antenski stolp Nanos, 
antenski stolp Kum)  
Skupaj program RTV:     

14,111 

2,257 

6,772 
5,643 

16,931 

2,257 
113,865 

5 Vodno gospodarstvo (RKVOUP) . 

5.1 Predvideni obseg sredstev 
Vodno gospodarstvo letno porabi vsa sredstva, ki jih zbere 

s povračili za opravljanje dejavnosti po vrednostnih in po količin- 
skih osnovah v približnem razmerju 3 proti 1. V preteklih štirih 
letih (1986 do 1989) je vodno gospodarstvo izvršilo 67% od po 
vrednosti predvidenih planskih, nalog. Zato je nerealno pričako- 
vati, da bo v zadnjem letu nadomestilo zaostanek iz preteklih let. 
Ocenjujemo, da bo fizični obseg del v letu 1990 znašal le 13 
% v planu predvidenih nalog. Ob tem pa bo potrebno zbrati, 
oziroma prerazporediti dodatna sredstva za sanacijo poškodb po 
neurjih v letošnjem letu v sevorozahodni Sloveniji. 

Poleg tega bo potrebno v skladu s sprejetimi samoupravnimi 
sporazumi območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije med letom 1990 povečevati tarife od količinskih osnov 
v skladu s stopnjo inflacije. 

Sredstva pod postavko: 
- količinske osnove od onesnažene vode v višini 809,700 
- Dovračila po dodatni tarifi od onesnažene vode v višini 1,404,520 
predstavljajo sredstva namenjena za razreševanje ekoloških 

problemov na področju vodnega gospodarstva. Iz teh sredstev 
se pokrivajo tudi stroški za varstvo kakovosti voda na področju 
mednarodnih in medrepubliških obveznosti. 
Viri sredstev: v mio din 

vrednost na dan 31.12.1989 
količine tarife na višina 

vmioenot enoto(din) povračil 
Vrsta povračil 

A. Količinske osnove 
- od proiz.el.ener.(MVVh) 
- od upor.vode (m3) 
- od onesnažene vode(E) 
- od pitne vode (m3) 
- on odvz.naplavin(m3) 
- mivka (m3)   
Skupaj A. 
B. Vrednostne osnove 
- od katastrskega doh. 
- od doh.od obrtne dej. 
- od davčne osnove 

11.80 
216.40 

7.30 
45 
.40 
.10 

12,899 
3,241 

110,918 
1,423 

56,944 
394,246 

152,210 
701,319 
809,700 

64,030 
22,778 
39,425 

Skupaj B. 
Skupaj A + B 

1,789,462 

120,520 
277.191 

3,307,280 
3,975,295 
5,764,757 

C.Povračila po dodatnih tarifah: 
- od onesnažene vode (E) 7.30 192,4001,404,520 
Skupaj sredstva (A+B+C).(proračun) 6.898,973 
5.2 Planirane naloge 

Proaram vodnogospodarske dejavnosti v letu 1990 v mio din 
cene 31.12.1989 

1. Osnovna vodnogospodarska dejavnost 3,825,326 
a. redno vzdrževanje naravnih vodotokov 
hudournikov in vodnogospodarskih 
objektov in naprav v splošni rabi 
b. študijsko-raziskovalna dejavnost 
c. spremljanje stanja vodnega režima 
ter funkcionalni izdatki za OVS, 
ZVS in ostalo 
d. obramba pred poplavami 
2. Obveznosti vodnega gospodarstva 
po družbenem planu SRS in občin ter 
urejanje zadev, ki imajo medržavni 
in medrepubliški pomen 

2,742,488 
179,520 

370,786 
532,532 

a. ureditev vodotokov v zvezi 
z melioracijami 
b. zadrževalniki in zbiralniki vode 
c. soudeležba za oskrbo z vodo 

293,730 
621,352 
214,649 

Skupaj: 3,955,057 

3. Zmanjšanje onesnaženosti voda 
Skupaj program (1 +2+3): 

1,943,916 
6,898,973 

6 Stanovanjska dejavnost (RKVOUP) 

6.1 Predvideni obseg sredstev 
Če istovetimo nacionalni program s programom, ki je na stano- 

vanjskem področju oblikovan na nivoju republike, moramo ugoto- 
viti, da ta ne predstavlja niti 3% od vrednosti sredstev, ki se 
namensko izločajo iz dohodka in čistega dohodka za reševanje 
stanovanjskih vprašanj prebivalstva. Z ostalimi sredstvi neodvisno 
raspolagajo občinske SSS, v okviru Zveze stanovanjskih skupno- 
sti Slovenije pa se oblikujejo le splošne usmeritve in priporočila 
glede izvajanja politike in spremljajo gibanja na osnovi republi- 
ških povprečij. 

Vsa navedena sredstva se izločajo na podlagi Zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (UL SRS 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88) 
in na podlagi Samoupravnih sporazumov o temeljih plana samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti in Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije ( UL SRS 44/86) 

6.2 Planirane naloge 
V tekočem srednjeročnem obdobju je bila z republiškim planom 

predvidena gradnja 45,000 stanovanj v razmerju 50 : 50 med 
individualno in družbeno, ter prenova 10,000 stanovanjskih enot. 
S planom Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je bila predvi- 
dena gradnja 48,700 stanovanj (od tega 60 % v družbeni gradnji) 
in prenova 11,000 stanovanj (od tega 3,400 družbenih). V ta 
namen je bilo za obdobje 1986-90 planirano in v letu 1988 
realizirano naslednje izdvajanje sredstev iz dohodka in čistega 
dohodka organizacij združenega dela in skupnosti v Sloveniji: 

v% 
Dodovorjensstopnje za leto 
plan 1896-90 1989 1990 

% BOD % BOD % BOD 
Prispevne stopnje 

Na nivoju občine 
v tem: 
- vzajemnost za lastne 
potrebe OZD 
- vzajemnost v SSS 
- solidarnost v občini 
Na nivoju republike 
v tem: 
- vzajemnost 
- solidarnost *). 

5.580 

2.740 

1.580 
1.260 

.155 

.020 

.135 

5.169 

2.370 

1.353 
1.449 

.138 

.018 

.120 

5.162 

2.370 

1.353 
1.442 

.145 

.018 

.127 
Skupaj: 5.735 5.307 

1,129,731 

5.307 
*) Da bi pokrili stroške in obveznosti ZSSS, ki so biii do sedaj 
financirani iz dotacij občinskih SSS iz dela sredstev občinske 
solidarnosti, (glej naslednjo tabelo) bi bilo le—te smiselno pre- 
nesti v prispevno stopnjo republiške solidarnosti. S tem bi se ta 
povečala za 0.007 % BOD (torej na 0.127 % BOD), za toliko pa bi 
znižala občinska stopnja solidarnosti. 
Programi v republiki: 

Republiški program v stanovanjskem gospodarstvu je oprede- 
ljen s srednjeročnim planom in Samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (Uradni 
list SRS 44/86) : 

Sofinanciranje prenove in izboljšanja bivalnih pogojev v zavo- 
dih za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju - solidarnostna 
(nevračljiva) sredstva iz dohodka v višini 0.117 % BOD 

Sredstva za ureditev bivalnih pogojev udeležencev mladinskih 
delovnih akcij v Sloveniji - solidarnostna sredstva (nevračljiva) iz 
dohodka v višini 0.003 % BOD 

Sredstva za sofinanciranje gradnje in nakupa kadrovskih stano- 
vanj v manj razvitih krajih in območjih - sredstva vzajemnosti 

;(nevračljiva) iz čistega dohodka v višini 0.018 % BOD 
Poleg teh se v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije iz pri- 

spevkov občinskih stanovanjskih skupnosti financirajo še dodatni 
programi in obveznosti, ki se sprejemajo letno in poravnavajo po 
konkretnih pogodbah (občinske stanovanjske skupnosti jih izdva- 
jajo iz sredstev občinske solidarnosti) 

Naloge, ki se sofinancirajo s sredstvi stanovanjskega gospodar- 
stva združenimi na ravni republike: 
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Republiški program Leto 1889 
Cene v mio din (Tekoče) 

Leto 1990 
(31.12.89) 

1.Program sanacije bivalnih 
pogojev v zavodih za uspo- 
sabljanje mladine z motnjami 
v razvoju 
2.Zagotavljanje bivalnih po- 
gojev udeležncev MDB 
3.Sofinanciranje kadrovskih 
stanovanj na manj razvitih 
področjih 

172,596 

4,117 

593,731 

14,164 

6,358 21,873 
Skupaj iz prispevnih stopenj: 183,072 629,767 
4.Obveznosti do Zveze društev 
za varstvo okolja SRS 
5.Skupnost socianega varstva 
Slovenije 
6.Revija Naš delavec 
7.Raziskave 
8.Stroški delovne skupnosti 
10.Ostalo 

14 

1,993 
27 

1,220 
7,609 

36 

47 

6,857 
94 

4,198 
26,176 

123 
Iz dotacij obč.SSS (za ZSSS) *) 10,900 37,496 
Skupaj na nivoju SRS (proračun) 193,972 667,263 
*) Program financiranja z dotacijami občinskih SSS - sredstva 
v višini 0.007% BOD. 

7 Komunalna dejavnost (RKVOUP) 

7.1 Predvideni obseg sredstev 
Za realizacijo programov republiškega pomena komunalno 

gospodarstvo ne združuje finančnih sredstev. Delež republike se 
združuje za komunalne čistilne naprave s kapaciteto večjo od 
10.000 enot(E) posredno preko Zveze vodnih skupnosti in tudi 
preko Območnih vodnih skupnosti ter za regionalne vodovode, 
sanacijo obalnega morja in deponije komunalnih odpadkov. 
7.2 Planirane naloge 

Naloge na področju komunalnega gospodarstva na ravni repu- 
blike. 

- začetek vzpostavitve sistema .egionalnih deponij komunalnih 
odpadkov z zaledjem več kot 50.000 prebivalcev in sanacija obsto- 
ječih deponij komunalnih odpadkov in tistih posebnih odpadkov, 
ki izpolnjujejo pogoje za odlaganje na deponijah komunalnih 
odpadkov, 

- nadaljevanje izgradnje magistralnih (regionalnih) vodovodov, 
- določitev funkcije in lokacije deponij(e) posebnih odpadkov, 
- nadaljevanje sanacije rek, obalnega morja ter jezer z izgrad- 

njo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, 
- nadzor nad delovanjem čistilnih naprav v povodjih, 
- sodelovanje pri financiranju izgradnje manjših komunalnih 

objektov in naprav, 
- pričetek vzpostavljanja integralnega informacijskega sistema 

komunalnega in stavbno-zemljiškega gospodarstva ter katastra 
zgradb, 

- raziskovalna dejavnost na področju komunalnega gospodar- 
stva in 

- skrb za skladen razvoj komunalnih sistemov v republiki. 

8 Gozdarstvo (RKKGP) 

po 
8.1 Predvideni obseg sredstev 
Sredstva za realizacijo planiranih nalog so predvidena 

zakonu o gozdovih iz naslednjih virov: 
a) Na ravni gozdnih gospodarstev 

— najmanj 10% prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov in 
sredstva porabnikov lesa, zbrana na osnovi samoupravnih spora- 
zumov. 
b) Na ravni republike 

- najmanj 3% prodajne cene gozdno-lesnih sortimentov in del 
bencinskega dinarja. 

Za zagotovitev izvedbe planiranih nalog in dejavnosti v letu 
1990 pa so po sedaj znanih virih zagotovljena na ravni republike le 
naslednja sredstva: 

vrednost na dan 31.12.1989 
- v mio din 

1. Lastna sredstva gozdnogospodarskih dejavnosti 
2. Sredstva porabnikov lesa: 
- v območnih skupnostih za gozdarstvo 25,740 
- v SOZD Slovenija papir 5,720 
3. Sredstva SIS za gozdarstvo Slovenije 
4. Krediti bank in ostala sredstva 

223,080 

31,460 

28,600 
2,860 

8.2 Planirane naloge 
Iz podatkov je razvidno, da vlaganja v gozdove v letih 1986 

-1988 zaostajo za planiranimi. Obnova gozdov dosega 90%, nega 
gozdov 94%, melioracije malodonosnih gozdov 63% in gradnja 
cest 78% načrtovanega obsega. Vlaganja v gozdove so planirana 
na osnovi območnih gozdnogospodarskih načrtov, ki predpisu- 
jejo potrebna dela in ukrepe za ohranjanje gozdov in za zagotav- 
ljanje njihove trajnosti. 

Odstopanja od načrtovanega obsega del so zaradi splošnega 
gospodarskega stanja, zaradi upadanja sredstev uporabnikov 
lesa, zaradi razvrednotenja bencinskega dinarja, kot tudi zaradi 
minimalne udeležbe bančnih kreditov pri gradnji gozdnih cest. 
Umiranje gozdov in naravne ujme pa zvišujejo stroške gospodar- 
jenja z gozdovi in zmanjšujejo kvaliteto gozdnih - lesnih sorti- 
mentov. 

V letu 1990 bo potrebno zagotoviti vlaganja v gozdove v višini, ki 
jo nalagajo gozdnogospodarski načrti za raven območja. Na 
nivoju republike bodo gozdna gospodarstva zagotovila sredstva 
za melioracije, vzdrževanje nasadov in za potrebe Krasa. Izvedba 
ostalih del se bo prilagodila razpoložljivim sredstvom. 

V programu vlaganj v gozdove za leto 1990 so naloge, ki so 
posebnega družbenega pomena in so v gozdarstvu predvidene 
v srednjeročnih planih območnih in republiške interesne skupno- 
sti za gozdarstvo. To so dela s področja gojenja gozdov, gozdno- 
gospodarskega načrtovanja, varstva gozdov in odpiranja gozdov 
z gozdnimi cestami. Vrednost programa planiranih del je na dan 
31.12. 1989 prikazana v spodnji preglednici: 
Program nujnih del v gozdarstvu: 

v mio din 
Območna raven: cene31.12.1989 
I.Gojenje, varstvo in gozdno- 
gospodarska načrtovanja 
1 .Obnova, nega in varstvo gozdov 1,258,400 
- obnova 343,200 
- nega 743,600 
- varstvo 171,600 
2.0dkazovanje 
3.Gozdno gospod.načrtovanje 200,000 
4.0stala poraba sredstev za 143,000 
gozdno biološko reprodukcijo 
II.Gradnja gozdnih cest 

2,002,000 

400,400 

Skupaj območna raven: 

Republiška raven: 
I.Melioracije in pogozdovanje 
II.Financiranje dejavnosti 
posebnega družbenega pomena na Krasu 
Skupaj republiška raven 

858,000 
2,860,000 

257,400 

28,600 
286,000 

SKUPAJ 286,000 

Skupaj območna in republiška raven: 3,146,000 
Za realizacijo nalog in dejavnosti iz pristojnosti SIS za gozdar- 

stvo po srednjeročnem planu 1986-1990, bo gozdarstvo vletu 
1990 zbralo le za okoli 3,146,000 mio din. Zato jegozdarstvo 
izdelalo alternativni in sredstvom prirejen predlogprograma, ki je 
opredeljen v zgornji tabeli. 
9 Pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne pre- 
skrbe. (RKKGP in RKTSGZ) 
9.1 Naloge posebnega druženega pomena 

Za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne- 
preskrbe na ravni SR Slovenije se opravljajo naslednje nalogepo- 
sebnega družbenega pomena: 

a.) Usposabljanje kmetijskih zemljišč; 
b.) Pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje 

hrane; 
c.) Zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe; 
d.) Blagovne rezerve. 

9.2 Usposabljanje kmetijskih zemljišč in pospeševanje proizvod- 
nje hrane 

a) Usposabljanje kmetijskih zemljišč 
Za zagotovitev ustreznih površin in njihove strukture, zanado- 

mestitev izgubljenih kmetijskih zemljišč, racionalnejšoobdelavo, 
za ustvarjanje možnosti organiziranja večjihproizvodnih enot 
v zasebni kmetijski proizvodnji in optimalnovelikih organizacij 
združenega dela, ki bodo ugodno vplivale nazdravo okolje, je 
P™av|ien dolgoročni in srednjeročni programusposabljanja zem- 

Nekateri ekološki problemi povezani z melioracijami innujnost 
pospešitve izvajanja programa namakanja narekujejosprembo 
predvidenega obsega posameznih agrarnih operacij. Tako jere- 
alni in možni program na področju urejanja kmetijskihzemljišč za 
leto 1990, naslednji: 
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Vrsta del: 
V mio din 

Površina v31.12.1989 
ha cene 

- osuševanje 
- namakanje,akumulacije in razvodi 
- agromelioracije 
- komasacije 
- odkupi zemljišč 
- ekološka sanacija prašičjih farm 
- študije, raziskave, analize in izobraževa- 
nje kadrov za urejanje kmetijskih zemljišč 
- 10% vrednosti zbranih sredstev za sovla- 
ganja v druge republike in pokrajine zaradi 
zagotovitve manjkajočih količin hrane 
vSRS 
- 6% vrednosti zbranih sredstev za izgrad- 
njo vodovoda Ptuj - Maribor v skladu z za- 
konom o zagotavljanju dela sredstev za nuj- 
no oskrbo s pitno vodo na Dravskem polju 
v letu 1989 in 1990 (Uradni list SRS, št, 27/ 
89) 
- priprava strokovnih podlag za planske 
akte republike in občin (kategorizacija kme- 
tijskih zemljišč, določitev območij kmetij- 
skih zemljišč, dokončanje izdelave agrokar- 
te, projekti za urejanje kmet.zemljišč) in iz- 
delava kart za kmetijske vidike prostorske- 
ga dela družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1991 - 1995. 
Skupaj 

429,000 
557,700 

10000 1,018,934 
6000 171,600 

3000 
2600 

1000 143,000 
128,700 

12,224 

308,880 

185,900 

114,400 
3,070,338 

Viri financiranja 
Vir sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč jetemeljno 

urejen v zakonu o kmetijskih zemljiščih, konkretno pa zaobdobje 
1986 - 1990 v samoupravnem sporazumu o temeljih planaZveze 
vodnih skupnosti Slovenije (1.5% od davčne osnove zagospodar- 
stvo in 0.6 % od davčne osnove obrtnikov). Drugi viri sosredstva 
, pridobljena od spremembe namembnosti kmetijskihzemljišč in 
gozda, vendar trenutno predstavljajo le 0.18 % skupnevrednosti 
sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč.Predvidene prostor- 
ske ureditve so podprte z družbenimi planirepublike in občin, 
plani kmetijskih zemljiških skupnosti inkmetijskih organizacij kot 
temeljnih nosilcev izvajanja programaureditev. Sredstva za izvaja- 
nja programov za usposabljanjazemljišč se namensko zbirajo pri 
Zvezi vodnih skupnostiSlovenije. 

Do 30.09.1989 je bilo pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenijezbra- 
nih 181,241 mio din iz prispevka in 2,571 mio din izodškodnine od 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda,skupno 
torej 183,812 mio din. Do konca leta 1989 bo od odškodninza 
spremembo namembnosti zbranih še po oceni približno 500 
miodin, iz prispevka pa 323,000 mio din. Ocena sredstev iz pri- 
spevkaje nezanesljiva, ker se ta prispevek obračunava in plačuje- 
trimesečno in je priliv za III. tromesečje 1989 nemogoče ocenitipo 
metodi, ki velja za druge prispevke.Po teh ocenah bo v Ietu1989 za 
usposabljanje zemljišč zbrano po tekočih cenah skupno507,000 
mio din. 

Po oceni in cenah na dan 31.12. 1989 bo potrebno zaizvajanje 
zgoraj navedenega programa v letu 1990 zagotoviti 3,070mlrd din. 
Ta sredstva se bodo lahko zagotovila, če ostane stopnjaprispevka 
za te namene nespremenjena, to je 1,5 % od davčneosnove B. 
b) Program pospeševanja proizvodnje hrane 

Republiški program pospeševanja proizvodnje hrane za 
Ietol990 bo bo zajemal naslednje ukrepe: 
1. Ukrepi za pospeševanje strukturnih sprememb v proizvodnji- 
hrane ter konkurenčna usposobitev proizvajalcev ob smotrnemiz- 
koriščanju naravnih proizvodnih možnosti: 

- pospeševanje prireje mesa in mleka v družbenem in zaseb- 
nem sektorju ter koncentracija proizvodnje na kmetijah, 

- pospeševanje reje konj in drobnice, 
- financiranje nalog s področja selekcije in reprodukcije v živi- 

noreji in v rastlinski proizvodnji, 
- razvoj sladkovodnega in morskega ribištva, 
- pospeševanje razvoja vinogradništva in sadjarstva, 
- zdravstveno varstvo živali, 
- razvijanje sodobnih tehnologij, 
- razvoj strokovno pospeševalne ter znanstveno raziskovalne 

službe, . 
- regresiranje obresti od kreditov, danih iz sredstev HKS in 

MBOR ter tečajnih razlik kreditov MBOR, 
- podpora izpopolnitvi sistema kmetijskega izobraževanja. 

2. Ukrepi v podporo cenovni politiki: 
- premija za prirejo mleka, 
- kompenzacija za pokrivanje razlik v ceni mleka: 

3. Ukrepi v proizvodnji deficitarnih proizvodov in ukrepi zacelovit 
razvoj podeželja s posebnim upoštevanjem območij zomejenimi 
pridelovalnimi možnostmi: 

- izenačevanje pogojev gospodarjenja na območjih z omeje- 
nimi proizvodnimi možnostmi, 

- pospeševanje pridelave žitaric in industrijskih kultur (slad- 
korna pesa, oljna ogrščica), 

- pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
v območjih z omejenimi proizvodnimi možnostmi. 
Viri financiranja 

S predvidenim prispevkom in glede na predvideni republiški- 
program bi v letu 1990 potrebovali po prispevni stopnji 1.20 
% odsedanje osnove 6.233.513 mio din po cenah 31.12.1989. 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev za pospeševanjepro- 
izvodnje hrane je Zakon o pospeševanju proizvodnje hrane inza- 
gotavljanje osnovne preskrbe (U.I.SRS št.46/86 in 45/87) inZakon 
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševan jed ruž- 
beno organizirane tržne proizvodnje hrane (U.I.SRS št.48/87in 27/ 
89). Za izvajanje tega programa so zavezanci plačevali do30. 7. 
1989 prispevek v višini 0.96%, od 1.8 dalje pa plačujejozavezanci 
prispevek 1.20% iz dobička. V času od 1.1.1989 do31.10.1989 je 
bilo za financiranje programa pospeševanjaproizvodnje hrane na 
republiškem nivoju zbranih 678.994 miodin. Do konca leta pa 
ocenjujemo, da bo na republiškem nivojuzbrano skupaj 1.385.780 
mio din. v mio din 
Skupaj viri sredstev za I. 1990 vrednost na dan 31.12.1989 

a) Usposabljanje kmetijskih zemljišč 
b) Pospeševanje proizvodnje hrane 
S k u p aj (proračun) 

3,070,338 
6,233,513 
9,303,851 

9.3 Blagovne rezerve in intervencije v osnovni preskrbi 
Programi oblikovanja in uporabe stalnih in tržnih rezerv vSRS 

temeljijo na dolgoročnih in srednjeročnih usmeritvah,sprejetih 
v okviru sklepov Predsedstva SFRJ in Predsedstva SRS.Sprejema 
in izvaja jih Izvršni svet Skupščine SRS. Od realizacijeteh progra- 
mov je odvisna stopnja doseganja cilja obrambenepripravljenosti 
in večje stabilnosti v preskrbi z osnovnimiživili in drugimi 
pomembnimi izdelki vsakodnevne rabe. 

S programom intervencij v preskrbi za obdobje 1988-1990 
najbi bilo zagotovljeno (v vseh fazah reprocelote) pravočasnopre- 
prečevanje motenj v osnovni preskrbi prebivalstva, ki binastopile 
zaradi cenovnih neskladij. 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev je ista kot zapospeše- 
vanje proizvodnje hrane. Za izvajanje tega programa sozavezanci 
plačevali do 30.07.1989 prispevek v višini 0.49% in od01.08.1989 
dalje pa zavezanci plačujejo prispevek v višini 0.80%iz dobička. 
Programi v letu 1990. v mio din 

v cenah 31.12.89 

1. Stalne blagovne rezerve 
I.Oblikovanje blaga 
a. Kmetijsko - živilski proizvodi 
b. Zdravila, sanitet.material in 
medicinsko potrošni material 
c. Veterinarska zdravila 
č. Sredstva PTT zvez 
d. Naftni derivati 
2. Izgradnja in adaptacija skladišč 
a. Za novogradnje (vključ.sofinan.) 
b. za adaptacije 
3. Vzdrževanje, hramba, čuvanje, 
obnavljanje in manipulacija 
II. Tržne blagovne rezerve 
1. Obresti od kreditov poslov.bank 
(1/4 letne obveznosti) 
III. Pokrivanje negativnih razlik 
med proizvodnimi stroški in 
odkupno ceno mleka 
IV. Interveniranje pri drugih živilih 
v posameznih fazah reprocelote 
(n.pr. sončnice, jedilno olje, 
sladkor, krmila,koruza ipd.) 

293,107 

195,404' 
39,082 
58,621 

434,025 

390,816 
175,864 

347,922 

195,404 

1,551,257 

539,588 
Skupaj I + II + III + IV: 4,221,090 
Viri financiranja v letu 1990. 

i |z spodnjega pregleda je razvidno, da bodo znašale v letu 1990 
prispevne stopnje iz dobička za financiranje izvajanja programov 
blagovnih rezerv in intervencij v osnovno preskrbo kot sledi: 
Zbirna stopnja prispevka: 0.800 % 
- za program blagovnih rezerv 0.700 % 
v tem: 
- za blagovne rezerve 0.390 % 
- za pokrivanje negativnih 
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razlik pri odkupni ceni mleka 0 310 % 
— za program intervencij v osnovni 
preskrbi 0.100% 

Poleg sredstev zbranih s prispevkom iz dobička, se za financira- 
nje programa oblikovanja rezerv naftnih derivatov uporabljajo 
tudi sredstva zbrana iz dela temeljnega davka od naftnih deriva- 
°v' se usmerjajo za blagovne rezerve. Ta sredstva so za leto 1990 (po cenah 31.12.1989) ocenjena v višini 180,000 mio din 

1. Ocena virov sredstev za leto 1990 
v mio din 

 vrednost na dan 31.12.1989 
blagovne rezerve 
intervencije v osnovni preskrbi 3,681,502 

539,588 
Skupaj: (proračun) 4 22i oqn 
9.4 Kmetijsko zemljiške skupnosti 

Naloge Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije so 
v zakonu o kmetijskih zemljiščih opredeljene le splošno in so le 
tiste, ki jih nanjo prenesejo občinske kmetijske zemljiške skupno- 

Konkretno sta določeni le dve nalogi in sicer: dajanje oraani- 
zacijske, strokovne, tehnične in druge pomoči občinskim KZS ter 
sodelovanje s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, zain- 
teresiranimi za vprašanja kmetijske zemljiške politike ter za var- 
stvo in izboljševanje človekovega okolja. 

Občinske KZS združujejo za Zvezo KZS 4 % svojih sredstev. 
Po planu zveze KZS za leto 1989 je predvidenih 773,044,000 din, 

do konca meseca septembra 1989 pa se je na račun Zveze KZS 
nateklo 861,139,710 din. Po planu je bilo za delovno skupnost 
predvidenih 441,836,000 din, dejanska realizacija do konca sep- 

pa ,e bila 686'80°.000 din. Po oceni bodo prihodki Zveze KSZ Slovenije v letu 1989 798 mio din. 
V republiški program za leto 1990 smo vključili pretežni del 

nalog, ki so jih doslej imele občinske kmetijske zemljiške skupno- 
sti. Zato je treba zagotoviti tudi sredstva za te namene. Sredstva 
naj bi zagotavljali iz sredstev urejanja kmetijskih zemljišč Ti 
nameni bi bili predvsem: priprava strokovnih podlag za planske 
akte republike; kategorizacija kmetijskih zemljišč, dokončanje 
izdelave agrokart, izdelava kart za kmetijske vidike prostorskega 
dela družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1991 do 1995. Iz 
teh sredstev bi plačevali tudi delavce delovne skupnosti Zveze 
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije v letu 1990. 

Natančnega obsega pričakovanih sredstev v občinskih kmetij- 
skih skupnostih ni mogoče predvideti. Ob upoštevanju doseda- 
njega letnega obsega spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda, približno 400 ha letno, ter kvalitete zemljišč, ki 
spreminjajo namembnost (gre povprečno za IV. do V. razred) bi 
po sedanji višini odškodnine za spremembo namembnosti, to je 
najmanj 12 280 din po m2 najslabšega zemljišča, v letu 1990 dobili 
približno 54,000 mio din. Ta sredstva pa ne bodo zadoščala za 
izvedbo programov občinskih kmetijskih zemljiških skupnosti in 
za plačilo delavcev teh delovnih skupnosti, ki bodo s 1.1.1990 
prešli na občinske upravne organe, pristojne za kmetijstvo. 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1990 

(ESA-894) 

, 'zvfšni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 6. 12 1989 določil besedilo: 
- PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1990, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 

člena, 266., 267. in 311. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
poglagi 220 in 221. člena poslovnika skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 
□ ~ wr*l"udvi!f H0RVAT^ č|an Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
Kulturo, 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliskega komiteja za promet in zveze, 

Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za kulturo, 
- Alojz KLEMENCIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Miran KALČIČ, člen Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za energetiko, 

- Janko KUŠAR, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za ljudsko obrambo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, 

- Tomaža VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Franc JAMSEK, direktor Zavoda SRS za držubeno plani- 
ranje. 

UVOD 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri pripravi pred- 
loga proračuna SR Slovenije za leto 1990 Izhajal Iz poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o Izvajanju ustav- 
nega zakona za Izvedbo amandmajev IX do XLLLIX k Ustavi 
SR Slovenije, Izhodišč za pripravo proračuna za leto 1990 
z bilanco sredstev ter sklepov Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi obeh dokumentov na seji zborov dne 22. 11. 1989. 
Predloženi proračun pomeni prvi korak v oblikovanju javnih 
financ v republiki, ko Skupščina SR Slovenije odloča o celot- 
nem obsegu sredstev za Izvajanje skupnih nalog na 
področju klasičnih državnih funkcij, na področju družbenih 
dejavnosti, socialne varnosti In na področju gospodarske 
Infrastrukture. Pri oblikovanju takšnega predloga so se odpi- 
rala mnoga vprašanja, kako predstaviti celovito podlago za 
odločanje o tako pomembnih vprašanjih, vezanih na pogoje 
življenja In dela občanov ter družbenega razvoja. Pri tem je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskušal upoštevati 
speclflko vsakega posameznega področja, dosežene pozi- 
tivne' rezultate v dosedanjem razvoju In načinih Izvajanja 
nalog. 

V času, ko smo pripravljali predlog proračuna za leto 1990, 
nismo razpolagali z ocenami možnosti razvoja za leto 1990 

za celotno Jugoslavijo, niti z napovedanim protiinflacijskim 
programom. Zato smo pri oblikovanju pomembnega seg- 
menta delitvene politike v SR Sloveniji, upoštevali oceno 
možnosti razvoja SR Sloveniji v letu 1989, ki jo je pripravil 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje In določila pred- 
loga družbenega dogovora o zmanjšanju deleža skupnih In 
splošnih družbenih potreb v narodnem dohodku. Ob tem pa 
je potrebno poudariti, da Izhodišče za pripravo proračuna za 
leto 1990 temelji na oceni realizacije programov v letu 1989. 
V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije predlagani obseg 
sredstev za Izvajanje nalog družbenih dejavnosti v globalu 
ohranja realno raven letošnjega leta. Izvršni svet ocenjuje, 
da v sedanjih pogojih pomeni takšen obseg specifično novo 
kvaliteto, saj smo v letu 1989 realno povečali raven družbe- 
nih dejavnosti. Koncentracija finančnih sredstev na enem 
mestu pa predstavlja dodatno zagotovilo za lažje obvladanje 
položaja teh dejavnosti. 

Izvršni svet je ob obllkoyanju predloga proračuna tudi 
ugotovil, da Kulturna skupnost Slovenije, kot predlagatelj 
osnov za oblikovanje tistega dela proračuna, ki ugotavlja 
sredstva za kulturne dejavnosti, nI v prvi fazi predložila 
takšnih osnov, ki ne bi, ob upoštevanju enakih pravil za vse 
dejavnosti, povzročilo težav pri Izvajanju njihovega pro- 
grama. Tako je predlog Kulturne skupnosti Slovenije za 
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kulturo v proračunu za leto 1990 za 883 milijard večji od 
PrVrednost proračuna le Izkazana v cenah december 1989, 
ocenjenih do konca leta na podlagi gibanj v obdobju januar 
-oktober 1989. Vrednostni podatki za leto 1989 se razlikujejo 
od podatkov v Izhodiščih za pripravo proračuna z bilanco 
sredstev, ki je bila pripravljena na podlagi rasti cen v prvih 
devetih mesecih letos In takratne ocene rasti cen do konca 
leta. Po zaključnih računih za leto 1989 bomo v proračunu 
upoštevali dejanske vrednosti programov za leto 1989, kot 
osnova za financiranje nalog v letu 1990. 

Iz predloga proračuna je razvidna ločenost takoimeno- 
vane skupne In splošne porabe na strani prihodkov In 
odhodkov tako, da nI motena preglednost vplačanih prispev- 
kov In porabe sredstev po posameznih namenih, upoštevaje 
tudi predvideno rast posameznih agregatov. 

Tako oblikovan proračun republike za leto 1990 postavlja 
pred republiško upravo In v njo vključene delovne skupnosti 
samoupravnih Interesnih skupnosti, nove zahteve. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije bo zato predlagal reorganiza- 
cijo lavne in državne uprave tako, da bo čimbolj sposobna 
odgovarjati na prihajajoče naloge in aktivnosti. 

V odhodkih proračuna SR Slovenije je predvideno 4.310 
mlrd din za pokritje prispevka SR Slovenije zveznemu prora- 
čunu za leto 1990. Navedeni znesek predstavlja 31% predla- 
ganega prispevka SR Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ocenjuje, da je le navedeni delež možno zagotoviti 
v okviru obstoječih davčnih virov In stopenj. V tej oceni ni 
zajeta povečana stopnja republiškega posebnega promet- 
nega davka, ki je sprejeta za obdobje do 31. 3. 1990 in katere 
prihodki so namenjeni za pokrivanje obveznosti SR Slove- 
nije do zveznega proračuna za leto 1989. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S proračunom Socialistične republike Slovenije za leto 1990 (v 

nadaljnjem besedilu republiški proračun) se zagotavljajo sredstva 
za financiranje splošnih družbenih potreb in skupnih družbenih 
potreb v Socialistični republiki Sloveniji. 

2. člen 
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1990 v višini 

215.343.194.000.000 din se razporedijo za: 
- obveznosti v SR Sloveniji 211.033.194.000.000 din 
-prispevek federaciji v letu 1990 4.310.000 000.000 din 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v okviru obstoječih virov 
prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ki se nanašajo na obveznosti v SR Sloveniji (prva 
alinea prvega odstavka tega člena), s porastom cen na drobno in 
po kriterijih družbenega dogovora o zmanjšanju deleža sredstev 
za splošne družbene in skupne potrebe v narodnem dohodku 

Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razpore- 
ditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del 
republiškega proračuna. 

3. člen 
Od prihodkov po prvi alinei prvega odstavka prejšnjega člena se 

izloči 0,1% v sredstva rezerve Socialistične republike Slovenije. 

4. člen 
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enako- 

merno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Izvršni 
svet) oziroma s pogodbo med Socialistično republiko Slovenijo in 
nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno. 

5. člen 
Uporabniki sredstev republiškega proračuna (v nadaljnjem 

besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva republiškega 
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je 
sestavni del tega zakona. 

6. člen 
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in orga- 

nizacijam ter republiškim pravosodnim organom, temeljnim 
sodiščem, splošnim sodiščem združenega dela in temeljnim jav- 
nim tožilstvom (v nadalnjem besedilu: organi) v skladu s 104. 
členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 
1990 zagotavljajo: 
- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom pridobi- 

vajo kot dohodek delovne skupnosi, 
- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in za njegovega namestnika, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva opreme in amortizacije, 
- sredstva za posebne namene. 

7. člen 
Sredstva za delo se organom med letom dodeljujejo praviloma 

enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti_ od 
zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja 
republiškega proračuna. 

8. člen 
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom zago- 

tavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev in vredno- 
sti točke, ki jo določa Izvršni svet. Ta sredstva se na podlagi sklepa 
Izvršnega sveta med letom povečujejo za odstotek usklajevanja 
osebnih dohodkov. 

9. člen 
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortiza- 

cijo se določijo v okviru potreb in možne rasti republiškega 
proračuna. Sredstva za posebne namene bodo organom dode- 
ljena na podlagi pismenih zahtevkov. 

10. člen 
Zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev amorti- 

zacije bodo vsi uporabniki združevali sredstva, ki se jim zagotav- 
ljajo za amortizacijo premičnin pri Republiškem sekretariatu za 
pravosodje in upravo. Program porabe združenih sredstev 
sprejme Izvršni svet. 

11. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristoj- 

nost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševa- 
nje se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg 
sredstev za delo na podlagi programa, ki ga potrdi Izvršni svet. 

12. člen 
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo 
zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaga- 
neqa programa dela, ki ga potrdi Izvršni svet. 

Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik se morajo 
neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika prene- 
sti v tekočo proračunsko rezervo. 

13. člen 
Organi in drugi uporabniki morajo izvrševati svoje naloge 

v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom. 
Uporabiki ne smejo prevzemati na račun republiškega prora- 

čuna obveznosti, ki bi presegle z republiškim proračunom dolo- 
čena sredstva. .. 

Organi in delovne skupnosti teh organov smejo prevzemati 
obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v mejah 
sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom. 

14. člen 
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so 

v posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posa- 
mezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če pri- 
hodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v predvi- 
deni višini. . . .  

O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti 
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati ukrep 
oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna. 

15. člen 
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so 

prihodek republiškega proračuna, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

16. člen 
Prihodke, ki jih ustvarjajo iz plačil za storitve po prejšnjem 

členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in amor- 
tizacije naslednji uporabniki: 

— Skupščina SR Slovenije, 
— Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, 
— Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, 
— Republiški komite za informiranje, 
— Republiški komite za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, 
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Zavod SRS za mednarodno, znanstveno, tehnično prosvetno 
in kulturno sodelovanje, 

— Seizmološki zavod SR Slovenije, 
— Arhiv SR Slovenije, 
— Republiška geodetska uprava, 
— Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, 
— Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Radeče. 

17. člen 
Prihodki, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu tega 

zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških uravnih organih, naslednji organi' 

— Protokol v Izvršnem svetu, 
— Servis za protokolarne storitve, 
— Sekretariat Izvršnega sveta, 
— Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine 
— Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, 
— Zavod SRS za statistiko, 
— Republiški sekretariat za notranje zadeve, 
— Luška kapitanija Koper, 
— Zavod SRS za šolstvo, 
— Zavod SRS za družbeno planiranje, 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

18. člen 
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu tega 

zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer: 
— Zavod SR Slovenije za rezerve — za financiranje dejavnosti 

zavoda, ' 
— Republiški sekretariat za pravosodje in upravo — za kritje 

izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih in 
poslovnih stavb ter za plačilo najemnin. 

19. člen 
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku 

odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik kot 
obredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo sre- 
stev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja računovod- 

20. člen 
Uporabniki so dolžni republiškemu sekretariatu za finance 

predložiti predračune in finančne načrte za leto 1990 ter zaključne 
račune za leto 1989 najpozneje do 15. marca 1990. Organi iz 16 
17. in 18. člena so dolžni v skladu z 220. členom zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih predložiti Izvršnemu svetu 
v mesecu septembru 1990 v soglasje okvirni program storitev, ki 
jih bodo opravljali za druge uporabnike v naslednjem letu. Organi 
so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu za 
finance do 15. marca 1990 podatke za analizo zaključnih računov 
skladno z navodilom tega sekretariata. 

21. člen 
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi 

najpozneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, razen: 
— Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135. 

člena zakona o notranjih zadevah, 
— Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 292. 

člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

22. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča: 
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiškega 

proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, 
2. o uporabi sredstev rezerve Socialistične republike Slovenije 

do višine 10.000.000.000 dinarjev v posameznem primeru, vendar 
samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
(Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78), 

3. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve republiškega 
proračuna za zneske, ki presegajo 100.000.000 dinarjev, za zneske 
do višine 100.000.000 dinarjev pa je pooblaščena koordinacijska 
komisija Izvršnega sveta. 

Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala: 
. ~~ za nal°ge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na ravni republike, 

za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva 
v zadostnem obsegu. 

23. člen 
Republiški sekretariat za finance opravlja nadzor: 
— nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem 

uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe, 
— nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali 

v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna. 
Ce se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih 

ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so 
bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance pravico zah- 
tevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški proračun in o tem 
obvesti Izvršni svet. 

če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora iz 
prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materialno 
knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je dolžan 
o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe. 

24. člen 
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da 
— opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi 

sprememb v programih dela organov, 
odloča na podlagi pismenega predloga posameznih nosil- 

cev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih in med različnimi postavkami istega namena, 

odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom iz postavke sred- 
stva za spremembe med letom, 

— odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvid- 
nostnih problemov proračuna, 

odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih 
presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovi- 
tve tekoče likvidnosti proračuna 

— na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom sred- 
stva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev. 

25. člen 
Nosilci sredstev po organih so: 
1. Sekretariat Izvršnega sveta: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organiza- 

cije« za postavko: 
— »ustavne obveznosti« 
2. Sekretariat Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja: 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki: 
— »štipendije za potrebe organov v federaciji«, 

»štipendije za potrebe republiških upravnih organov«, 
3. Urad IS za narodnosti: 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene oraaniza- 

cije« za postavki: 
— »financiranje narodnosti«, 
— »sofinanciranje s SR Hrvatsko«. 
4. Republiški sekretariat za finance: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za po- 

stavko: 
— »odplačilo anuitet«, 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko: 
— »medrepubliški program namembne proizvodnje«. 
V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
— »ekspertize v tekočem letu.« 
V okviru »sredstev za socialno in otroško varstvo« za postavko: 
— »odškodnine po sodnih sklepih«, 
V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organiza- 

cije« za postavko: 
— »mladinsko prostovoljno delo«, 
V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

postavke: 

— »sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja 
visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1986—1990«, 

»odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije«, 
.— »odplačilo obroka kredita Narodni banki Jugoslavije« 
— »plačilo provizije Narodni banki Jugoslavije«, za sredstva 

odstopljena SR Sloveniji v trajno last, 
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega pro- 

meta« za postavko: 
— »bančni stroški in obresti«. 
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
V okviru »sredstev za Investicije v osnovna sredstva« za 

postavke: 
— »sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve«, 
— »investicijsko vzdrževanje objektov organov za notranje 

zadeve«, ' 
»oprema organov za notranje zadeve«, 

— »mejni prehod Šentilj«, 
— »mejni prehod Karavanke«. 
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6. Republiški sekretariat za pravosodje In upravo: 
V okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za po- 

stavke: 
- »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce 

družbenih funkcij v SRS«, u 
- »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih sta- 

novanj za delavce republiških organov«, 
- »investicijsko vzhdrževanje zgradb republiških upravnih in 

pravosodnih organov in tekoče vzdrževanje«, 
- »uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih or- 

ganov«, 
- »sanacija objektov počitniške skupnosti«, 
- »investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih 

sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev«, 
- »investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov«, 
- »financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica«, 
- »investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 

kazenskih sankcij«. 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje zgradb organov se bodo 

uporabljala na podlagi programa, ki ga sprejme Izvršni svet do 
konca januarja 1990. 

7. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo: 
V okviru »sredstev za dejavnost gospodarske infrastrukture« za 

postavko: 
- »požarno varstvo«. 
8. Republiški komite za borce In vojaške invalide: 
V okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev, vojaških inva- 

lidov in družin padlih borcev« za postavke: 
- »dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, 
- »zdravstveno varstvo borcev NOV« 
- »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, 
- »varstvo civilnih invalidov vojne«, 
- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobro- 

voljcev«, 
- »stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pravice 

do pokojnine po 51. členu zakona o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja«, 
- »republiške priznavalnine«. 
9. Republiški komite za informiranje: 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 

stvu« za postavko: .. 
- »sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 

nikov«. . . 
V okviru »sredstev za druge splošne potrebe« za postavko. 

_ „ _ »projekt, identitete SRS v očeh ciljnih javnosti« 

10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano: 
V okviru »sredstev za kompenzacije, premije, regresi in povra- 

čila« za postavko: 
- »izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstvenega 

varstva živali proti steklini«. 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 

stvu« za postavke: 
- »Kobilarna Lipica«, 
- »Zavod za ribištvo«, 
- »Gojitvena lovišča«, . 
V okviru »sredstev za dejavnosti gospodarske infrastrukture« za 

postavki: 
- »program pospeševanja proizvodnje hrane, 
- »usposabljanje kmetijskih zemljišč. 
V okviru »srestev za odpravo naravnih nesreč« za postavki: 
- »odplačilo anuitet kredita za nabavo avionov za gašenje 

gozdnih in drugih požarov«, . 
- »vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih in 

drugih požarov«. 
11. Republiški komite za kulturo: 

V okviru »sredstev za kulturo« za postavke: 
- »sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, 
- »sofinanciraje projekta Leksikografije«, 
- »usposabljanje«, 
- »raziskave, razvoj«, 
- mednarodno sodelovanje«, 
- »investicije, oprema«, 
- »informacijska dejavnost«, 
- »nagrade«, 
- »društva (tudi MDA)« 
- »socialne pravice iz dela«, 
- »inovativnost«, 
- »delovanje sistema« , 
V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 

stvo« za postavke: 
- »Triglavski narodni park Bled«, 
»Spominski park Trebče«, 
- »Arboretum Volčji potok«. 

V okviru »sredstev za splošne družbene potrebe« za postavki: 
- »sredstva za obdelavo emigrantskega tiska«, 
- arhivska dejavnost Inštuta za novejšo zgodovino«. 
12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje: 
V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 

območij izven območja DPS« za postavko: 
- »sklad solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami 

V "^Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: 
V okviru sredstev za dejavnosti gospodarske infrastrukture za 

postavki: .. 
- »vzdrževanje in urejanje vodnega režima, sofinanciranje 

sanacije voda in oskrbe z vodo«, 
- »sofinanciranje prenove domov za mladostnike z motnjam; 

v razvoju, kadrovska stanovanja na manj razvitih področjih, MDA, 
raziskave«. 

V okviru »sredstev za socialno in otroško varstvo« za postavko. 
- »vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških 

in drugih tujih armad v SR Sloveniji«. 
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno 

- V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za 

'J0-'»dvojezično šolstvo In šolstvo z Italijanskim učnim je- 
zikom«. 
15. Republiški komite za družbeno planiranje: 

V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
- Priprava družbenega plana SRS za obdobje 1991-1995« 
16. Republiški komite za promet in zveze: 
V okviru »sredstev za dejavnosti gospodarske infrastrukture« za 

^°- »pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije, zaradi 
zaostajanja cen«, ... , . , 

- »vzdrževanje cestrne mreže v SRS, gradnja in rekonstrukcija 
cestne mreže v SRS.« , 

17. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve*. 

V okviru »sredstev za dejavnosti gospodarske infrastrukture« za 
postavki: 

- »program blagovnih rezerv v SRS«, 
- »program intervencij v preskrbi«. 
18. Republiški komite za energetiko: 
V okviru »sredstev za dejavnosti gospodarske infrastrukture« za 

postavki: 
- »rudarske raziskave«, 
- »raziskave nafte in plina«. 
19. Republiški komite za zdravstveno In socialno varstvo: 
V okviru sredstev za socialno skrbstvo za postavke: 
- »usposabljanje«, 
- »raziskave, razvoj«, 
- »investicije, oprema«, 
- »informacijska dejavnost«, 
- »financiranje združenega dela«, 
- »društva (tudi MDA)«, 
- »standard, zavarovanje«, 
- »solidarnost«, 
- »neformalna dejavnost«, 
- »delovanje sistema«, 
- »ostalo«, . 
V okviru »sredstev za otroško varstvo« za postavke: 
- »usposabljanje«, 
- »raziskave, razvoj«, 
- društva (tudi MDA)«, 
- »standard, zavarovanje«, 
- »solidarnost«, 
- »neformalna dejavnost«, 
- »socializacija«, 
- delovanje sistema«, 
- »strokovne službe«, 
- »ostalo«. , . 
V okviru »sredstev za zdravstveno varstvo« za postavke. 
- »raziskave, razvoj«, 
- »mednarodno sodelovanje«, 
- »financiranje združenega dela«, 
- »nagrade«, 
- »društva (tudi MDA)«, 
- »ohranjanje zdravja«, 
- »inovativnost«, 
- »delovanje sistema«, 
- »ostalo«. 
20. Republiški komite za vzgo|o In Izobraževanje ter telesno 

kulturo: . . 
V okviru »sredstev za izobraževanje« za postavke. 
- »usposabljanje«, 
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- »raziskave, razvoj«, 
- »mednarodno sodelovanje«, 
- »investicije, oprema« 
- »informacijska dejavnost«, 
- financiranje združenega dela«, 
- »nagrade«, 
- »društva ^tudi MDA),« 
- standard, razvoj«, 
- »delovanje sistema«, 
- »strokovne službe« 
- »ostalo«, 
- »obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu«, 
- »obveznosti do osnovnega šolanja pripadnikov drugih naro- 

dov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SRS«, 
- »štipendije mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izse- 

ljencev«. 
V okviru »sredstev za telesno kulturo« za postavke: 
- »usposabljanje«, 
- »raziskave, razvoj«, 
- »mednarodno sodelovanje«, 
- »investicije, oprema«, 
- »nagrade«, 
- »društva (tudi MDA), 
- »ohranjanje zdravja«, 
- »inovativnost«, 
- »delovanje sistema«, 
- »strokovne službe«, 
- »ostalo«. 

21. Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnoloaiio- 
V okviru »sredstev za znanost« za postavke: 

»skupni raziskovalni program, skupne naloge in nacionalno 
pomembne investicije«, 

- »inovacijski sklad«, 
»enota za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega po- 

mena«, " ^ 
- »sklad Borisa Kidriča«. 

22. Republiški komite za delo: 
V okviru »sredstev za zaposlovanje« za postavke- 
- »usposabljanje«, 
- »raziskave, razvoj«, 
- »mednarodno sodelovanje«, 
- »investicije, oprema«, 
- »informacijska dejavnost«, 
- »financiranje združenega dela«, 
- »nagrade«, 
- »društva (tudi MDA)«, 
- »socialne pravice iz dela«, 
- »delovanje sistema«, 
- »strokovne službe,« 
- »ostalo«. 

23. Zavod SRS za družbeno planiranje: 
V okviru »sredstev za znanost« za postavko: 
- »projektni svet raziskav v SRS«. 

24. Republiški štab za teritorialno obrambo: 
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko- 
- »odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«. 
v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 

stvu« za postavko: K 

- »pospeševanje konjereje«. 
25. Hidrometerološki zavod SR Slovenije: 

V okviru »sredsetev za varstvo in izboljšanje človekoveqa 
okolja« za postavko: a 

- »varstvo zraka«. 
V okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi 

nesrečami« za postavko: 
- »objekt MRC Slavnik«. 

26. Republiška geodetska uprava: 
V okviru sredstev »za splošne družbene potrebe« za postavko- 
- »geodetska dela na območju SR Slovenije«. 

27. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega raz- 
vo|a pri izvršnem svetu: 

V okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
območij v okviru DPS« za postavko: 

~ "Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja manj raz- vitih območij v SR Sloveniji«. 
28. Republiška konferenca Socialistične zveze deiovneaa liud- 
stva Slovenije: a ' 

V okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 
stvu« za postavko: M M 

- »Naša žena«. 
29. Republiška volilna komisija: 

V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organiza- 
cije« za postavko: 

- »sredstva za republiške volitve«. 

30, Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije: 
v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v gospodar- 

stvu« za postavko: a y 

- »TV-15« Naš tovariš. 
31. Skupščina SRS: 

V okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organiza- 
cije« za postavko: 

- »sredstva za delo družbenopolitičnih organizacij«. 
26. člen 

Iz postavke »Eksperitize v tekočem letu« se bodo sredstva 
dodeljevala organom za financiranje študij oz. ekspertiz na osnovi 
kriterijev in metodologije, določene s sklepom Izvršnega sveta in 
sicer pod naslednjimi pogoji: 

- da Izvršni svet potrdi predlog programa ekspertiz za financi- 
ranje, ki ga pripravi skupina za vodenje financiranja ekspertiz pri 
Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost in tehnoloaiio 
in sicer na osnovi predlogov organov, ' 

~ d81 °rgan sklene ustrezno pogodbo, pošlje en izvod ter fazno ali končno poročilo, mnenje oziroma pozitivno oceno skupini za 
raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 

II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV 
OBČINAM 

27. člen 
Občinam, ki s svojimi prihodki in odstopljenim delom poseb- 

nega republiškega davka od prometa proizvodov ne morejo zago- 
toviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb 
v obsegu, določenem v družbenem dogovoru o zmanjšanju deleža 
trehSltV Za splošne družbene in skupne potrebe v narodnem 
računa S° zagotav'ia'° d°POlnilna sredstva iz republiškega pro- 

28 člen 
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo biti 

njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom o usklajevanju 
davčne politike za obdobje 1986-1990 in v skladu z možnostmi 
organizacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih 
občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so uvedle 
občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji, ki bo 
opredeljena v dogovoru o izvajanju politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1990. 

Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem 
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavljata 
Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški sekretariat 
za finance v sodelovanju s posamezno občino. 

29. člen 
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med 

predvidenimi prilivi prihodkov po prejšnjem členu in obsegom 
sredstev za splošno porabo, ugotovljeno po dogovoru iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

30. člen 
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajstinah. 

Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posamezno 
občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva v višini akon- 
tacij iz leta 1989, povečanih za 90%. 

Akontcije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi 
sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški sekreta- 
riat za finance v smislu prejšnjega člena. 

31. člen 
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije na 

račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po tem 
zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti republi- 
škemu proračunu do 30. novembra 1990. 

32. člen 
Občinam, ki so v letu 1989 prejemale dopolnilna sredstva, pa bi 

z lastnimi prihodki in odstopljenim delom posebnega republi- 
škega davka od prometa proizvodov lahko financirale dogovorjeni 

sP'°^ne porabe razen negospodarskih investicij, se v letu 1990 ne zagotavljajo dopolnilna sredstva. 

33. čler. 
Po preteku leta 1990 se na osnovi podatkov Službe družbenega 

knjigovostva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov proračuna, ki 
pritekajo po avtomatizmu in davkov občanov v primerjavi z oce- 
njenimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za 
leto 1990. 

Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo pri 
zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1991. 
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III. KAZENSKE DOLOČBE 
34. člen 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 25.000.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika: 

1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste 
namene, za katere so bila dodeljena (5. člen), 

2. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v dolo- 
čenem roku v republiški proračun (21. člen), 

3. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih 
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (31. 
člen). 

35. člen 
Z denarno kaznijo od 2.500 do 500.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu sekreta- 
riatu za finance ne predloži v določenem roku predračuna in 
finančnega načrta za leto 1990, zaključnega računa za leto 1989 
ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in drugi odstavek 
20. člena). 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 

Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega proračuna, 
razen sredstev za delo organa, lahko Socialistična republika Slo- 
venija najame posojila pri bankah, vendar največ do visine VM 
predvidenih prilivov sredstev za leto 1990. 

Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom 
sklene Republiški sekretariat za finance. 

37. člen 
Če bodo prihodki v letu 1990 doseženi v manjšem obsegu, kot 

so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do visine 
200 000 000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR Slove- 
nije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju splosnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja, bo SR 
Slovenija v letu 1991 vračala v sredstva rezerve z dodatnim 0,1 h 
izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, 
ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja. 

38. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1990. 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1990 

A. PRIHODKI 

SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKA ZNESEK 

71 Vrsta 1 - PRIHODKI OD DOBlCKA PRAVNIH OSEB 

7100 Davek od dobička pravnih oseb   

4.764.000.000.000 

72 Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV 
OD OSEBNIH DOHODKOV 

7200 Davek iz osebnega dohodka po 
stopnji 0,6 % 2.422.000.000.000 

7201 Davek iz osebnega dohodka 
 delavcev po posebni stopnji 2.361.000.000.000 

4.783.000.000.000 

73 Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKOV 
OD PROMETA PROIZVODOV 
IN STORITEV 

730 Temeljni davek od prometa pro- 
izvodov 9.270.256.000.000 

731 Posebni republiški davek od 
prometa proizvodov in od 

  plačil za storitve 10.118.000.000.000 

"19.388.256 .000.000 

74 Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH 
DAVKOV 

 742 Davek od tujih oseb   

34.400.000.000 

77 

770 

Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI 

Prihodki po posebnih pred- 
pisih 

poročevalec 

186.373.538.000.000 
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SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKOV ZNESEK 

7700 Prispevki za dejavnosti 

gospodarske infrastrukture 65.684.099.000.000 

- prispevek za intervencije 
v proizvodnji hrane 6.260.555.000.000 

- prispevek za usposabljanje 
zemljišč za družbeno orga- 
nizirano kmetijsko pro- 
izvodnjo 3.097.380.000.000 

- prispevek za pokrivanje 
dela stroškov enostavne 

reprodukcije v ŽG 
Ljubljana 10.705.703.000.000 

- povračilo za ceste ob 
ceni naftnih derivatov .18.411.194.000.000 

* -*• 
- povračilo za uporabo cest 2.851.900.000.000 

cestnina 1.992.900.000.000 

- tuja posojila 8.366.200.000.000 

domača posojila 569.200.000.000 

ostali viri 655.900.000.000 

- splošni vodni prispevek 3.975.295.000.000 

- povračila od količinskih 
osnov 3.193.982.000.000 

- prispevek za blagovne re- 
zerve 3 .-508.164 • 000.000 

- prispevek za intervencije v 
osnovni preskrbi 540.540.000.000 

- del temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov, 
ki se usmerja za blagovne 
rezerve t 180.000.000.000 

- del temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov, 
ki se usmerja za razvoj 
premogovnikov in 91.520.000.000 

- raziskovanje in odkrivanje 
nahajališč nafte in plina 441.003.000.000 

- del prispevka za solidar- 
nost na področju stanovanjske- 
ga gospodarstva 667.263.000.000 
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7701 

7702 

778 

- del prispevka za požarno 
varnost 

Prispevki za družbene dejav- 
nosti 

— prispevek za izobraževanje 

— prispevek za raziskovanje 

- prispevek za kulturo 

— prispevek za telesno kul- 
turo 

- prispevek za socialno 
skrbstvo 

- prispevek za otroško 
varstvo 

• ■* 
- prispevek za zaposlovanje 

- prispevek za zdravstveno 
varstvo 

Del prispevka za SLO in DS 

Drugi prihodki 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5) 

175.400.000.000 

120.410.234.000.000 

-24.488.757.000.000 

10.028.059.000.000 

6.993.589.000.000 

321.782.000.000 

2.468.456.000.000 

12.359.056.000.000 

5.081.793.000.000 

58.668.742.000.000 

269.205.000.000 

10.000.000.000 

215.343.194.000.000 

B. ODHODKI 

SKUPINA KONTO 

40 

400 

401 

41 

NAMEN ODHODKA 

Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAV- 
NIH ORGANOV 

Z N E S E K 

22.373.639.000.000 

Sredstva za dohodek delovne 
skupnosti 

Sredstva za materialne 
stroške 

Sredstva za amortizacijo 

19.988.419.000.000 

2.100.276.000.000 

284.944.000.000 

Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE 
IN DRUGE NAMENE ZA 
DELO UPRAVNIH ORGA- 
NOV 

410 Sredstva za osebne dohodke in 
druge osebne prejemke funkcio— 
narjev in delegatov 1.955.300..000.000 

3.485.632.000.000 
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SKUPINA KONTO  NAMEN ODHODKA 

415 Sredstva za investicije v 
ZNESEK 

osnovna sredstva 872.301.000.000 

418 Sredstva za druge potrebe za 

— delo upravnih organov 658.031.000.000 

42 Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 

420 Sredstva za ljudsko ohramhn 
1.108.000.000 

43 Namen 4 - SREDSTVA Z SPODBU- 
JANJE RAZVOJA, IN- 

TERVENCIJE V GOPO- 
DARSTVU IN SPODBU- 
JANJU HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODAR- 
SKO MANJ RAZVITIH 

°M0ClJ 65.07X794.. 000.000 
431 Kompenzacije, premije, regre- 

si in povračila 7.710.000.000 

433 Druge potrebe in intervencije 
v gospodarstvu 64.985.7^X000.000 

434 Sredstva za hitrejši razvoj 

gospodarsko manj razvitih 
območij v okviru DPS 35.776.000.000 

435 Sredstva za hitrejši razvoj ' 

manj razvitih območij izven 

 območpa DPS   44.541.000.000 

44 Namen 5 - SREDSTVA, PRENEŠENA 
DRUGIM DPS 

445 Dopolnilna sredstva proračunu 

 občine 

11.352.000.000 

45 Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBE- 
NE DEJAVNOSTI i-io 7q, 

i J. «.294.561 .000.000 
450 Sredstva za izobraževanje 24.387.343.000.000 

451 Sredstva za znanost 9.938.148,000.000 

452 Sredstva za kulturo 6.952.611.000.000 

453 Sredstva za telesno kulturo 306.946.000.000 

454 Sredstva za socialno in 

otroško varstvo 14.804.491.000.000 

455 Sredstva za zaposlovanje '<*.106.872.000.000 

42 
poročevalec 



SKUPINA KONTO 
NAMEN ODHODKA 

Z N E S E K 

456 

458 

46 

461 

463 

-464 

465 

48 

481 

44 

Sredstva za zdravstve- 

no varstvo 
57.211.950.000.000 

586.200.000.000 

Sredstva za uveljavljanje 
pravic borcev, vojaških inva- 
lidov in družin padlih 
borcev 

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE 
SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

Sredstva za družbenopolitič- 

ne in družbene: organizacije 1.429.823.000.000 

Sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi 
nesrečami 

Sredstva za odpravo posledic 
naravnih nesreč 

Sredstva za varstvo in iz- 
boljšanje človekovega 
okolja 

1.583.700.000.000 

24.000.000.000 

16.622.000.000 

6.044.000.000 

Namen 9 - DRUGI ODHODKI 

Plačilo za bančne storitve 

in stroške plačilnega prometa 

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA 
DRUGIM DPS 

3.846.000.000 

4.310.000.000.000 

440 Prispevek proračunu federacije 

SKUPAJ ODHODKI 
(namen 1 - 10) 

215.343.194.000.000 

OBRAZLOŽITEV 

do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije, zakona o financiranju splosn 
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1 ?90 za90'a^ia|3 sredstva za izpolnjevanje nalog splošne 
leto 1990 P družbenlh P°tret> v proračunu SR Slovenije za 
1QI'

e,ndi v tekofiif? gospodarskih gibanjih v Sloveniji v teku leta 1989 ter v njegovih zadnjih mesecih omogočajo oceno, da bodo 
rezultati leta 1989 predvsem v relativno ugodnih dosežkih pri 
izvozu, v uvozu in v proizvodnji, zelo dinamično je naraščanje 
števila registriranih novih malih podjetij - zlasti zasebnih - šte- 
vilozaposlenihi pa se še naprej zanižuje, ob čemer se povečuje 

vilke V 9°spodars,vu- To ilustrirajo naslednje šte- 
stopnje rasti v % 

industrijska 
proizvodnja 

izvoz 
blaga 

l.-X. 1989 
l.-X. 1988 

število 
zaposlenih 

produktivnost 
v industriji 

3,0 15,4 •1,3 4,8 
Po drugi strani tudi v zadnjih mesecih v Sloveniji realno nazadu- 

jejo izplačila za investicije, celotna ekonomska aktivnost pa se 
odvija pod pritiski in deformacijami, ki jih v gospodarsko življenje 
vnaša rastoča inflacija. 

. domačem tržišču je bila konjuktura v preteklih mesecih kljub statistično izkazani realni rasti osebnih dohodkov zaposlenih in 
pokojnin ter realne rasti nekaterih drugih oblik tekoče porabe pod 
vplivom razmer ki jih je dodatno zapletala inflacijska dinamika, 
v bistvu slaba. Glavni generator letošnje rasti proizvodnje je bil 

!tr^JZV°Z'^ pr?VJe zaos,aianie tečaJa Z3 rastjo proizvodnih 
tost cen zniževal° njegovo dohodkovno učinkovi- 

Upoštevaje dosedanje rezultate in tendence za leto 1989 raču- 
namo na skupno povečanje v industrijski proizvodnji, prometu ter 
v zunanji trgovini, tako da kljub drugim negativnim trendom in 
gospodarski krizi v povprečju družbeni proizvod, ki ga ustvarja 
slovensko gospodarstvo, po sedanji oceni naj ne bi nazadoval 
Ocenjujemo, da bomo leto 1989 zaključili s skupno do 1% poveča- 
njem realnega družbenega proizvoda oziroma pozitivno gospo- 
darsko aktivnostjo. 

NEKATERI INDIKATORJI KI POJASNJUJEJO 
GOSPODARSKO AKTIVNOST V SR SLOVENIJI 
- realne STOPNJE RASTI na preteklo leto 
- absolutni podatki v 000 
PODATKI 1987 1988 1989 

1 
1. Družbeni proizvod (rast) 
2. Domače povpraševanje (poraba) 
- osebna poraba 
- »javna« (skupna in splošna) 
- bruto investicije (skupaj) 
- v tem: investicije v industriji 

ocena 
4 

-1,1 

5,1 
3,9 

-12,8 
-15,4 

-2,9 

-14,3 
-8,3 
1,4 

-1,0 
3. Izvoz blaga v USD (stopnja rasti) 6,4 7 1 
4. Uvoz blaga v USD (stopnja rasti) -0^2 -2,6 
5. Industrijska proizvodnja -1t2 -2 6 
6. Kmetijska proizvodnja 2 -4 
7. Promet v trgovini na drobno (realno) -0 8 -5 4 
8. Rast števila turističnih nočitev -1,8 -3 

1 

1 
8 

-6,2 
-8,5 

9 
15 

9. Cene na drobno (SFRJ) 118 
Uporabljen deflator DP za SRS (v %) 143 

2 
3 

-6 
-5 

10. Zaposlovanje - stopnja rasti 
Število zaposlenih (v 000) dr. sekt. 
Delež od vseh zaposlenih v SFRJ v % 
11. Iskalci zaposlitve - stopnja rasti 
- število v 000 
Stopnja nezaposlenosti 
12. Prosta delovna mesta (stopnja rasti) 
(število v 000) letno povprečje 
13. Število novih malih podjetij (ocena) 
Tečaj YUD:USD (letno povprečje) 

Tečaj YUD:DEM (letno povprečje) 

198 
203 

1200 
1250 

1,2 
867,8 

12,5 
7,0 

15,2 
1,7 

-3,8 
10,2 

-0,9 
861,7 

12.4 
31.5 
21,2 
2,4 

-33,2 
6,8 

-1,2 
851,3 

34,2 
28,4 
3,2 

29,0 
8,7 
600 

736,772.523,37 26.807 
(oc. 

415,021.423,24 14.308 
(oc. 

Viri. Zavod za statistiko, SDK, Zavod SRS za družbeno planiranje 

V nasprotju z ocenami na ravni SFRJ, da gre v letu 1990 ob 
zaostreni ekonomski politiki in spremembah sistema v smeri k trž- 
nemu konceptu gospodarjenja, ob napovedani politiki deflacije 

ter odpravljanju finančnih dubioz računati naokoli 2%zmanjšanje 
jugoslovanskega družbenega proizvoda, je po sedanjih ocenah za 
Slovenijo vseeno potencialno možna 1 -2% gospodarska rast. Ta 
ocena izhaja iz treh dejstev: (1) upoštevanja sedanjih izredno 
dinamičnih sprememb oziroma procesov v slovenskem gospodar- 
stvu, ki jih sprožajo tudi pritiski in potrebe po čedalje bolj elastič- 
nem prilagajanju nastalim tržnim razmeram, (2) upoštevanja 
izvoza kot najpomembnejšega možnega generatorja gospodarske 
aktivnosti tudi za leto 1990 in (3) upoštevanja sedanjih trendov 
v gospodarskih gibanjih ter poznavanju tržnih razmer doma in 
zlasti na tujih trgih. Tolikšna, za sedanje razmere verjetno prese- 
netljivo optimistično ocenjevana gospodarska aktivnost, je lahko 
utemeljena predvsem na uvozu in uvozu (tako v proizvodnem kot 
v tržnem smislu), ob dinamičnih procesih racionalizacije v gospo- 
darstvu in ob nastajanju novega (novih podjetij) v gospodarstvu. 
Ne pomeni pa to niti možnosti za povečevanje domače tekoče 
porabe, niti ni v tem scenariju upoštevan impulz domače porabe. 
Takšne ocene gospodarske aktivnosti utemeljujejo tudi indikatorji 
o rasti števila novonastalih podjetij, torej proces, ki bi moral 
rezultirati v novih proizvodih in storitvah oziroma uspešnejši 
»zapolnitvi« dosedanjih tržnih praznin ter spodbujanju večje inici- 
ativnosti in konkurenčnosti. 

Z opuščanjem nerentabilnih proizvodenj in s stečaji firm se 
v Sloveniji povečuje število delavcev, ki iščejo zaposlitev, hkrati so 
v sedanjih razmerah uspešnejša podjetja zelo previdna pri zapo- 
slovanju. Tako se že drugo leto zapored zmanjšuje število zapo- 
slenih v gospodarstvu, po zadnjih podatkih pa se kažejo začetki 
podobnih tendenc tudi v negospodarstvu. 

Če bi v prihodnjem letu v globalu pri realnih osebnih dohodkih 
uspeli približno ohraniti njihov obseg iz leta 1989, bi se osebni 
dohodek na zaposlenega zaradi racionalizacij in zmanjšanja šte- 
vila zaposlenih realno kljub temu lahko nekoliko povečal. 

Ocenjujemo namreč, da se bo trend znižanja zaposlovanja 
v Sloveniji nadaljeval tudi v letu 1990. Toliko bolj, ker tudi v pri- 
hodnjem letu na področju investicij v globalu ne moremo pričako- 
vati kaj bolj ugodnih trendov, saj bilance akumulacije ter njenih 
odlivov kažejo na izredne težave v zagotavljanju razvojnih sred- 
stev. Kljub impulzom, ki jih v Sloveniji v letu 1989 dajeta »razvojni 
dinar« (letos cea 300 novih investicijskih objektov) in ugodnejši 
pogoji investiranja na manj razvitih področjih v SR Sloveniji (letos 
cca 400 novih objektov) investicije v SR Sloveniji v celoti v letu 
1989 realno nazadujejo (celotna ocena kaže na realno 6% nazado- 
vanje). Taki trendi tudi za leto 1990 zaenkrat ne kažejo na možno 
globalno rast investicij, kljub temu, da je za slovensko gospodar- 
stvo v sedanji situaciji modernizacija in tehnološka obnova živ- 
ljenjskega pomena. 

Zaradi povečevanja števila upokojencev in izvajanja zveznega 
zakona, po katerem se usklajujejo pokojnine in osebni dohodki, 
bo potrebno obseg sredstev Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v Sloveniji povečati za nadaljnjih 8-9%. Ob 
spremembah v organizaciji in financiranju družbenih dejavnosti 
naj bi v prihodnjem letu v globalu ohranili realni obseg teh 
sredstev iz leta 1989, splošno (proračunsko) porabo pa skrčili, saj 
velja računati tudi na racionalizacijo pri sredstvih, ki jo mora 
postopno prinesti nova organizacija, izhajajoča iz novega ustav- 
nega zakona. 

S stališča globalnih bilanc ob tem za leto 1990 za zdaj še vedno 
ostaja odprto vprašanje obveznosti SR Slovenije do proračuna 
federacije, vključno z odprtimi problemi pokrivanja oziroma sani- 
ranja jugoslovanskega javnega dolga ter bilančni računi Slovenije 
in celotne Jugoslavije s tujino. 

TABELARIČNI PRIKAZ ZA MOŽNI SCENARIJ ZA 
LETO 1990 ZA SR SLOVENIJO 

rast v % 
gospodar, rast (po- 1-2 
tencialno) 

uvoz (blago in stor.) 11 

izvoz (blago in sto- 9 
ritve) 

domača poraba 0-1 
investicije -1 

zaposlovanje -0,6 
produktivnost 1,5 

industrijska proiz- 2 
vodnja 
kmetijstvo 2,5 
gradbeništvo -1 

(ves prirast DP temelji na izvozu/ 
uvozu in nastajanju novega v go- 
spodarstvu 
(aktivnost, izpostavljenost konku- 
renci) 
(zunanji trgi so konjunkturno 
ugodni, možen izvoz za 5,8 mlrd 
USD) 
(leta 1989 smo imeli rast) 
(kritično; po več letih padanja) 
(triletni trend upadanja) 
(racionalizacija v gospodar, in ne- 
gospod. 
(pod pogojem, da se ne sesipajo 
veliki proizvajalci) 

(glede na investicije) 
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promet 
trgovina, turizem 
obrt 
osebni dohodki 
socialni prejemki 
pokojnine 

4 
2 
4,5 
0 
+ 
8,5 

druga »javna« po- - 
raba" 
varčevanje prebival- 1 
stva 
odlivi v tujino (neto) .. 

odlivi v federacijo in . 
druge rep. in pokra- 
jine 

1 

(zlasti telekomunikacije in PTT) 

(na zaposlenega do +1) 

(rast števila upokojencev, izvajanje 
zak.) 
(ohranitev ravni iz I. 89 za družb, 
dej.) 

(relativni odnos do družbenega 
proizvoda kot I. 1989) 
(približno kot v letu 1989; odprto je 
vprašanje javnega dolga in zvezne- 
ga proračuna) 

* družbene dejavnosti brez socialnih prejemkov, proračuni 
Potencialna gospodarska rast oziroma aktivnost naj bi tedaj 

predvsem temeljila na uvozu in izvozu, ne pa na domači potrošnji. 
Ključni problem tega scenarija so brez dvoma gospodarske inve- 
sticije. . 

Ob upoštevanju navedenih predpisov ocen možnosti razvoja in 
sklepov, s katerimi je Skupščina SR Slovenije sprejela izhodišča 
za pripravo proračuna SR Slovenije za leto 1990 dne 22.11. 1989, 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil predlog zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1990. 

V predloženem zakonu so naloge in sredstva splošne porabe in 
skupnih družbenih potreb zajeta v enotni bilanci prihodkov in 
odhodkov proračuna SR Slovenije za leto 1990. Pri projekciji 
potrebnih sredstev za navedene potrebe za leto 1990 so bila 
upoštevana enaka izhodišča in sicer nivo cen v decembru 1989 za 
posamezne oblike porabe, kar prevedeno na celo leto 1990 pred- 
stavlja prenos z indeksom rasti 344 na poprečje leta 1989. Za 
predvideno porabo v letošnjem letu pa so bila izhodišča, ki so bila 
predložena Skupščini SR Slovenije, popravljena tako, da predvi- 
dena realizacija leta 1989 upošteva dejansko realizacijo v obdobju 
januar - oktober 1989 ter rast cen v mesecu novembru in decem- 
bru letos v višini 40%. To pa pomeni indeks rasti predvidene 
porabe v letu 1989 glede na poprečje v letu 1988 v višini 1384, za 
obseg splošne porabe pa je ta rast zmanjšana še za 5%. 

Izvršni svet ocenjuje, da bodo v prihodnjem letu inflacijska 
gibanja še vedno visoka, zato v predlogu zakona predlaga, da se 
da Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije tudi v letu 1990 
pooblastilo, da v okviru sprejetih proračunskih virov usklajuje 
postavke republiškega proračuna s cenovnimi gibanji, in sicer 
v tistem delu, ki se nanaša na obveznosti v SR Sloveniji. Vred- 
nostno prilagajanje postavk republiškega proračuna nominalnim 
gibanjem bo omejeno na sredstva po sprejetih davčnih stopnjah, 
rast skupnega obsega dohodkov pa bo odvisna od rasti cen na 
drobno v SFRJ ob upoštevanju kriterijev družbenega dogovora 
o zmanjšanju deleža sredstev za splošne družbene in skupne 
potrebe v narodnem dohodku. 

V osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1990 je kotizacija SR Slovenije zveznemu prora- 
čunu za leto 1990 predvidena v višini 32.130,4 mlrd din. To je za 
960% več kot znaša obveznost SR Slovenije iz tega naslova za leto 
1989 na podalgi rebalansa zveznega proračuna. Na podlagi ocen 
Izvršnega sveta o prilivih prihodkov republiškega proračuna v letu 
1990 je v proračunu SR Slovenije za leto 1990 za pokrivanje 
kotizacije mogoče zagotoviti le sredstva v višini 4310 mlrd din. 

II. OCENA PRIHODKOV IZ NASLOVA DAVKOV 

Ocena davčnih virov klasičnega dela republiškega proračuna 
temelji na predlaganih izhodiščih. Pri tem je upoštevano, da bodo 
davki iz osebnih dohodkov in iz dobička porastli z enako rastjo kot 
je predviden prenos cen, ob nespremenjenih stopnjah. Pri oceni 
davka iz osebnega dohodka po posebni stopnji za delo preko 
polnega delovnega časa, je upoštevana sprememba stopnje iz 
novembra 1989. Pri izračunu možnih prihodkov iz prometnih 
davkov pa je upoštevano empirično ugotovljeno izhodišče, da 
stopnja rasti prometnih davkov ne sledi stopnji cen. Pri tem je za 
izračun prihodkov temeljnega prometnega davka upoštevano, da 
bodo za 5% zaostajali za rastjo cen, čeprav znaša to zaostajanje 
v obdobju januar - oktober 1989 15%. Ocenjujemo, da bo del 
zaostajanja nadomeščen s celoletno veljavnostjo povišanih sto- 
penj temeljnega prometnega davka in s prilagajanjem obračuna 
davka inflaciji. 

To izhodišče pa smo upoštevali pri oceni prihodkov posebnega 
prometnega davka. Predvidevamo, da bodo ti prilivi zaostajali za 
15% za rastjo cen. V republiškem proračunu je zajetih 71% prihod- 
kov posebnega republiškega prometnega davka. Ocenjujemo, da 
bo 29% tega vira odstopljeno za pokrivanje splošne porabe 

v občinskih proračunih. V oceni prihodkov iz naslova republi- 
škega prometnega davka ni upoštevano povišanje splošne stop- 
nje davka iz 13,5% na 16%, ki začne veljati 11.12.1989. Povišanje 
stopnje velja do 31. 3. 1990, prihodki iz tega naslova pa bodo 
pokrili zaostalo obveznost SR Slovenije do zveznega proračuna 
za leto 1989. . __ 

Upoštevajoč navedena izhodišča, je v proračunu SR Slovenije 
predvideno, da se za pokrivanje prispevka SR Slovenije zagotovijo 
sredstva v višini 4.306 mlrd din. <„Hi 

Na podlagi zneskov v predlogu proračuna so izračunane tudi 
prispevne stopnje, s katerimi se bodo v letu 1990 zbirali Pr,hofj*| 
proračuna za te namene. Pri izračunu prispevnih stopenj so bili 
upoštevani podatki o prihodkih SIS družbenih dejavnosti do okto- 
bra 1989. Na podlagi gibanj v mesecu novembru in nove ocene za 
prihodke v decembru bo potrebno na novo preveriti izračun 
prispevnih stopenj. 

Predlagane prispevne stopnje: 
Prispevne stopnje iz bruto osebnega dohodka: 

- zdravstvo i5o% 
-izobraževanje 2 51°/ 
- otroško varstvo • ° 
- socialno skrbstvo 
- zaposlovanje 

Prispevne stopnje iz dobička: 
- zdravstvo 2 34% 
- raziskovanje 4 730/ 
- izobraževanje 1 '7QO/° 
-kultura 'QOg 
- telesna kultura - 

V predlaganih prispevnih stopnjah so upoštevane vrednosti 
nalog vključno s prenosi dela nalog iz občinske na republiško 
raven 

Zaradi prenosov nalog se ustrezno zmanjšajo vrednosti progra- 
mov v občinah, s tem pa tudi občinske prispevne stopnje. 

Pri prispevni stopnji za zdravstvo je predvideno, da se s prihodki 
v letu 1990 krijejo nekriti odhodki iz leta 1989. matori 

V letu 1990 se viri sredstev za realizacijo programov Slb materi- 
alne proizvodnje načeloma ne bodo spreminjali, ostajajo relativno 
enaki kot v letu 1989. Za leto 1990 ostanejo v veljavi prispevki na 
osnovi 3. člena Zakona o združevanju dela frfdsjev družbene 
reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987 1990. 

V letu 1990 se bodo v okviru klasičnega dela republiškega 
proračuna zagotavljala sredstva za pokrivanje naslednjih obvez- 
nosti: 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA 
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO 
UPRAVNIH ORGANOV 

V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu države uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo sredstva za 
delo organov: 

- sredstva za dohodek delovne skupnosti, 
- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva za amortizacijo, ,  . 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika, . 
- sredstva za posebne namene. ' . 
Ob upoštevanju izhodišč za sestavo republiškega proračuna, bo 

potrebno organom in organizacijam, ki se financirajo iz republi- 
škega proračuna, za leto 1990 zagotoviti sredstva za delo v višini 
24 986 970,0 mio din ali 250,8% več, kot bo znašala ocenjena 
realizacija v letu 1989. V skladu s prehodom delovnih skupnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje v sestavo republiških upravnih organov, se 
v okviru sredstev za delo resornih upravnih organov zagotavljajo 
tudi sredstva za delo strokovnih služb samoupravnih interesnih 
skupnosti. Za opravljanje strokovnih del s področja zaposlovanja, 
zdravstva in cestne dejavnosti je predvidena ustanovitev treh 
novih upravnih organov, zato se za te organe zagotavljajo sred- 
stva za delo posebej. Z letom 1990 se prenaša na republiško raven 
tudi financiranje pokrajinskih štabov za teritorialno obrambo. 
Zaradi prenosa financiranja samoupravnih interesnih skupnosti in 
pokrajinskih štabov za teritorialno obrambo se povečujejo sred- 
stva za delo organov v primerjavi z obstoječo ureditvijo za 3.889,0 
mlrd din ali 18,4%. „ hr„,„ 

Za dohodek delovnih skupnosti, ki obsega sredstva za bruto 
osebne dohodke vključno s prispevki iz dohodka in čistega 
dohodka, sklad skupne porabe in delo v posebnih delovnih pogo- 
jih, predlagamo zagotovitev sredstev v višini 19.970.419,0 mio din. 

Oblikovanje obsega sredstev za osebne dohodke organov teme- 
lji na številu izvajalcev v septembru 1989 in na ravni osebnih 
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dohodkov, ki je za 69% višja od dosežene ravni osebnih dohodkov 
v oktobru 1989. Osebni dohodki se v organih in organizacijah ki 
se. iz republiškega proračuna, usklajujejo v skladu z določili družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju 
dohodka v SRS in zakona o finančnem poslovanju. 

Ob upoštevanju predvidenih inflacijskih gibanj, ocenjujemo, da 
se bodo osebni dohodki v gospodarstvu do konca leta povečali za 
vec kot b9/o. To pomeni, da za organe, ki se financirajo iz republi- 
škega proračuna, tako načrtovana sredstva za osebne dohodke 
v proračunu za leto 1990 ne bodo zadoščala niti za zagotovitev 
osebnih dohodkov na ravni decembra 1989. V republiškem prora- 
čunu za leto 1989 so zagotovljena sredstva za osebne dohodke 
v višini ki v novembru in decembru omogoča le zagotovitev nivoia 
osebnih dohodkov iz meseca oktobra. Da bi preprečili zaostajan e 
osebnih dohodkov z vsemi negativnimi posledicami, bo potrebno 
v prihodnjem letu v okviru materialnih možnosti zagotoviti sred- 
stva za uskladitev dovoljenega obsega porabe sredstev za osebne 
dohodke v letu 1989 v skladu z določili družbenega doaovora in 
zakona o finančnem poslovanju. 
Glede na možnosti republiškega proračuna v predlogu proračuna 
za leto 1990 ni predvidenih sredstev za usklajevanje osebnih 
dohodkov delavcev delovnih skupnosti z rastjo v gospodarstvu. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih so v predlogu zakona 
predvidena sredstva v višini 730.000,0 mio din. Sredstva se bodo 
uskaljevala s predvideno nominalno rastjo osebnih dohodkov 
fizični obseg opravljenega dela pa naj bi ostal na ravni leta 1989 

bklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje letneoa 
dopusta, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za pridobitev 
šolske izobrazbe. Višina prejemkov za posamezne namene 
skupne porabe je načrtovana diferencirano. Sredstva skupne 
porabe se v globalu povečujejo za 244,6% v primerjavi z ocenjeno 
realizacijo v letu 1989. 

Sredstva za osebne dohodke predstojnikov organov in njihovih 
namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so načrtovana po 
enakih kriterijih kot sredstva za osebne dohodke delavcev delov- 
nih skupnosti. Sredstva za osebne dohodke voljenih funkcionar- 
jev so oblikovana v skladu s sprejetimi sklepi o vrednosti posa- 
meznih funkcij na podlagi Družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke funkcionarjev ^ SR Sloveniji. S predlogom zakona o pro- 
računu se za leto 1990 zagotavljajo za osebne dohodke predstoj- 
nikov organov, njihovih namestnikov in pravododnih funkcionar- 
jev sredstva v višini 1.955.300,0 mio din. Za usklajevanje osebnih 
dohodkov funkcionarjev z rastjo v gospodarstvu ni predvidenih 
sredstev. 

Upoštevajoč dogovorjene usmeritve predlagamo v predlogu 
oTSTS za9°tovitev sredstev za materialne stroške v višini 2.100.276,0 mio din, kar predstavlja 252,7% rast v primerjavi 
z letom 1989. Sredstva za materialne stroške bodo razporejena 
organom selektivno, upoštevaje diferencirano povečanje posa- 
meznih postavk, pri čemer bo dana prioriteta predvsem organom 
ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe in orqa- 
nom za notraanje zadeve. 

Za amortizacijo so v predlogu zakona planirana sredstva v višini 
284.944,0 mio din, kar predstavlja 199,4% rast v primerjavi z letom 
1989. Tudi v prihodnjem letu ni predvideno zagotavljanje sredstev 
za obračun amortizacije nepremičnin. 

Na podlagi 10. čl$na zakona o proračunu bodo proračunski 
uporabniki zaradi učinkovitejše in racionalnejše uporabe sredstev 
v letu 1990 združevali sredstva amortizacije. Način združevanja bo 
določil Izvršni svet. 

Za posebne namene predlagamo zagotovitev sredstev v višini 
658.031,0 mio din. Sredstva za posebne namene so namenjena za 
izvrševanje nalog iz dejavnosti upravnih in pravosodnih organov 
zlasti za stroške strokovnih komisij, konferenc in posvetov 
v domovini, meddržavnega sodelovanja, dopolnilnega strokov- 
nega izobraževanja, izpitnih komisij, kazenskega postopka, ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite, prehrane v zavodih za 
izvrševanje kazenskih sankcij ter za naloge, za katere se sredstva 
ne zagotavljajo v okviru drugih sredstev upravnega organa. 

Zagotovljena sredstva za delo bodo organi med letom prejemali 
po dinamiki, ki bo usklajena v odvisnosti od stopnje inflacije. 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva se bodo 
v letu 1990 zagotavljala sredstva za financiranje: 

- izgradnje stanovanj za delavce organov notranjih zadev, 
nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji in delavce republiških 
organov. V letu 1990 so v predlogu zakona o proračunu SR 
Slovenije za financiranje nakupa in izgradnje stanovanj predvi- 
dena sredstva v skupni višini 129.360 mio din, od tega za delavce 
organov za notranje zadeve v višini 56.760. mio din, za delavce 
republiških organov v višini 40.600 mio din in za nosilce družbenih 
funkcij v SR Sloveniji v višini 32.000 mio din, oziroma za 244% 
višja sredstva kot v letu 1989. V predlogu zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1990 so predvidena tudi sredstva za nakup 
stanovanj za delavce organov za notranje zadeve na mejnih pre- 
hodih Karavanke in Šentilj v višini 67.756 mio din. 

Navedena sredstva predstavljajo del potrebnih sredstev za 
nakup nujno potrebnih stanovanjskih enot, saj bo do otvoritve 
mejnih prehodov potrebno rešiti problem stanovanj v celoti 
- oprema organov za notranje zadeve. Republiški sekretariat za 

notranje zadeve bi za nakup opreme v letu 1990 potreboval sred- 
stva v višini 820.737,8 mio din po cenah 25/9-1989. S temi sredstvi 
bi po sprejetem programu nabavili del nujne opreme, ki jo potre- 
bujejo za nemoteno delovanje organov za notranje zadeve Oce- 
njujemo, da bo za pokritje te obveznosti v republiškem proračunu 
mogoče zagotoviti 366.255 mio din. 
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb republiških uprav- 

mh in pravosodnih organov. Za investicijsko vzdrževanje zgradb 
republiških upravnih in pravosodnih organov v letu 1990 so 
v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije zagotovljena sred- 
stvai v višini 7.952 mio din. S temi sredstvi naj bi omogočili 
izvršitev najnujnejših vzdrževalnih del in adaptacij na zgradbah, 
kjer delujejo republiški in pravosodni organi, ki so na različnih 
lokacijah, v pretežno starih prostorih, ki so v večini tehnično in 
funkcionalno zastareli in ne ustrezajo sodobnim predpisom 
potresne in požarne varnosti. 
- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih 

sodišč združenega dela in temeljnih javnih tožilstev. Za investicij- 
sko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, splošnih sodišč združe- 
nega dela in temeljnih javnih tožilstev so v letu 1990 v predloqu 
fnvSJ? 0 Pr?računu SR Slovenije predvidena sredstva v višini 10.224 mio din za najnujnejša vzdrževalna dela na stavbah ki iih 
zasedajo ti organi. 
- investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 

kazenskih sankcij. ' 
Za investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 

sankcij v letu 1990 so predvidena sredstva v višini 
12.638 mio din za nujna vzdrževalna dela. 
- investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov. Za investi- 

cijsko vzdrževanje protokolarnih objektov so v letu 1990 v pred- 
logu zakona o proračunu SR Slovenije predvidena sredstva 
v višini 7.100 mio din za nujna vzdrževalna dela 
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ Za investicijsko vzdr- 

ževanje objektov ONZ so v letu 1990 v predlogu zakona o prora- 
čunu SR Slovenije predvidena sredstva v višini 64.328 mio din 

Republiški sekretariat za notranje zadeve bi za investicijsko 
vzdrževanje objektov ONZ in najnujnejše negospodarske investi- 
cije potreboval 512.561,5 mio din po cenah 25/9-1989. Organi za 
notranje zadeve že vrsto let vzdržujejo objekte le z minimalnimi 
sredstvi, zaradi česar se stanje objektov iz leta v leto slabša iri 
nakaterih večjih popravil in adaptacij ni več možno prelagati 
v naslednja leta. 

Ker za investicijsko vzdrževanje objektov, ki jih zasedajo repu- 
bliški organi in organizacije v Sloveniji že vrsto let zagotavljamo 
v republiškem proračunu le minimalna sredstva, menimo da je 
nujno pričeti izvajati nekatera res nujna vzdrževalna dela na teh 
objektih, ki se nanašajo na ureditev centralnega ogrevanja, adap- 
tacije podstrešij, vodovodnih inštalacij, streh in druga vzdrževalna 
dela. 

- odplačilo anuitet za najete kredite v preteklih letih. V okviru 
sredstev za odplačilo anuitet se zagotavljajo sredstva za odplačilo 
anuitet za devizni kredit, najet v preteklih letih in za odplačilo 
anuitet najetega kredita za izgradnjo zdravstveno-rekreacijskega 
centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu. 
- uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih organov. 

Za uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih organov so 
v letu 1990 v predlogu zakona o proračunu SR Slovenije predvi- 
dena sredstva v višini 150.340 mio din za plačilo pogodbenih 
obveznosti in stroškov obratovanja centralnega računalniškeaa 
sistema in telekomunikacijske mreže. 
SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1990 treba 
zagotoviti sredstva za izvajanje programa namembne proizvodnje, 
sredstva za odplačilo anuitet posojila za adaptacijo skladišč iri 
nabave sredstev zvez. 

SR Slovenija v okviru namembne proizvodnje zagotavlja sred- 
stva za delno plačilo obresti v skladu z medrepubliškim dogovo- 
rom in odlokom Skupščine SR Slovenije. 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN 
SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
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- izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstvenega 
varstva živali proti steklini, 

- sofinanciranje razlik v ceni politično-informativnih dnev- 
nikov, 

- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja, 
- prispevek Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 

državami v razvoju.   
Za izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstvenega 

varstva živali v zvezi s steklino v Sloveniji se bo v letu 1990 
nadaljevala v preteklem letu pričeta organizirana vakcinacija lisic, 
ki bo preprečila nadaljnje širjenje stekline v Sloveniji in s tem bo 
zmanjšana nevarnost za zdravje prebivalstva in živali. Za ta namen 
so predvidena sredstva v višini 7.710 mio din. 

Za financiranje razlik med proizvodno in prodajno ceno politic- 
noinformativnih dnevnikov na podlagi družbenega dogovora so 
bila v republiškem proračunu za leto 1989 zagotovljena sredstva 
v višini 30.600 mio din V letu 1990 so v predlogu zaj<ona za 

pokritje te obveznosti predvidena sredstva v višini 105.264 mio 
d'za spodbujanje razvoja in varstvo naravne in kulturne dediščine 
se bodo na podlagi zakona v letu 1990 zagotavljala sredstva za 
Spominski park Trebče, Triglavski narodni park in Arboretum 

Za hrtrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji so v letu 
1990 predvidena sredstva v višini 35.776 mio din. S temi sredstvi 
bo SR Slovenija sofinancirala pripravo strokovnih podlag za Ikon- 
kretne investicijske odločitve ali pa že konkretno projektno doku- 
mentacijo za objekte na manj razvitih območjih SR Slovenije. 

Na podlagi Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi drža- 
vami in državami v razvoju zagotavlja SR Slovenija v svojem 
proračunu sredstva za prispevek skladu solidarnosti z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju. V letu 1990 bo za ta namen 
zagotovljenih 44.541 mio din. 

SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM 
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

V letu 1990 bodo občine prejemale dopolnilna sredstva za 
pokritje ugotovljenega primanjkljaja prihodkov do dogovorjene 
porabe, izračunane po dogovoru o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1990. Dopol- 
nilna sredstva bodo predvidoma usmerjali za pokritje primanjk- 
ljaja prilivov prihodkov, ki se bodo usmerjali za izplačila priznaval- 
nin borcem NOV po odobrenih merilih Republiškega komiteja za 
borce in vojaške invalide po dogovoru o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1990. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI SO 
SE ŽE DOSLEJ ZAGOTAVLJALA V OKVIRU 
PRORAČUNA 

V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1990 
zaaotovoljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova izo- 
braževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uveljavljanja 
pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala 
sredstva zamiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za 
potrebe republiških upravnih organov, za P°'re^®pra^|hfZ5e 
organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok;slovenskih izse 
Ijericev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih držav in d, za/ 
v razvoju po meddržavnih sporazumih, 

- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do osnov- 
nega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije ter do šol- 
stva narodnosti v SR Sloveniji, 

- stroški za srednjo penološko šolo, . 
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije ter 
- strokovno in kadrovsko pomoč SAP Kosovo, kije v letu 1989 

nastopila kot nova obveznost za financiranje strokovnega izpo- 
polnjevanja pripravnikov iz SAP Kosovo v naših temeljnih sodiščih 
in delavcev v upravnih in pravosodnih organih. 

Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala sredstva 
Za- sofinanciranje ekspertiz enoletnega in več'etenga■ za 

potrebe republiških organov in organizacij. To so 13[®dv®®rP 
pertize, ki tečejo že več let ter ekspertize, ki jih je verificirala 
Komisija za vodenje financiranja ekspertiz qinupnjje za 

- financiranje priprave družbenega plana SR Slovenije za 
0tZa obveznosti iz naslova kulture se bodo zagotavljala sredstva 

sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in pro- 

jekta leksikografije na podlagi družbenega dogovora. Višina teh 
obveznosti je odvisna od rasti družbenega proizvoda v SFRJ in 
deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu SFRJ' 

- sofinanciranje nekdanjih zveznih zavodov (Kinoteka Jugo- 
slavije, Jugoslovanski bibliografski zavod). 

Za obveznosti iz naslova socialnega varstva se bodo zagota 

''a- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in 
drugih tujih armad v SR Sloveniji, 

- odškodnine po sodnih sklepih 
Za obveznosti iz naslova uveljavljanja pravic borcev vojašk h 

invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo za 244/.. višja 
sredstva kot v letošnjem letu. Višina teh obveznost! je odvisna od 
osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni ini od ocenjene ■visine 
rasti najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo v letu 1990, 
rasti zveznih invalidnin ter rasti osebnih dohodkov v letu 1990. 

SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE 
POTREBE 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potebe se zago- 
tavljajo sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije 
za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za odpravo 
posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja ter za druge splošne družbene potrebe na območju bH 
S'Ustavne obveznosti republike se plačujejo v devizah. Obseg 
deviznih sredstev za ta namen se v letu 1990 ne povečuje v primer 
javi z letom 1989. V osnutku zakona se za ta namen zagotavljajo 
<?rpdstva v višini 650.200 mio din. 

Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic italijan- 
ske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezič- 
nem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje;SR 
tucii ki delujejo za potrebe italijanske narodnosti na območju SR 
Slovenije in SR Hrvatske na podlagi dogovorjenih meril sofinanci- 
ranja in spremljanja programov teh institucij med obema republi kama. se v letu 1990 zagotavljajo za 244% višja sredstva kot v letu 
1989 

S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški dvoje- 
zičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih organov v obči- 
nah kjer narodnosti živita ter za republiške organe, ki delujejo na 
dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva namenjena poli- 
tično informativni dejavnosti pripadnikov narodnosti ter norma 
nemu funkcioniranju samoupravnih inieresnih skupnosti za ku 
turo in prosveto pripadnikov italijanske m madžarske narodnios _ 
Skupaj s SR Hrvatsko pa SR Slovenija sofinancira dejavnosti N 
»Edit« Italijanske drame, italijanske Unije in Centra za zgodovin 
SkZarad?kpnčakovanih'sprememb družbenopolitičnega sistema 
v prihodnjem letu in s tem ustrezne spremembe družbenopolitič- 
nih oraanizacij so sredstva za delo republiških družbenopolitičnih 
Smanfzacij združena v eno postavko. Ta sredstva se v primerjav, 
s sredstvi v letošnjem letu povečujejo za 244%. Načela za delitev 
teh sredstev pa naj bi določil novi zakon, ki naj bi opredelil 
financiranje obstoječih in bodočih organizacij 

V okviru sredstev za varstvo pred škodljivei m nBravnimi nes e- 
čami se zaootavljajo sredstva za postavitev objekta MRC Slavnik. 

Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari je treba na podlagi 
dveh medrepubliških dogovorov zagotoviti sredstva za plači o 
obveznosti SR Slovenije do kredita, ki je bil najet za nabavo 
avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov^ cinueniie 

Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slovenije 
bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbenih g 
vorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih programov 

- dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim jezikom, 
- realizacija programa visokogorskih planinskih postojank, 
- realizacija programa geodetskih del na območju SR Slove- 

V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe zunaj 
območja SR Slovenije, se bodo v letu 1990 zagotavljala sreds.va 
za odplačilo inozemskih dolgov preko NBJ. 

SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI SO 
SE DOSLEJ ZAGOTAVLJALA V OKVIRU SIS 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Pri pripravi bilance nalog in sredstev družbenih dejavnosti za 
leto 1990 kot dela proračuna so bili prikazani in obdelani tudi 
podatki za leto 1989 in primerjani z bilanco nalog in sredstev 
družbenih dejavnosti za leto 1989, ki je bila osnova za sprejem 
sklepa v Skupščini SR Slovenije z dne 14. aprila 1989. Tako so bMe 
obdelane vse dejavnosti, pri vseh je bilo ^9°tovl!®n°'1989 
letošnji program večji od tistega, ki je bil predložen za leto 1989. 
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v občinah in republiki predvidevajo za leto 1989 15% realno povečanje vrednsti programa. Po dejavno- 
stih je zelo različno. 

Za leto 1990 je ob sprejetih izhodiščih za pripravo proračuna 
predlog za vrednost programa republiških samoupravnih interes- 
nih skupnosti v letu 1990 realno enak obsegu iz leta 1989 Po 
dejavnostih so povečanja zelo različna, vendar jih je treba gledati 
skupaj z letom 1989, ko so nekatere skupnosti močno povečale 
vrednost svojega programa nad tisto, ki je bila prikazana pri 
bilanci za leto 1989. 

V letu 1990 prihaja tudi do velikih sprememb v ravni financira- 
nja Del nalog se prenese iz občin v republiko in se zato nepo- 
sredno ne morejo primerjati leti 1989 in 1990 razen v globalnem 
prikazu. Takšen posamičen in globalen prikaz je v tabeli Predlog 
usklajenega proračuna družbenih dejavnosti - nespremenjeni 
realni obseg republiških nalog. 
Predlog programov družbenih dejavnosti za leto 1990, kakor so 
opredeljeni v predlogu proračuna SR Slovenije 

Družbene dejavnosti so za leto 1990 planirale svoj obseg dejav- 
nosti v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in 
izhajajoč iz doseženega programa v letu 1990. Pri tem so tudi 
upoštevale predloge prenosov nalog iz občin v republiko. Samou- 
pravne interesne skupnosti in njihove strokovne službe so za leto 
1990 v globalu predlagale večjo vrednost programa, kot je bila 
v letu 1989. V predlogu proračuna pa je vrednost programov za 
eto 1990 enaka kot v letu 1989. Pri tem so bili spremenjeni 
koncepti razvoja družbenih dejavnosti kakor jih vsebujejo planski 
dokumenti za obdobje 1986-1990. 

Predlog programa Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1990 je 
883 milijard večji od predloga proračuna za leto 1990 (v ocenah 
december 1989). Kulturna skupnost Slovenije utemeljuje svoj 
predlog z naslednjim: leta 1989 je bila vrednost tistega dela 
programa, ki pomeni investicije (vsebuje pa nove investicije in 
obnovo, revitalizacijo in adaptacijo kulturnih spomenikov-nepre-- 
mične kulturne dediščine; enak obseg pa bi moral obstati tudi 
v letu 1990. 

V letu 1989 je bilo povečanje obsega programa v Kulturni 
skupnosti Slovenije predvsem povečanje deleža tega dela pro- 
grama v celotnem programu. Leta 1988 je bil delež investicij 
v programu 20%, 1989 pa je ta delež povečan na 30%. Kulturna 
skupnost je tako strukturirala svoj program v dva velika dela 
- investicije 30% in plačevanje programov kulturnih ustanov 60%. 

Program investicij v Kulturni skupnosti Slovenije v letu 1989 in 
?™Hram kulturne dejavnosti«? republiškem proračunu za leto 1990 se razlikujeta v obsegu, ne pa v pristopu. Še vedno je 
s predlogom proračuna predvideno okoli 1 bilijon dinarjev, po 
predlogu Kulturne skupnosti pa bi bilo za to namenjeno okoli 1,8 
bilijona din. Predlog proračuna ne more prenesti tako velikega 
investicijskega deleža, ker ob globalni cjmejitvi obsega družbenih 
dejavnosti na raven leta 1989 ne moremo zagotoviti funkcionira- 
nja dejavnosti. Zato je s predlogom proračuna dana prednost 
dejavnosti. 

Investicije so razvojni element. Vendar večina investicij v druž- 
benih dejavnostih ni enonamenska - šolske so namenjene kulturi 
in telesni kulturi, znanstvene izobraževanju in kulturi, kulturne 
znanosti in izobraževanju. Vsaka in vse pa zadovljevanju človeko- 
vih potreb. Zato je v SR Sloveniji celota vseh (novih) investicij 
obravnavana na enem mestu v dogovoru o temeljih družbenega 
piana. Tudi v predlogu vseh proračunov (republiškega in občin- 
skih) so investicije v družbenih dejavnostih prikazane posebej, pa 
tudi obravnavati bi jih kazalo skupaj in v globalu razpoložljivih 
sredstev za investicije posebej določiti prioritete izvajanja. 

Zdravstvo 

Zdravstvo se pri obsegu dejavnosti v letu 1989 drži planiranih 
usmeritev. 

V prvih šestih mesecih se je obseg dela zmanjšal na sledeči 
način: število pregledov splošne medicine za 2,2%, število hišnih 
obiskov zdravnika za 9,4%, število obiskov pri zobozdravniku za 
3%, število specialista ambulantnih pregledov za 1 2% število 
bolnikov v bolnišnicah za 0,5%, število bolniških oskrbnih dni za 
2,8% in povprečna ležalna doba za 2,2% (iz informacije o poslova- 
nju zdravstvenih organizacij v prvem polletju 1989). 

Odprti problem leta 1989 je tudi ocena odhodkov zdravstvenih 
skupnosti. Razlika med odhodki in prihodki izražena v tekočih 
cenah ni velika, toda zaradi neenakomernega (in do avgusta 
močno podcenjenega) priliva je v zdravstvu lahko prišlo do večjih 
težav pii zdravstvenih organizacijah, ki se bodo izkazale šele ob 
njihovem zaključnem računu za leto 1989 v marcu 1990. 

Predlog proračuna zdravstvene dejavnosti za leto 1990 računa 
z nekoliko povečanim obsegom kot je bil v letu 1989. Skladen je 
z razvojnimi usmeritvami zdravstva za to srednjeročno obdobje. 

v predlogu prispevne stopnje za leto 1990 je upoštevano, da ie 
v celem letu 1990 potrebno tudi financirati nekrite odhodke ki se 
bodo pojavili na prehodu iz leta 1989 v letu 1990. 

Raziskovanje 

,nJ['e'u 1^89 se program uresničuje v planiranem obsegu. V letu 1990 pa so osnovni problemi v povečanju obsega sredstev pri 
usposabljanju prebivalstva, na račun bolj stvarne cene za eneaa 
raziskovalca, kar istočasno pomeni, da so bii v letu 1989 podce- 
njeni in da je bila s tem dana možnost večjega financiranja druoih 
programov. 3 

V letu 1990 pa je predviden povečan obseg sredstev za program 
preseganja,tehnološkega zaostajanja (2000 novih raziskovalcev) 
druge nalgoe pa se bodo financirale na doseženi ravni in v ena- 
kem obsegu v letu 1989. 

Izobraževanje 

Leto 1989 

Realno večji obseg sredstev v letu 1989 je odraz povečaneqa 
vpisa v srednje in visoko šolstvo ter same strukture vzgojnoizobra- 

Z programov. Vpis v srednje šolstvo se je v šolskem letu 1988/89 povečal za 5,8%, v visokem šolstvu pa za 2,2%. Proorami 
z večjo razvejanostjo dela, večjim deležem praktičnega pouka na 
srednjem solstvu ter večjo razdrobljenostjo na visokem šolstvu 
ustvarjajo potrebe za večjim obsegom pedagoškega dela in več 

"USlVI. 

Leto 1990 

Pri usposabljanju prebivalstva še vedno računa s povečanim 
vpisom v srednje (cca 5%) in visoko šolstvo (cca 5%), kar je delno 
odraz večjih generacij, ki prihajajo (predvidoma do leta 1992 
v srednjem solstvu in do 1997 v visokem šolstvu) v izobraževanje 
in daljšega trajanja izobraževanja. Problemi razdrobljenosti pro- 
gramov ostajajo enaki kot so v letu 1989. 

Rast zaposlovanja je v srednjem šolstvu 1,3% v letu 1989, 1,5% 
po ocenah za leto 1990, v visokem šolstvu 3,8% leta 1989 ter 4^3% 
ocena za leto 1990. Če ni odraz povečanih vpisov je neracionaina, 
ker izhaja iz preobsežnega predmetnika in razdrobljenih visoko- 
šolskih programov. 

Kultura 

V letu 1989 je bil realni obseg vrednosti programa 54,2% večji kot 
je bila vrednost programa v letu 1988. S povečanjem vrednosti 
programa so v kulturnih dejavnostih dosegli usklajenost izhodišč 
z drugimi družbenimi dejavnostmi in z gospodarstvom Istočasno 
so tudi spremenili razmerja v financiranju med občino in repu- 
bliko pri financiranju tistih dejavnosti, kjer se kot enakopravna 
financerja pojavljata tako republiška kot tudi občinske kulturne 
skupnosti. 

V letu 1990 je v odnosih med občinskimi in republiško kulturno 
skupnostjo opravljen prenos nalog iz občinskih kulturnih skupno- 
sti na republiški nivo v takšnem obsegu, kot je to bilo že oprav- 
ljeno tudi pri financiranju v letu 1989. Na republiškem nivoju se 
investicije (skladno z izhodiščem, da investicije ostanejo na enaki 
ravni kot v letu 1989) ne povečujejo. Od leta 1988 je v strukturi 
programa KSS prišlo do velikega strukturnega premika v korist 
investicij, glede na druge potrebe iz kulturne dejavnosti in na 
druge potrebe v drugih skupnostih in je vprašljivo ali je treba še 
povečati delež investicij. 

Otroško varstvo 

Na področju otroškega varstva, kažejo denarne pomoči otro- 
kom ob koncu leta največji razkorak med planiranimi potrebami in 
dejanskimi možnostmi. 

Sistem izplačevanja denarnih pomoči otrokom in zamude pri 
valorizacijah povzročajo velike razlike v višinah pomoči med 
posameznimi občinami; (v letu 1989 so te razlike v razmerju 1 3) 
Zato Skupnost otroškega varstva Slovenije za leto 1990 predlaga 
prenos tega programa na republiško raven, kar zaradi podcenje- 
nosti programa v letu 1989 zahteva predlagano višino sredstev. 

Socialno skrbstvo 

Zamude pri valorizacijah denarnih pomoči in rejnin so največja 
težava leta 1989. Prvi zamiki nastanejo že pri izreku valorizacij ki 
ne sledijo tekoči rasti cen in osebnih dohodkov, drugi pa ker 
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občine zaradi pomanjkanja sredstev izvedejo valorizacijo kasneje 

^Poveča^se^ število uporabnikov, ki jim socialno skrbstvo 
doDlačuie oskrbo v socialnih zvodih. V letu 1989 se je število teh 
oseb povečalo za okrog 3% in še narašča. Finančno gledano je ta 
odstotek sorazmerno višji, ker je oskrba v socialnih zavodih* pov- 
Drečiu trikrat višja kot znaša denarna pomoč. 

Naraščanie števila zaposlenih je odraz spremenjenih razme 
znofraj domov za upokojence. Potrebno je več zdravstveno nego- 
valskega kadra, ker je že preko 70% oskrbovancev nepokretnih in 
ie zato obsea ustreznega programa povečan.  

Z namenom dosledne in enotne izpeljave valorizacij in s tem 
zagotovitve minimalne socialne varnosti najbolj °9r°zen'^D r®P^s 
bliška skupnost socialnega skrbstva preduga za eto 1990 prenos 
reinin celotneaa zagotovljenega programa (družbeno denarnin 
pomoči) in plačilo oskrbnin v organizacijah za usposabljanje, ne 
republiško raven Za ta namen bi potrebovali predlagano višino 
Sev (zaradi zamikov valorizacij). Kljub temu pa bi morah 
v občinah zagotoviti sredstva za nerealizirana izpJačHa oskrbnin 
za leto 1989 v organizacijah za usposabljanje in sicer za terja , 
ki bi nastale po letu 1990. 

Zaposlovanje 

Skokovito povečevanje sredstev za potrebe 
slovanje v letu 1989 je pogojevalo ne samo povečanje števila 
nezaooslenih temveč tudi in predvsem spremembe v sistemu 
socialne varnosti nezaposlenih in širitev pravic dela 'času,co je 
delavec brez dela. Število nezaposlenih se je v letu 1989 p°.ve<;®!° 
za več kot tretjino in podobno rast lahko pričakujemo tudi v letu 
1990 Razmeroma močno povečanje sredstev za izplačila denar- 
nfh nadomesln ali pomoči je v letu 1989 povzročilo ne samo večje 
število prejemnikov teh sredstev, njihovo število se je ^ Primerjavi 
s predhodnim letom podesetorilo, temveč so t, prejemki tudi bolj 
Drilaaoien"ravni osebnih prejemkov, ki so jih ti delavci prejemali 
med delom Zato so denarna nadomestila in pomoči tudi višja. 

Kot noviteto se v letu 1990 uvaja možnost sovlaganja pri odpira- 
nju novih delovnih mest, zlasti za zaposlitve ekonomskih presež- 
kov Ker qre pri tem za neposredne povezave z delovnimi organi 
začiiami se bodo ta sredstva oblikovala iz sredstev za uresmčeva^ 
nie pravic iz naslova brezposelnosti. Ta sredstva naj bi v letu 1990 
predstavljala okoli 3% vrednosti celotnega programa skupnosti za 
zaposlovanje Ob tem bodo predstavljala sredstva za preusposab- 
Hanie delavcev 37% (leta 1989 48%), sredstva za pokrivanje pravic 
iz dela pa 44% (leta 1989 24 %) vrednosti predloženega programa 
de\fletu ?990 se spremeni delovanje službe skupnosti za zaposlo- 

vanie s tem da se vsi programi in vse naloge izvajajo enotno na 
ravni republike To bo pomenilo ožitev potrebnih finančnih sred- 
stev za delo občinskih skupnosti za zaposlovanje na sredstva za 
strokovno delo in za funkcionalne stroške. Ta sprememba tudi 
pogojuje razmeroma nizko realno rast za delo teh skupnost. 

USKLAJENOST BILANCE Z RAZVOJNIMI CILJI 

Proračun družbenih dejavnosti, ki se financira iz republiških 
virov in republiškega nivoja obsega samo del nalog družbenih 
dejavnosti Drugi del nalog se financira v občinah. Vse naloge 
družbenih dejavnosti pa služijo uresničevanju ciljev družbenega 

^Kerje za leto 1990 izhodišče, da se financirajo naloge, ki so bile 
sprejete s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, so predla- 
gane naloge skladne s plani posameznih področij. Poleg tega, da 
morajo biti naloge usklajene z globalnimi izhodišči za njihovo 
globalno vrednost in usklajene znotraj posamezne dejavnosti, 
morajo biti opredeljene tudi tako, da omogočajo primerjavo 
z uresničevanjem razvojnih ciljev. ^ 

Delež nalog, ki uresničuje planske cilje v letu 1989 je prikazan 
v tabeli Deleži planskih ciljev v dejavnostih (v %). Samoupravne 
interesne skupnosti oziroma njihove strokovne službe so s predlo- 
gom za leto 1990 dosegle, da bi bil delež planskih ciljev nekoliko 
spremenjen, (ista tabela). S predlogom, da se uskladijo vrednosti 
na realno enak obseg, se bistveno ne bo spremenil njihov predlog, 
ki qa ocenjujemo kot primeren za doseganje razvojnih ciljev pod 
pogojem, da se ti planski cilji obravnavajo skupaj, kar je s skup- 
nim financiranjem tudi lažje doseči. 

PRORAČUN ZA LETO 1990 KOT PODLAGA 

ZA PRIPRAVO REŠITEV IN SISTEMA 
V NADALJNJEM OBDOBJU 

S predlogom proračuna za leto 1990 se omogoča izvajanje nalog 
družbenih dejavnosti v skladu s sprejetimi planskimi usmeritvami 
in z možnostmi družbe za to leto. Vsebinskih sprememb s tem 
proračunom ni predvidenih. Ker pa moramo d°s®^a bo 
nava družbenih dejavnosti in izvajanje njihovih nalog bolj uskla 
?eno z drugimi cilji! je potrebno v letu 1990 vsebinsko spremeniti 
zhodišča sistem in način izvajanja družbenih dejavnosti, (pre- 
struktufiratf dmžbene dejavnosti). Zato se mora ob letošnjem 
proračunu omogočiti in tudi predvideti oblikovanje takšnih resi 
tev ki bodo za leto 1991 in naprej s proračunskega stališča 
prenesla del nalog in del financiranja tudi na druge inštitute 
javnega financiranja oziroma upravljanja v javnem sektorju. 

PLANSKI CILJI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - SKUPAJ 

DELEŽI PLANSKIH CILJEV V DEJAVNOSTIH (v procentih) - LETO 1969 

Naloga Zdravstvo Razisko- Izobraže- 
vanje vanje 

Kultura Telesna 
Kultura 

Otroško Socialno Zaposlovanje SKUPAJ 
varstvo skrbstvo 

A.USPOSABLJANJE 0.05 
B.RAZVOJ 0.35 
C.INVESTICIJE 0-74 
D.SOCIALIZACIJA 0.07 
E.SOCIALA 2-52 
F.ZDRAVJE 89.24 
6.FINANCIR.2DR.DELA 0.88 
H.UPRAVLJANJE *.14 

28.03 
61.27 
7.25 
0.30 

1.71 
1.43 

80.90 
1.46 
i.05 
0.38 
7.60 

3.16 
2.44 

0.56 
64.18 
16.98 
7.84 
0.84 

9.61 

3.00 
56.70 
1.70 
1.80 

4.00 

32.80 

0.28 
0.04 

39.30 
55.96 

4.42 

17.98 
0.12 
0.03 
0.03 

69.26 

0.01 
12.58 

32.32 
1.17 

0.62 
44.70 

21.20 

i nn nn 

28.16 
8.49 
3.04 
6.16 

14.46 
32.96 

1.41 
5.33 

— nn mn nn 



PLANSKI CILJI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - SKUPAJ 

DELEŽI PLANSKIH CILJEV V DEJAVNOSTIH (v procentih) - LETO 1990 

Nalog«. Zdravstvo R«lsko- Iz,bra:e- Kultura Telesna "otrolko aJJ"' 
van'e van^e kultura varstvo skrbstvo 

jšš^ = šTlš ^Tli « rni ™ 
C. INVESTICIJE 0.73 11.92 4.08 33.32 1.42 " 

s - - rs °-°2 " - 
F.ZDRAVJE 90.H . g, 74,30 47,19 UM 

6.FINANCIR.ZDR.DELA 0.84 1.63 3 10 ' „ ni 
31,91 

"•UmVLJMIJE „Jf »;« 2.28 1.88 27.33 4.42 ,.S 16.28 

mi 100,00 100-00 100-00 100-00 100.00 100.00 ioo'oo ioo'oo ioo'oo" 

PREDL0G USKLAJENEGA PRORAČUNA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI - NESPREMENJENI REALNI OBSEG REPUBLIŠKIH NALOG 

v poprecnih cenah 1989> 1990 v cenah dece'ber l989- * -mion ^ 

Dejavnost 1988     
BREZ PRENOSA S PRENOSOM 89/88 90/89 90/89 90/90 

 |  2 3 4 2/1*100 3/2*100 4/2*100 4/3*100 

i! RAZISKOVANJE  tU j7" 

t,632.S 1(7.1 290.i ,j , 

' 5' ŠS2o«R1™ n'2! J''"'0" "'•» 2»-' «> 

usssr ss  a; ss -s - 

SKUPAJ 2,274,493 33,624,461 116,744,654 43,647,192 1,478.3 347.2 129.8 37.4 

1988, 1989 V P0Precnlh cen8h 1989' 1990 v ""ah <«e.ber 1989, v .ilijon din) 

Dejavnost 1988 "mi ^ mi  
BR" PRENOSA S PRENOSOM 89/88 90/89 90/89 90/90 

 [  2 3 4 2/1M00 3/2*100 4/2*100 4/3*100 

;■ b
zdravstvo    

3 S5F2F 2,850,604 10'028'059 10.028,059 1,526.2 351.8 351.8 100.0 
4* KULTURA m 2! 5,371,201 I9.409,152 24,487,383 1,638.0 361.4 455.9 126.2 

• J™ rM1 T1IC1 
83,09? 1,989,048 4'919."5 ^,993,590 2,393.8 247.3 351.6 142 2 5. TELESNA KULTURA 3,953 80,770 321,783 321,783 2,043.3 398.4 398 4 inn'n 

6. OTROŠKO VARSTVO 162,630 2,344,007 7,781,989 12,359,057 1,441 3 332 0 5273 158 8 

■KJSJT1" S-iS """ !,*'"s S:! IS 
' 4,252,529 5,081,793 4,357.0 453.7 542.1 119.5 

SKUPAJ 798'016 13.753,313 47,311,397 120,408,862 1,723.4 344*0 875*5 254*5* 
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SKUP« (leto 1988 v poprečnih cenah 1988, 1989 v poprečnih cenah 1989, 1990 v cenah deceiber 1989, v .ilijon din)   ----i-----------------—---------------- ----- 
  . «aib toga 1990 Indeks Indeks rnt tmt ,0/„ 

 "j"" 2 3 2/1*100 3/2*100 

1 ZDRAVSTVO- 1,273,681 17.U8.859 60.616,409 1,370.0 347.4 
2* RAZISKOVANJE ■ 186.782 2.850,604 10,028,059 1,526.2 351.8 
5. IZOBRAŽEVANJE 876,460 14.J27.791 50.500.168 1,634.7 352.5 
4 KULTURA 162.561 3.370,541 9.865.260 2,073.4 292.7 
5. TELESNA KULTURA 3,953 80,770 321.783 2,043.3 398.4 
6. OTROŠKO VARSTVO 432.411 6.463.079 21.951,597 1,494.7 339.6 
7. SOCIALNO SKRBSTVO »9,180 1.660,648 5,690,982 
8. ZAPOSLOVANJE 37,481 1,175.482 5.081.793 3,136.2 «2.3 

«UP ii" 3.872,509 47,377,774 164,056,051 1,542.0 346.3 5KUTAJ tržnemu gospodarstvu, nezadostna učinkovitost sodobnih teleko- 
Prava vsebina javno-finančne ureditve je bila za družbene in munikacijskih informacijskih sistemov in telekomunikacij, draga 

infrastrukturne dejavnosti organizirana v samoupravnih interes- enerqija počasnejše vključevanje v svetovne gospodarske in pro- 
nih skupnostih dosežena s sprejemom Dogovora o temeljih druz- metne tokove neskladnost regionalnega razvoja ter padanje kva- 
benega plana. Ker so bili sopodpisniki dogovora tudi izvršni sveti, |jtete žjv|jenja jn okolja. Ekonomske analize kažejo, da je poveča- 
je za vsebino, ki jo je vseboval, stala država s podpisom organa, ki stroškov in izgube zaradi zmanjšanja konkurenčnosti gospo- 
je svojo obvezo in pravico črpal bodisi iz zakona ali pa iz plana darstva že sedaj večje, kot bi bila potrebna sredstva za vzdrževa- 
(razvojno pomembne naloge). Poleg tega pa je bilo v okviru večine infrastrukturnih sistemov v normalni kondiciji, 
določenih nekaj pravil o načinu doseganja enakopravnosti upo- Konec leta 1986 je bil sprejet Zakon o združevanju dela sred- 
rabnikov in izvajalcev (pravilo o valorizaciji). 8tev družbene-reprodukcije za gospodarsko Infrastrukturo 

Z ukinitvijo samoupravnih interesnih skupnosti bo »država« letih 1987—1990. Vzrok za sprejetje tega zakona je bil izredno 
prevzela obveznosti, za katere se je obvezala s podpisom dogo- delež nepodpisnikov SaS o temeljih planov SIS materialne 
vora o temeljih plana. S tem ko država postane dedič (pravni nroizvodnie V povprečju je bila abstinenca cca 50%. Da bi 
naslednik) samoupravnih interesnih skupnosti, prevzame tudi nji- zagotovili nemoteno uresničevanje temeljih ciljev Družbenega 
hove obveze, ki jih vsebujejo poglavja (od V. XIII) dogovora D||na sr Slovenije na področju nujne oskrbe z energijo in nadalj- 
o temeljih družbenega plana za obdobje 1986-1990. Zato je za k izqradnje energetskih objektov, ključnih prometnih infrastruk- 
leto 1990 potrebno te programe spremeniti le v toliko, kolikor turnih objektov in objektov zvez, so bili z Zakonom definirani viri 
zahtevajo spremenjene materialne možnosti ali druga spoznanja finansiranja in tisti objekti, katerih izgradnja je nujna, 
o uresničljivosti oziroma izvršljivosti programov v letu 1990. „ SDrejemom ustavnih amandmajev in ustavnega zakona za 

Za realizacijo programov razvoja v samoupravnih interesnih izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije 
skupnostih materialne proizvodnje je značilno, da se naloge in (Uradni list SRS št. 32/89) je z 12. členom, drugim odstavkom, 
ukrepi, ki so bile sprejete z Družbenim planom (definirani v točki uzakonjena izenačitev plačevanja prispevkov na vse organizacije 
5 16) in SaS-i o temeljih plana, ne uresničujejo, temveč se razko- združeneqa dela na področju gospodarstva in ne le na nepodpis- 
rak povečuje. Eden od pomembnih vzrokov je v prilivih sredstev, njke gaS Q terne|jjh p|ana posamezne SIS materialne proizvodnje, 
ki močno zaostajajo za načrtovanimi. To pomeni, da so sprejete obveznosti v SaS o temeljih planov za 

Dosedanji štiriletni prilivi bi morali biti 80% od vseh načrtova- obdobie 1986 do 1990 v veljavi, prav tako vse obveznosti, dolo- 
nih za srednjeročno obdobje. Najbolj zaostajajo združena sred- čene v Družbenem planu za obdobje 1986-1990 SR Slovenije, 
stva gospodarskih organizacij, ki se zbirajo po enotnih osnovah in jz ana|jze „predstavitev stanja na področju SIS materialne pro- 
merilih iz čistega dohodka. Razlog za tako veliko zaostajanje je izvodnje«, (objavljene v skupščinskem Poročevalcu, št. 8, april v načinu zbiranja teh sredstev. Manjši pa je zaostanek sredstev, ki 1989) je jasno razvidno, da načrtovana poraba in investicije 
se zbirajo ob ceni. Realizacijo pri cestah povečujejo dodatna v pr0gramih razvoja močno presegajo razpoložljiva sredstva teh 
sredstva, namenjena gradnji avtocest po Zakonu o povračilu za deiavnosti, in da zaostanek realizacije za planom narašča. Zato bo 
ceste ob ceni naftnih derivatov (Uradni list SRS, št. 23/89). Opazno možno nadaljevati z gradnjo le tistih objektov, za katere so sred- 
zaostajajo za planom tudi lastna sredstva. Razlog za to je zaosta- stVa zagotovljena. 
janje cen za stroški. Lastna sredstva so bila v prvih treh letih le Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pregledal stanje na vseh 
16% načrtovanih za ta tri leta oziroma okoli 10% predvidenih za področjih materialne infrastrukture in ugotovil, da v zadnjem letu 
celotno obdobje. .... tega planskega obdobja ne bo možno nadoknaditi zaostankov Razkoraka med načrtovanimi in dejansko doseženimi stopnjami v razv0ju infrastrukture, ki so nastali v času, ko je bila skrb za 
rasti fizičnega obsega proizvodnje, med načrtovano in dejansko gospodarsko infrastrukturo in njen razvoj z Ustavo prepuščena 
inflacijo, zaostajanja v realizaciji razvojnih programov celo za Samoupravnim interesnim skupnostim. 
zbranimi sredstvi, tudi zaradi relativno hitrejše rasti cen investicij- Zaradi evidentnega preseganja programov nad možnim prili- 
skih del in gradbeništva neugodnega razmerja med enostavno in vQm sredstev v |etu 1990 je bil Izvršni svet prisiljen programe za 
razširjeno reprodukcijo (v škodo enostavne reprodukcije) v prvih jetQ 19g0 zmanjšati in uskladiti s predvidenimi prilivi sredstev, 
štirih letih tega srednjeročnega planskega obdobja - vsega tega Predloženi programi razvoja za leto 1990 so nadaljevanje reali- 
ne bo možno v preostalem letu nadoknaditi in realizirati cilje tega zaciie razvojnih načrtov in politike za to plansko obdobje. Po 
srednjeročnega planskega obdobja. Ob ugotovljenem zaostajanju oceni strokovnih služb bodo ti programi komajda pokrili mmi- v financiranju gospodarske infrastrukture v preteklih štirih letih pa malne potrebe. . , . 
tudi ne prihaja v poštev dodatno relativno zmanjševanje finančnih Izvršni svet pa že pripravlja Analizo razvojnih možnosti kot 
sredstev za gospodarsko infrastrukturo, saj bi to le na videz in na strokovno podlago za celovito razvojno politiko na področju 
kratki rok razbremenilo gospodarstvo. Več, kot bi prinesla razbre- gospodarske infrastrukture v naslednjem srednjeročnem plan- 
menitev pa bi obremenili gospodarstvo naraščajoči stroški, ki |Rem obdobju Ta Analiza bo posebno skrbno proučila možnosti 
izvirajo iz neustreznih storitev infrastrukture. Taka globalna raz- (udj zg sk|aden razvoj infrastrukture s posebnim poudarkom na 
merja zahtevajo, da najdemo drugačne načine zagotavljanja sred- skladnost razvoja posameznih panog energetike in prometa 
stev za te dejavnosti že v letu 1990, celovitejše pa v prihodnjem v obdobju 1991-1995. 
planskem obdobju. Zaradi evidentnega preseganja programov nad možnim prili- 

Delež Investicil v gospodarsko Infrastrukturo republiškega vQm sredstev v |etu 1990 je bil Izvršni svet prisiljen programe za 
pomena po Družbenem dogovoru je le še cca 13% vseh gospo- 19g0 zmanjšati in uskladiti s predvidenimi prilivi sredstev, 
darskih investicij, kar |e polovica predvidenega deleza(26% ). T . skrčeni programi razvoja za leto 1990 sicer pomenijo nada- To razmerje kaže na naraščajoče zaostajanje razvoja gospodarske |jevanie realizacije razvojnih načrtov in politike za to plansko 
infrastrukture za razvojem gospodarstva. Posledica tega je zao- obdobie vendar na spodnji meji potreb. 
Stajanje kvalitete infrastrukturnih sistemov in propadanje teh Planirani delei 26% » strukturi gospodarskih Investicil v SR Sloveniji |e bil 
sistemov (energetika, ceste, železnice, PTT in drugi). določen ob sprejemanju Družbenega plana SRS za Obdobie 1986-1990 V tem 

Posledica nesorazmerij V razvoju bodo visoki transportni stroški de|eiu so zalete lnvestlcl|e » energetiko (14%) v prometno Infrastrukturo ni.«"'-) 
in manj učinkovit promet, ovire razvoju turizma, trgovine, ovire In v vodno gospodarstvo <0,6%). 



PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE PO GLAVNIH NAMENIH TABELA 1 

NAMEN 

^■J}..SREDSTVA, ^ DELO UPRAVNIH ORGANOV 

400 
401 
402 
410 
415 
418 

Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 

Sredstva za dohodek: delovne skupnosti 
Sredstva za materialne stroške 
Sredstva za amortizacijo 
Sredstva za osebne dohodke funkcionarjev 
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov 

5.684.272.900.000 
595.412.900.000 
95.166.300.000 

557.220.000^000 

279.770.261.140 
191.288.000.000 

25.859.271.000.000 

«19.988.419.000.000 
• 2.100.276.000.000 

284.944.000.000 
1.955.300.000.000 

872.301.000.000 
658.031.000.000 * 

Indeks 
3:2 

349 

350 
353 
299 
351 
312 
344 

431 
433 
434 

435 

SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V 
GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 

^ GOS PODARS KO MAN J_RAZVI TI H^Q RMf ^ T .T 

Kompenzacije, premije, regresi in povračila 
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij v okviru DPS 
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih območij 

J-3-3*7 • 028.978.000 

154.371.064.000 

13.139.309.914.000 

10.400.000.000 

12.948.000.000 

65.073.794.000.000 

7.710.000.000 

•64.985.767.000.000 

35.776.000.000 

44.541.000.000 

—-g-r^Žn,. DQP°LNILNA 'SREDSTVA PRORAČUNU OBČTttF. 3.300.000.000 
45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 30.216.904 .802.000 

450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
458 

Sredstva za izobraževanje 
Sredstva za znanost 
Sredstva za kulturo 
Sredstva za telesno kulturo 
Sredstva za socialno in otroško varstvo 
Sredstva za zaposlovanje 
Sredstva za zdravstveno varstvo 
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih borcev 

5.341.647.440.000 
2_. 833 «i.567 .443.000 

1.969 .. 843 . 000 
70.457.000.000 

2.517-3Z3.076.000 
- 873.833.000.000 

16.434. u 1,6.000.000 

170.400.000.000 

46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

461 Sredstva za družbenopolitične in družbene orga- 
nizacije 

463 Sredstva za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami 

285.936.850.000 

19.636.324.000 
4.831.803.000 «64 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 

465 Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 1.757.000.000 
468 Sredstva ca druge splošne družbene potrebe 82.688.124.000 

47 470 IZLOCAKJE V STALNO PRORACUHSKO REZERVO 
48 DRUGI ODHODKI 

61.684.702.000 

481 Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega 
prometa 

488 Drugi odhodki DPS (tekoča proračunska rezerva) 

1.117.852.000 

6.459.000 
1.111.393.000 

_ii4352^000^000_ 

-118/294.561.000.000 

24.387.343 

9.938.148, 
6.952.611 

306.946 
14.804.491 

4—106.872 
-57^211.950.. 

.000.000 

.000.000 

.000.000 

.000.000 

.000.000 
000.000 

.000.000 

586.200.000.000 

1.583.700.000.000 

205.562.000.000 
3.846.000.000 

489 

495 

344 

344 

22.000.000 
3.824.000.000 

SKUPAJ 51.393.338.796.140 211.033.194.000.000 

344 

391 

• 457 

35:1 
353 
401 
588 
469 

.348 

344 

1.429.823.000.000 500 

24.000.000.000 122 
16.622.000.000 344 
6.044.000.000 344 

107.211.000.000 i3o 

333 

341 
344 

411 
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3.031,473.179.000  4.310.000.000.000  142 

44 PRISPEVEK FEDERACIJI   

SKUPAJ ^ ______    -54.429.811.975^40- ^15.343,194,. 000^000, „«„=£!!===*=== 

SREDSTVA ZA D EORGANOV  

      OCENJENA PRORAČUN INDEKS 

NAMEN REALIZ. 1989 1990 (3:2) 

 1 T rzi-r~—4—. 

■400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 5.684.272.900.000 19.970.419.000.000 351,3 
i- ,,-TO n-t7 (-)<■)(-> DOC) 19 .128. 300 .000. 000 351,7 

Bruto OD ^12 i 700 i OOO000 730.000.000.000 343,2 
Delo v posebnih pogojih .-12,. ^ 9 )(,(, n2.119.000.OOO 344,6 
Sklad skupne porabe   

«1 MATERIALNI STROSKI 595.412.900.000 2.100.276.000.000 352,7 

402 AMORTIZACIJ« 95.166.300.000 284.944.000.000 299,4 

410 OSEBNI DOHODKI FUNKCIONARJEV 557.220.000.000 1.955.300.000.000 350,9 

418 POSEBNI NAMENI 191.288.000.000 658.031.000.000 344,0 
18.000.000.000 0,0 

SPREMEMBE MED LETOM     

S_K_U_P"A_J 7.123.360.100.000 24.986.970.000.000  

TABELA Pa 

RAZPOREJENA SREDSTVA ZA DELO ORGANOV PO NAMENIH IN KORISTNIKIH v lic din 

2ap. NAZIV ORGANA BRUTO OD DELO V POS. SKLAD SKUP. MATERIALNI AMORTIZACIJA ™T0 OD POSEBNI 
st_ ' DEL.SKUP. POBOJIH PORABE STROSKI PREDST.IN NAM. NnHENI 

1. Predsedstvo SRS 51.11 J,1 
2. Skupština SRS 217.014,6 
3. Izvršni svet Skupštine SRS 179.789,1 
4. Urad IS za narodnosti 1.281,5 
5. Sekretariat IS za kadr. vpraš. 48.204,8 
6. Protokol v IS 14.475,4 
7. Servis za protokolar. stor. 128.540,6 
8. Komisija SRS za odnose z ver. 2.757,6 
9. Ustavno sodišče SRS 48.700,8 
10. RS za finance 50.973,5 
11. RS za ljudsko obrambo 172.371,2 
12. RS za pravosodje in upravo 232.811,2 
13. RK za delo 75.950,4 
14. RK za družbeno planiranje 6.580,6 
15. RK za inforiiranje 47.034,3 
16. RK za zakonodajo 29.114,8 
17. RK za »ednarodno sodelovanje 85.529,0 
18. RK za varstvo okolja in urej. 309.199,8 
19. RK. za energetiko 112.217,B 
20. RK za industrijo in gradbeništ 62.024,1 
21. RK za trtitće in spi. gosp. zJ 49.864,8 
22. RK za kietijstvo gozd. in preh 120.238,9 
23. RK za pro»et in zveze 76.836,7 

poročevalec 

5.553,1 
2.173,0 

4.659,8 

651,9 

350.3 
.,484,3 

899.0 
69,0 

255.8 
65,0 

771.1 
13,5 

425.4 
204.3 
712.9 

1.026,1 
302,8 

27,0 
243,0 
101.4 
338.6 

1.020,5 
321,0 
407,3 
255,3 
441.7 
326,6 

4.654,8 
46.959,6 
16.956,0 

192,0 
4.140,0 

885,6 
6.679,2 

547,2 
4.704,0 
3.390,0 
7.819,2 

20.058.0 
5.296,8 

870,0 
4.648,8 
2.205,6 
3.674,4 

51.867.1 
55.107,6 
19.244,4 
7.810,8 

10.755,6 
5.358,0 

1.706,9 
7.753,3 

15.611,3 
5,8 

1.039.5 
453.5 

2.727,0 
37,1 

491.8 
206.9 

24.486,5 
2.825.6 

486,0 
333,8 
231.6 
322.3 
406,6 

15.557,1 
1.524,5 
3.124,3 

261.4 
407,3 
32,2 

26.176,9 
80.374,5 
29.121,9 
2.550,8 
5.456,0 
2.290,0 
2.532,4 
2.257,4 

29.789,1 
7.987,4 
9.006,6 
5.717,8 
8.289,0 
5.761.6 
7.656,4 
8.073.0 
7.640.1 

12.085,7 
23.937,4 
7.908,0 
8.096,4 
7.927,3 
5.436.7 

10.368,0 
29.448,0 
38.318,4 

31,2 
79.935,6 
13.166,4 
22.947,6 

6.352,8 
58,8 
82,8 

45.613,2 
9.001,2 

151,2 
88,8 

7.960,8 
61,2 

5.491,2 
■ 1.716,0 

302,4 
82,8 

105,6 
744,0 
266,4 

53 
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NAZIV ORGANA BRUTO OD DELO V ROS. SKLAD SKUP. MATERIALNI AMORTIZACIJA BRUTO OD 
DEL.SKUP. POGOJIH PORABE STROSKI PREDST.IN NAK, 

v rio din 

POSEBNI 
NAMENI 

24. RK za borce in voj. invalide 
25. RK za zdravstveno in soc. vars 
26. RK za vzgojo in izobr, ter tel 
27. RK za kulturo 
20. RK za razisk. dej. in tehnol. 
29. RK za turizem in gostinstvo 
30. RK za drobno gospodarstvo 
31. Republiška geodetska uprava 
32. Republiška uprava za družb. pr 
33. Republiška uprava za jedr. var 
34. Zavod SRS za družbeno planiran 
35. Zavod SRS za statistiko 
36. Zavod SRS za mednar.zn.teh.pr. 
37. Hidrometeorološki zavod SRS 
3B. Seizmološki zavod SRS 
39. Zavod SRS za varstvo nar. in k 
40. Zavod SRS za šolstvo 
41. Arhiv SRS 
42. Republiški štab za teritor. ob 
43. Luška kapitanija Koper 
44. Svet za prevent. in vz§. v ces 
45. KPD Dob pri Mirni 
46. KPD Ig pri ljuhljani 
47. OKPD Maribor 
40. Prevzgojni doi Radeče 
49. Zapori Celje 
50. Zapori Koper 
51. Zapori Ljubljana 
52. Zapori Maribor 
53. Sodišče združenega dela SRS 
54. Družbeni pravobranilec samoupr 

55. Republiški senat za prekrške 
56. Javno pravobranilstvo SRS 
57. Vrhovno sodišče SRS 
58. Javno tožilstvo SRS 
59. Višje sodišče Celje 
60. Višje sodišče Koper 
61. Višje sodišče Ljubljana 
62. Višje sodišče Maribor 
63. Višje javno tož. Celje 
64. Višje javno tož. Koper 
65. Višje javno tož. Ljubljana 
66. Višje javno tož. Maribor 
67. Sodišče zdrui. dela Brežice 
68. Sodišče združ. dela Celje 
69. Sodišče združ. dela Koper 
70. Sodišče združ. dela Krsnj 
71. Sodišče združ. dela Ljubljana 
72. Sodišče združ. dela Maribor 
73. Sodišče združ. dela Murska Sob 
74. Sodišče združ. dela Nova Boric 
75. Sodišče združ. dela Novo aesto 
76. Sodišče združ. dela Postojna 
77. Temeljno sodišče Celje 
78. Temeljno sodišče Koper 
79. Te«eljno sodišče Kranj 
80. Temeljno sodišče Ljubljana 
81. Temeljno sodišče Maribor 
82. Temeljno sodišče Murska Sobota 

25.900,8 
92.380,4 

135.257,7 
62.380,3 
77.943,8 
5.004,8 
8.249,2 

42.069.3 
43.550.4 
8.823,8 

161.291.0 
431.805,4 
38.213.6 

199.082,9 
25.515,8 
40.352,8 

327.608.1 
58.948.7 

365.739.4 
35.002.7 
4.040,1 

238.9B3,4 
35.106,6 
26.269,6 

106.923,3 
137.697.5 
94.408.8 

161.177,9 
120.469.6 
12.509.3 
13.137.9 
5.633.3 
3.526.7 

40.441.4 
6.183.4 

16.492.4 
21.685.6 
50.060,8 
25.021.7 
3.10B,0 
4.002.4 

12.190.5 
5.004.8 
1.130,7 
4.538.2 
3.244.5 
4.312,1 

19.398.6 
7.109.3 
1.850.9 
2.896,1 
1.726,7 
2.000,7 

143.993,9 
68.914.1 
84.064.2 

350.959,3 
223.214,3 
75.795,6 

3.983,8 
434,6 

9.681,7 
1.255,5 

651,9 
3.211.2 
4.949.5 
6.760.3 
9.657.6 
5.698,0 

845,0 
1.569,4 
1.472,8 
2.293,7 
2.197,1 

965,8 

136.6 
473.7 
505.3 
217,9 
272.8 
22,5 
40,4 

189.9 
198.4 
101.5 
728,0 

2.028,7 
149,5 

1.058,1 
139,2 
213,9 

2.102,3 
323,9 

1.258,9 
156,0 
28,0 

2.173,1 
707,4 

, 281,3 
1.332,0 

968,2 
951,9 

1.307,0 
622,4 
151,2 
74,4 

158.0 
44,9 

313.1 
163,0 
129,4 
165,0 
504,4 
197,8 
22,5 
27,0 

103.8 
75,0 
9,0 

51,9 
38.4 
66,7 

137,4 
71,9 
18,0 
27,0 
24,9 
13.5 

1.275,3 
769.9 
759,3 

3.045.6 
2.072.7 

645,2 

2.163,6 
5.938.1 

53.228,0 
7.491,6 

49.527,6 
1.054,8 
1.305,6 
2.125.2 
2.894,4 
2.424,0 
9.583,2 

43.298,4 
2.340,0 

27.177,6 
4.593,6 
3.271,2 

15.392,4 
5.064,0 
5.467,2 
1.461,6 

554,4 
31.440,0 
2.523,6 
2.919,6 
4.225,2 
9.492,0 

10.466,4 
17.235,6 
8.107,2 
1.752,0 
1.513,2 

1.298,4 
B56,8 

3.033,6 
1.280.4 
2.217,6 
2.712,0 
4.150,8 
3.498,0 

570,0 
852,0 

1.344,0 
786,0 
265,2 
841.2 

1.117,2 
858,0 

3.846,0 
1.368,0 

324,0 
547.2 
601,2 
716,0 

16.800,0 
17.077,2 
12.685,2 
59.697,6 
26.010,0 
10.236,0 

127,2 
410.4 

3.833,8 
1.850,7 

578,9 
32,2 
20,0 

804.5 
145,8 

0,0 
7.921,1 

30.968,9 
453,5 

28.904,1 
2.383,6 

421.7 
1.171.4 
2.150,6 

80,9 
813.8 

0,0 
3.640.5 

855.5 
573.8 
597.6 
938.7 
676,1 

1.513.6 
1.154,0 

87,8 
2B8,9 

175,6 
100.9 
580.8 
106.1 
236,8 
306.3 
400,8 
278.2 
18,8 
21.2 

165,5 
0,0 

15.4 
95,1 
85.5 
95.1 

358,5 
89.3 
22.3 
45.2 
33.3 
39,1 

2.456,9 
1.208.5 
1.094.6 
2.842.1 
2.479.2 
1.379,4 

3.275,0 
11.644,7 
12.026,6 
6.235.2 
5.485,6 
5.322.6 
5.346,0 
4.791,9 
5.438.7 
4.893,7 
5.049.6 
4.907,0 
5.275.7 
4.980.3 
4.810,2 
4.768.4 
4.735.8 
4.659,4 

0,0 
2.601.7 

724,3 
5.496.8 
2.716.8 
2.707,6 
2.631,2 
2.586,4 
2.761,6 
2.899,2 
2.667.9 

24.461,5 
12.399,3 

29.646,5 
10.092,0 
48.327.0 
24.280.1 
21.820,0 
19.770,5 
75.291,3 
34.183.7 
4.896.0 
5.052.6 

17.029.2 
12.234.3 
2.339,9 
8.152,5 
6.201.7 
6.223.1 

17.119,9 
10.488,3 
4.190.8 
6.517,5 
4.268,3 
2.277,8 

104.323,6 
67.680.8 
71.618,0 

250.489,3 
167.295,1 
52.B25,5 

124,8 
II.707,2 
2.502,0 

637,2 
174,0 
30,0 
34,8 

468,0 
512,4 

2.464,8 
1.555,2 

31.428,0 
4.105,2 

261,6 
786,0 

2.C07,6 
1.045,2 

' 2.701,2 
22.380,0 

12,0 
7.869,6 

45.465,6 
2.966,4 
4.581,6 
1.744,8 

11.881,2 
9.703,2 

30.722,4 
13.417,2 

786,0 
80,4 

39,6 
M 

534,0 
66, C 
32,4 
24, C 

114.0 
51,6 
0.0 
0,0 

21,6 
3,6 

III,6 
448,8 
117,6 
84,0 

979,2 
336.0 
134,4 
148.E 
43.2 
64.8 

6.270,0 
2.847,6 
6.103,2 

23.235,8 
10.460,4 
3.470,4 
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83. Teseljno sodiSće Nova Sorica 47.320,2 1.569,4 569,0 11.629,2 627,4 48.333,1 
84. Teaeljno sodiSće Movo aesto 98.245,2 1.086,5 898,0 15.692,4 849,4 74.731,1 
B5. Teaeljno javno toi. Celje 7.264,2 458,7 119,7 2.271,6 22i,0 iB.467,9 
86. Teaeljno javno to!. Koper 8.095,4 724,3 83,4 2.167,2 177,1 18.683,5 
87. Teaeljno javno toi. Kranj 7.002,4 772,6 96,5 1.924,8 96,2 20.480,5 
88. Teaeljno javno toi. Ljubljana 20.208,5 965,8 256,5 3.397,2 198,5 68.617,0 
89. Teaeljno javno toi. Maribor 18.784,4 965,8 238,7 2.325,6 45,i 46.j99,j 
90. Teaeljno javno toi. Murska Sob 6.050,9 700,2 114,4 757,2 136,5 14.561,0 
91. Teaeljno javno toi. Nova Goric 5.788,1 1.303,8 63,0 1.297,2 90,1 14.i79,8 
92. Teaeljno javno toi. Novo aesto 7.080,8 965,8 141,0 1.003,2 76,2 20.348,0 
93. Republiški zavod za zaposlovan 723.414,3 . 2.650,1 193.764,8 26.175,7 27.038,3 
94. Republitka uprava za zdrav, va 1.156.426,7 3.515,9 221.280,0 63.364,6 2-705,2 
95. RepubliSka uprava za teste 299.051,5 702,0 50.215,2 4.714,7 635,5 

T I * 1 1 O . 1 L i , L 
4 480,8 

217,2 
18,0 
21,6 
26,» 
25,2 
12,0 

6«v 
12,0 
0,0 
0.0 
0.0 

96. Organi za notranje zadeve 10.236.597,7 651.821,4 62.763,7 797.104,8 0,0 10.810,6 107.893.2 

SKUPAJ 19.128.300,0 730.000,0 112.119,0 2.100.276,0 284.944,0 1.955.300,0 

TABELA 3 

658.031.0 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

NAMEN 
Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 

415 - SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

Republiški sekretariat za finance 

279.770.261.140 872.301.000.000 

22.000.000.000 54.300.000.000 

- sredstva za odplačilo anuitet 

Republižki sekretariat zapcavosodje in upravo 78.818.261.140 262.902.000.000 

Indeks 
3:2 

312 

7 uvajanje računalniške tehnologije v delo državnih organov 
- sofinanciranje programa garditve stanovanj za nosilce 

družbenih funkcij 
- sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

republiških organov 
- investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih 

in pravosodnih organov in tekoče vzdrževanje 
- investicijsko vzdrževanje zgradb temeljnih sodišč, 

splošnih sodišč združenega dela in javnih tožilstev 
- sanacija objektov počitniške skupnosti 
- investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov za izvrševanje 

kazenskih sankcij 

- investicijsko vzdrževanje protokolarnih objektov 
- financiranje izgradnje Zaporov Nova Gorica 

43.703.261.140 

9.300.000.000 

11.800.000.000 

2.800.000.000 

3.600.000.000 
265.000.000 

4.450.000.000 
2.500.000.000 

400.000.000 

150.340.000.000 

32.000.000.000 

40.600.000.000 

7.952.000.000 

10.224. 
912. 

12.638. 
7.100. 
1.136. 

,000.000 
,000.000 

,000.000 
,000.000 
.000.000 

TABELA 4 

344 

344 

284 

244 
344 

248 
284 
284 

42 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

NAMEN Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 Indeks 
3:2 

420 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 

RK za finance 

322.000.000 

120.000.000 

1.108.000.000 

413.000.000 

344 

344 

- medrepubliški program namembne proizvodnje • 

Republiški štab za teritorialno obrambo  202.000.000 695.000.000 

- odplačilo anuitet iz posojila za gradjo skladišč 
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1 2 3 4 

Republiški sekretariat za notranje zadeve 178.952.000.000 555.099.000.000 310 
- sofinanciranje programa graditve stanovanj za delavce 

organov za notranje zadeve 16.500.000.000 
- oprema organov za notranje zadeve 128.852.000.000 
- investicijsko vzdrževanje objektov ONZ 1-8.700.000.000 
- mejni prehod "Karavanke" 14.900.000.000 
- nakup stanovanj MMP Šentilj - avtocesta 

56.760.000.000 
366.255.000.000 

• 64.328.000.000 
51.256.000.000 
16.500.000.000 

344 
284 
344 
344 

TABELA 5 
43 ~ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 Indeks 
3:2 

431 -JCOMPENZACIJE, PREMIJE, REGRESI IN_POVRAČILA 

RS za finance 

154.371.064.000 7.710.000.000 

127.467.940.000 
- sredstva za regres za umetna gnojila, varstvo rastlin 

in kakovostno sortno seme 53.694.000.000 
- sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova 

obresti za kredite za namene v okviru selektivnega 
programa v kmetijstvu 73.773.940.000 

RS za finance    26.000.000.000 
- kompenzacije cen osnovnih živil 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 903.124.000 7.710.000.000 854 
- izvajanje preventivnih ukrepov na področju zdravstvene- 

ga varstva živali proti steklini 

433 - DRUGE POTREBE IN INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU 

4330 - SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE RAZLIK V CENI POLITIČNO 
INFORMATIVNIH DNEVNIKOV 

13.139.309.914.000 

30.600.000.000 

64.985.767.000.000 

105.264.000.000 344 

RK za informiranje 
- Delo 
- Večer 
- Dnevnik 

4331=-^SREpSTVA_ZA_SOFINANCIRANJE_DRUGIH GLASIL 

Republiška konferenca SZDL Slovenije  

2.697.000.000 

6.000.000 

_2l277_.000^000_ 

20.000.000 

_344_ 

333 
- "Naša žena" 

Republiški odbor zveze združenj borcev NOV SRS 2.691.000.000 9.257.000.000 
- "TV - 15"* 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
- Triglavski narodni park Bled - gojitveno lovišče 
- Medved - Kočevje 
- Kozorog - Kamnik 
- Jelen - Snežnik 
- Skupnost OZD za lovstvo in ribištvo 

203.314.000 451.000.000 

4333s-=S^DSWAjBZA_POSPESEVANJEsKONJEREJE_IN_RIBIŠTVA  1.477. 900.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  

^5.084.000.000  344 

1.396.000.000  344 405.700.000 
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- Kobilarna lipica 
- Zavod za ribištvo (vodenje katastra) 

• i w w 1 072 200 000 3.688.000.000 Republiški žtab za teritorialno obrambo   l.u/z.^uu.uuu—     
- sredstva za pospeševanje konjereje za obrambne namene 
4334 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA IN 
  VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE 

RK za kulturo 
- Arboretum - Volčji potok 
- Spominski park Trebče 

26.700.000 59.000.000 221 
468.000.000 1.610.000.000 344 

- Triglavski narodni park Bled 4.500.000.000 15.480.000.000 344 

4335 - SREDSTVA ZA DEJAVONSTI GOSPODARSKE INFRASTRUK- 
TURE (ENOSTAVNA IN RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA 
TER INTERVENCIJE) 13.099.337 .000.000 64._848._542^000^000  

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.625.856.000.000 9.303.851.000.000 , 572 

6.233.513.000.000 - program pospeševanja proizvodnje hrane 

• usposabljanje kmetijskih zemljišč 

RK za promet in zveze 

3.070.338.000.000 

9.195.123.000.000  43.197.678.000.000 

- pokrivanje del« stroSkov enostavne repro- 3 112.123 000.000 10.705.703.000.000 344 
dukcije, zaradi zaostajala cen 

- vzdrževanje cestne mreže v SRS gradnja in re- 6.083.000.000.000 32.491.975.000.000 534 
konstrukcija cestne mreže v SRo 

i TfiR nnR noo.ooo 7.561.456.000.000 ^53 RK za varstvo okolja in ureian^e prostora 1.368.008.ouu.uuu     
- vzdrževanje in urejanje vodnega režima, so- 6.898.973.000.000 588 

financiranje sanacije vode xn oskrbe z vodo 1.174.036.000.ooo 

- sofinanciranje prenove domov za mladostnike 
z motnjami v razvoju, kadrovska stanovanja na 
manj ra.vitih podroSjih. MDA, raziskave 193.972.000.000 662.483.000.000 342 

RK za tržiSče in splošne gospodarske zadeve 859.350.000.000 4.221.090.000.000 491. 
- program blagovnih rezerv v SRS 3.680.550.000.000 
- program intervencij v preskrbi 

RK za energetiko 

540.540.000.000 

399:071.000.000 
91.520.000.000 

307.551.000.000 
- rudarske raziskave 
- raziskave nafte in plina 

RS za ljudsko obrambo . 51.000.000.000 165.396.000.000 324_ 
- požarno varstvo 

434 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJjy_OKVIRU_DPSuMMLM ^ < < ..... T,MIT l°ll22::2224222MMa==:m=rMC«ŽŽ=ZZŠ4222=222a.s====.=========== 

Komisija za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja v IS     
- sredstva za posšeševanje skladnejšega regi- 

onalnega razvoja v SRS 

435 - SREDSTVA ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ IZVENJDBMOČJA^DPS^^^^^^^^^l^^JS^OOO^OOO^^^^^^^^J^SJl^OOfKOOO^^^^^^^^ 

Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
- prispevek skladu solidarnosti e neuvršče- 

nimi državami in državami v razvoju # 

SKUPAJ (431+433+434+435) 13.317.028.978.000 65.073.794.000.000 489 
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45 - SREDSTVA ZA DRUŽEBNE DEJAVNOSTI TABELA 6 

Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 Indeks 
3:2 

2£2„»«Š2E2E£»2LIZOBRA^EVANJE 

Sekretariat za kadrovska vprašanja v IS 

5.341.647.440.000 

2.000.000.000 

24.387.343.000.000 

8.880.000.000 

457 

štipendiranje za potrebe organov v federaciji 504.000.000 
štipendiranje za potrebe republiških upravnh organov 1.496.000.000 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo  33a200.000 

2.238.000.000 
6.642.000.000 

147.000.000 

444 
444 

443 
- štipendije 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 2.553.152.000 11.314.000.000 
- štipendije za potrebe pravosodja 
- sredstva za srednjo penološko šolo 
- strokovna in kadrovska pomoč SAP Kosovo 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo 

781.360.000 
21.792.000 

1.750.000.000 

5.336.843«588.000 

3.469.000.000 444 
75.000.000 344 

7.770.000.000 444 

24 ."366.092-. QQQ. QQQ 457 
- usposabljanje 
- raziskave, razvoj 
- mednarodno sodelovanje 
- investicije, oprema 
- informacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- nagrade 
- drufltva (tudi MDA) 
- standard, zavarovanje 
- delovanje sistema 

4.699.430.000.000 
19.807.000.000 
35.730.000.000 

215.072.000.000 
78.200.000.000 

179.522.000.000 
104.000.000 

2.255.000.000 
75.989.000.000 
8.933.000.000 

22.141.722.000.000 471 
65.758.000.000 332 

118.622.000.000 332 
660^800.000.000 307 
267.285.000.000 363 
652.540.000.000 364 

. 345.000.000 332 
7.770.000.000 344 

361.190.000.000 475 
15.000.000.000 170 

- ostalo 
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu 
- obveznosti do osnovnega šolanja pripadnikov 

drugih narodov v Jugoslaviji in do šolstva 
narodnosti v SR Sloveniji 

- štipendije mlađih iz zamejstva in otrok 
slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino 

Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično, 
prosvetno in kulturno sodelovanje  

18.000.000.000 
1.400.000.000 

158.000.000 

2.223.000.000 
20.588.000 

162.000.000 

59.759.000.000 
4.816.000.000 

544.000.000 

9.870.000.000 
71.000.000 

332 
344 

444 
344 

- dodatno štipendiranje kadrov iz manj razvitih 
DVR po meddržavnih sporazumih 

Zavod SRS za Šolstvo 55.500.000 191.000.000 
76.000.000 

344 
342 

- izdelava učnih načrtov 22.200.000 

- priprava učne tehnologije 

451 - SRED8TVA ZA ZNANOST 

Republiški sekretariat za finance 
- ekspertize v tekočem letu 

RK za družbeno planiranje 

33.300.000 

2.833.567.443.000 

3.135.443.000 

300.000.000 

115.000.000 

- 9.938.148.000.000 

10.786.000.000 

_351_ 

344 

priprava družbenega plana SRS za obdobje 1991 - 1995 
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Zavod SRS za družbeno planiranje 4.220.000.000 14.517.000.000 

- projektni svet raziskav v SRS 

RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo 2.825.912 .000.000 9.911.813.000.000 

- sredstva za skupni raziskovalni program^ 
skupne naloge in nacionalno pomembne investicije 

- inovacijski sklad 
- sredstva Enote za odkrivanje in raziskovanje 

surovin splošnega pomena 
- Sklad Borisa Kidriča 

452 - SREDSTVA ZA KULTURO 

2.391.316.000.000 
233,232.000.000 

200.800.000.000 
564.000.000 

1. 969.658.843.000 

8.400.836.000.000 
851.934.000.000 

656.029.000.000 
3.014.000.000 

6.952 . 61L000.000 

351 
365 

326 
534 
353 

Republiški komite za kulturo 
- usposabljanj« 
- raziskave, razvoj 
- mednarodno sodelovanje 
- investicije, oprema 
- informacijska dejavnost 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 
- socialne pravice iz dela 
- inovativnost 
- delovanje sistema 
- ostalo 
- sofinanciranje druge izdaje Enciklopecije Jugoslavije 
- sofinanciranje projekta leksikografije 
- sofinanciranje jugoslovanske kinoteke 
- sofinanciranje jugoslovanskega bibliografskega inštituta 
- stiki s tujino 
- sofinanciranje simpozija "Modinci" 
- medrepubliško sodelovanje 
- izdelava osnutka oznak za naravne in kulturne spomenike 

453 - SREDSTVA ZA TELESNO KULTURO 

14.203.000.000 
123.417.000.000 
75.374.000.000 

244.925.000.000 
5.475.000.000 
1.291.000.000 

49.278.000.000 
16.585.000.000 

830.209.000.000 
22.193.000.000 

585.575.000.000 
853.355.000 
60.328.000 
22.050.000 

154.620.000 
7.000.000 

30.800.000 
4.500.000 
1.190.000 

76.457.. 000.000 

47.153.000.000 
409.738.000.000 
340.547.000.000 
813.139.000.000 
18.180.000.000 
4.286.000.000 

163.601.000.000 
55.061.000.000 

5.002.000.000.000 
86.199.000.000 

11.742.000.000 
208.000.000 
76.000.000 

532.000.000 
24.000.000 

106.000.000 
15.000.000 
4.000.000 

306.946.000.000 

332 
332 
452 

•332 
332 
332 
332 
332 
603 
388 

1377 
344 
344 
344 
343 
344 
333 
336 

RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
- usposabljanje 
- raziskave, razvoj 
- mednarodno sodelovanje 
- investicije, oprema 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 
- ohranjanje zdravja 
- inovativnost 
- delovanje sistema 
- ostalo 
454 - SREDSTVA ZA SOCIALNO IN OTROŠKO VARSTVO 

2.430.000.000 
4.857.000.000 

969.000.000 
1.383.000.000 

536.000.000 
485.000.000 

3.241.000.000 
40.446.000.000 
1.050.000.000 

21.060.000.000 
2. 517,325,076.000 

4540 - SREDSTVA ZA SOCIALNO SKRBSTVO 177.600.076.000 

16.674. 
37.444. 
3.33?. 
4.758. 
1.844. 
1.668. 

13. 571. 
163.231. 

3. 612. 
60.811. 

14» 804.491. 

000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 

866 
771 
344 
344 
344 
344 
419 
404 
344 
289 
588 

2.459.538.000.000 
Republiški sekretariat za finance 700.000.000 2.408.000.000 

- odškodnine po sodnih sklepih 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 201.076.000 692.000.000 344 
- vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških 

in drugih tujih armad v SRS 
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RK za zdravstveno in Socialno varstvo 
- usposabljanje 
- raziskave, razvoj 
- investicije, oprema 
- informacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- društva (tudi MDA) 
- standard, zavarovanje 
- solidarnost 
- neformalna dejavnost 
- delovanje sistema 
- ostalo 

4541 - SREDSTVA ZA OTROŠKO VARSTVO 

t76.699.000.000 2. 456.438.000.000 1369 

RK za zdravstveno in socialno varstvo 
- usposabljanje 
- raziskave, razvoj 
- društva (tudi MDA) 
- standard, zavarovanje 
- solidarnost 
- neformalna dejavnost 
- socializacija 
- delovanje sistema 
- ostalo 

455 - SREDSTVA ZA ZAPOSLOVANJE 

1.562.000.000 
337.000.000 
10.000.000 
96.000.000 

385.000.000 

173.605.000.000 

696.000.000 
8.000.000 

2.339.725.000.000 

18.419.000.000 
2.289.000.000 

730.000.000 
120.247.000.000 
142.289.000.000 

2.011.621.000.000 

29.659.000.000 
12.140.000.000 

2.331.000.000 

873.333 .000.000 

909.250.000.000 
5.186.000.000 
1.119.000.000 

33.000.000 
319.000.000 

1.278.000.000 
325.634.000.000 
951.004.000.000 
260.277.000.000 

2.311.000.000 
27.000.000 

^12.344.953.000.000 

61.151.000.000 
7.599.000.000 
2.424.000.000 

399.220.000.000 
5.049.466.000.000 
6.678.582.000.000 

98.468.000.000 
40.304.000.000 

7.739.000.000 

4.106 . 87-2.000.000 

332 
332 
332 
332 
332 

332 
332 

528 

332 
332 ' 
332 
332 

3549 
332 
332 
332 
332 

469 

Republiški komite za delo 
- usposabljanje 
- raziskave, razvoj 
- mednarodno sodelovanje 
- investicije, oprema 
- informacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 
- socialne pravice iz dela 
- delovanje sistema 

318.901.000.000 
1.785.000.000 

283.000.000 

9.773.000.000 

2.506.000'.000 
6.948.000.000 

522.744.000.000 
7.314.000.000 

1.297.090.000.000 
8.191.000.000 

974.000.000 
13.922.000.000 
84.510.000.000 

187.528.000.000 
2.212.000.000 

33.495.000.000 
2.468.210.000.000 

2.047. 000.000 

407 
459 
344 

88 
482 
472 

128 

- ostalo 

456^- SREDSTVA^ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 

- raziskave, razvoj 
- mednarodno sodelovanje 

- financiranje združenega dela 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 

3.579.000.000 

16. 434.016.000.000 

20.488.000.000 
4.064.000.000 

153.032.000.000 
1.507.000.000 
8.491.000.000 

\ 

8.693.000.000 

57.211. 950.000.000 

70.479.000.000 
13.980.000.000 

526.430.000.000 
5.184.000.000 

29.209.000.000 

243 

348 

344 
344 

344 
344 
344 

- ohranjanje zdravja 15.592.387.000.000 54.710.568.000.000 
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- inovativnost 
- delovanje sistema 
- ostalo 

458 - SREDSTVA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC BORCEV, VOJAŠKIH 
■,«»«™m£IX)=™-2™™2™™22=E--================= 

Republiški komite za borce in vojaške invalide  
- dodatek zaposlenim udeležencem NOV 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 
- dopolnilno varstvo vojaških invalidov 
- varstvo civilnih invalidov vojne 

- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih 
bojnih dobrovoljcev 

- stroški dela posebne komisije za izjemno priz- 
nanje pravice do pokojnine po 51.Členu zakona 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

- republiške priznavalnine 

39.416.000.000 
349.144.000.000 
265.487.000.000 

110^400^000^000^ 

8.850.000 
1.916.934.000 

134.238.717.000 
28.422.807.000 

175.160.000 

2.200.000 
5.635.332.000 

135.591.000.000 
720.632.000.000 
999.877.000.000 

586.200.000.000 

30.000.000 
6.594.000.000 

461.781.000.000 
97.800.000.000 

602.000.000 

7.000.000 
19.386.000.000 

344 
206 

377 

344 
344 
344 
344 

344 
344 

SKUPAJ (450+451+452+453+454+455+456+458) 30.216.904.802.000 118.294.561 .000.000 

46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 

Ocenjena realiza- 
cija 1989  

Proračun 1990 Indeks 
3:2 

461 - SREDSTVA ZA DRUŽBENOPOLITIČNE IN DRUŽBENE 
ORGANIZACIJE 

Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

285.936.850.000_ 

115.913.302.000 

_1^429^823_.000_^000_ 

650.200.000.000 

_500_ 

561 
ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti 18.983.988.000 65.305.000.000 344 

- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

Skupščina SR Slovenije  

10.436.335.000 
8.547.653.000 

112.666.731.000 

35.901.000.000 
29.404.000.000 

387.574.000.000 

344 
344 

344 

- sredstva za delo DPO 

Republiška volilna komisija 1.915.564.000 193.550.000.000 10104 

- pri RK SZDL SLovenije 
- pri RSPU 
- izredne volitve za člana predsedstva SFRJ in SRS 

Komisija za manjšinska in izseljenska vprašanja 

189.500.000 
309.464.000 

1.416.600.000 

821.268.000 

1.550.000.000 
192.000.000.000 

2.825.000.000 

818 
62043 

344 

- izdatki za zamejstvo 

Republiški sekretariat za finance 2.940.130.000 10.114.000.000 344 
- mladinsko prostovoljno delo 
Slovenska izseljenska matica 8.050.403.000 27.693.000.000 344 

- sredstva za delo 
- sofinanciranje revije "Rodna gruda" 
- sredstva za posebne namene 
- sredstva za angleško izdajo revije "Rodna gruda" 
- pomoč izseljencem 

i Skupnost slovenskih občin   

5.742.848.000 
519.021.000 
816.282.000 
702.252.000 
270.000.000 

27.846.000 

19.755.000.000 
1.785.000.000 
2.808.000.000 
2.416.000.000 

929.000.000 

96.000.000 

344 
344 
344 
344 
344 

344 

- sredstva za delo 
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Družtvo za združene narodne za SRS 128.610.000 443.000.000 
sredstvo za delo 

Jugoslovanski center za teorijo in prakso samoupravljanja 
Edvard Kardelj  889.318.000 3.059.000.000 344 
- sredstva za delo 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 22.317.982.000 84.821.000.000 380 
- sredstva za delo 
- sredstva za adaptacijo zgradbe na podlagi SS 
- jugoslovanska pagvaška konferenca 

Mednarodni center za upravljanje podjetij v družbeni 
lastnini v deželah v razvoju  

20.298.593.000 
2.019.389.000 

115.488.000 

69.827.000.000 
14.637.000.000 

357.000.000 

130.000.000 

344 
725 

- sredstva za delo 
RK za kulturo . 1.166.220.000 4.013.000.000 344 
- arhivska dejavnost InStituta za novejšo zgodovino 
- sradstva za obdelavo amigrantakega tiska pri NUX 

463 - SREDSTVA ZA VARSTVO PRED ŠKODLJIVCI IN NARAVNIMI 
  NESREČAMI 

Hidrometeorološki zavod SRS  
- sredstva za obrambo pred točo 
- objekt MRC Slavnik 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 

1.040.550.000 
125.670.000 

19.636.324.000 

19.636.324.000 

4.831.803.000 

3.580.000.000 
433.000.000 

24.000.000.000 

RK za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
- nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov 4.800.000.000 
- vzdrževanje in koriščenje avionov za gašenje gozdnih 

in drugih požarov 31.803.000 

465 - SREDSTVA ZA VARSTVO IN IZBOLSANJE ČLOVEKOVEGA 
   OKOLJA    1.757.000.000 

24.000.000.000 

16.622.000.000 

344 
344 

122 

16.512.000.000 ' 344 

110.000.000 344 

6.044.000.000 344 

Hidrometeorološki zavod SRS 1.757.000.000 6.044.000.000 344 
- sredstva za varstvo zraka 

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DROZBENE POTREBE 82.688.124.000 107.211.000.000 

4680 -.SREDSTVA ZA DROGE SPLOŠNE DROZBENE POTREBE 
 NA OBMOČJU SRS    15.766.597.000 60.663.000.000 385 
RS za finance 760.936.000 2.618.000.000 
- visokogorske planinske postojanke 

RK za Informiranja M?ji9QQ-000 
- projekt identitete SRS v očeh ciljnih 

javnosti 

RK za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 2.322.861.000 7.991.000.000 344 
- dvojezično šolstvo in šolstvo z italijanskim učnim jezikom 

Republiška geodetska uprava  12.682.800.000 43.629.000.000 344 
- geodetska dela na območju SRS 

4681 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 
 IZVEN OBMOČJA SRS   66.921.527.000 46.548.000.000 

RS za finance 
- odplačilo inozemskih dolgov NB Jugoslavije 
- odplačilo obroka kredita NB Jugoslavije 

5,541.490.000 
6.500.000.000 

24.136.000.000 
22.407.000.000 

435 
345 
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1 2 3 4 
- plačilo provizije NB Jugoslavije za sredstva, 

odstopljena SRS v trajno last 
- spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije 
- sredstva za pokritje tečajnih razlik iz določenih 

zunanjih kreditov 
- sredstva za pokritje tečajnih razlik in obresti z nas- 

lova deponiranih deviznih prihrankov občanov 

4.537.000 
12.901.000.000 

27.090.000.000 

14.884.500.000 

SKOPAJ (461+463+464+465+468) 394.850.101.000 

5.000.000 

1.583.700.000.000 

FINANČNI NAČRTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

FINANČNI NACRT 

IZOBRAŽEVANJA 
V nadaljevanju predstavljamo bilanco nalog in sredstev za 

področje usmerjenega izobraževanja za leti 1989 in 1990 ter 
oceno bilančnih sredstev za področje osnovnega izobraževanja. 

Zaradi primerljivosti podatkov z drugimi družbenimi dejav- 
nostmi povzemamo strukturiranost nalog po republiški materialni 
bilanci sredstev skupne porabe. 

Pri ovrednotenju planiranih nalog izobraževanja so bila upošte- 
vana dana planska izhodišča 

- indeks rasti bruto osebnih dohodkov za leto 1989, ki znaša 
v primerjavi z letom 1988 1420; 

- indeks rasti materialnih stroškov za leto 1989, ki znaša v pri- 
merjavi z letom 1988 1345. 

Omenjeni stopnji rasti sta le začasnega značaja, glede na hitro 
rast cen in osebnih dohodkov se vrednost planskih postavk 
mesečno spreminjajo in prilagajajo spremembam. 
1. Usmerjeno izobraževanje 

Na področju usmerjenega izobraževanja predstavljajo vzgojno- 
izobraževalni programi 88% vseh planskih sredstev. Vrednotenje 
vzgojnoizobraževalnih programov temelji na obsegu teh progra- 
mov ter sprejetih standardih, normativih in merilih za njihovo 
vrednotenje. V cenah vzgojnoizobraževalnih storitev so upošte- 
vani naslednji elementi: 

- dohodek, s katerm se zagotavljajo sredstva za osebne 
dohodke, skupaj z davki in prispevki ter sredstva za skupno 
porabo delavcev, potrebnih za izvedbo programa; 

- materialna sredstva za delovanje šol in sicer: sredstva za 
kritje stroškov, vezanih na šolski prostor (energetika, investicijsko 
vzdrževanje šol in domov), sredstva za kritje stoškov poslovanja in 
prehrane delavcev med delom ter sredstva za izvedbo teoretič- 
nega in praktičnega pouka; 
- šolam se v povračilih za opravljene storitve priznavajo še 

sredstva za 100% kritje amortizacije opreme v deležu, ki se nanaša 
na izobraževalno dejavnost, medtem ko (20% obračunane) amor- 
tizacije nepremičnin ne dobijo direktno, temveč posredno preko 
sredstev za obnovo šolskega prostora (postavka 4), ki se opleme- 
nitijo še z občinskimi sredstvi za realizacijo večjih investicijsko- 
vzdrževalnih del po posebnem programu. 

V letu 1989 je za področje usmerjenega izobraževanja predvi- 
den program dejavnosti, za katerega bi morali (ob realizaciji 
planirane rasti osebnih dohodkov in cen) v tem letu zagotoviti 
5.333 milijarde din, kar je 21% realno več kot v letu 1988. Če 
upoštevamo, da je del te rasti (5,6%) posledica hitrejše rasti 
osebnih dohodkov od rasti cen, je obseg progama realno višji za 
cca 15%; to pa je obseg, ki je bil predviden že v začetku letošnjega 
leta in sprejet na skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije 
v mesecu juniju letos. 
Planirane vrednosti za posamezne naloge so prikazane v nadalje- 
vanju, posebej pa so obrazložene predvsem tiste postavke, ki 
odstopajo. 

I. PLAN NALOG IN SREDSTEV USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA S PRENOSOM NALOG OSNOVNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA REPUBLIKO V LETU 1990 

1. Usposabljanje_prebivalstva_- 

dejavnost^ 

- srednjega šolstva 
- dornov_za učence srednjih šol 
- zavodov za usposabljanje otrok in mladine 

z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
- šolstvo narodnosti 
- višje in visoko šolstvo 
- podiplomsko izobraževanje 
- nastavitev asistentov stažistov 
- štipendiranje pedagoških kadrov 
- permanentno izobraževanje pedagoških delavcev 
- prenos sredstev za osnovno izobraževanje 

19«9^ 
(povprečne 
cene' 1989 

v miljon din 
1990 Indeks 

(cene dec.) 1990/89 
1989 - 

2.630.596 
217.472 

252.039 
63.572 

1.460.758 
24.900 
25-500 
17.093 
7-500 

9-321.067 
910.194 

994.472 
218.688 

5.629.723 
86.000 
88.167 
58.411 
50.000 

4.785.000 

354 
418 

395 
344 
385 
345 
345 
341 
667 

S K U P A J 1 :  if.69^439 22.141.722. 471 

2. Strokovno-raziskovalne nalorre 19-807  65^758 33§_ 
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3- MedregubHško_in_mednarodng_sodelovanje  — 

- izobraževanje otrok naših delavcev v tujini 14.230" 48.000 337 
- mednarodno sodelovanje na področju V 

izobraževanja , 21.500 70.622 328 

§=0-P-Mx-3-i====     33<?___. 

- nacionalne investicije 125.912 227-700 181 
- obnova šolskega prostora 22.860 78.638 344 
- sofinanciranje opreme srednjega šolstva 14.300 49-192 344 
- sofinanciranje opreme visokega šolstva 

z računalnikom 52.000 "178.880 344 
- vzajemno združevanje sredstev za 

investicije v osnovno šolo 126.390 

§=0=I=jy„iLi— 215.072   §§0-800 _L'l.  

5. |nformacijska_dejavnost 

- računalniška dejavnost univerze 29.750 101.745 342 
- sofinanciranje samostojnih knjižnic 48.450 165.540 342 

==========^==i=i========  = 78.200 267.285 342  

6. Financiranje_združenega_dela: 

- regresiranje'vsakodnevnih prevozov 
učencev in študentov 164.662 600.000 364 

- regresiranje skupinskih potovanj mladine 7.000 24.290" 347 
- sofinanciranje mladinskega in drugega tiska 5.760 20.000 347 
- sofinanciranje učbenikov z nizko naklado 2.100 8.250 393 

S_O.P_A_J__6_:__=_   119.522 §52.540 364__ 

7- Nagrade_ 

-_N§grade_Staneta_Žagar ja 104 345 ?32__ 

8* Društva_in_drugo 

- sofinanciranje vzgojnoizobraževalne dej.društev 1.963 6.750 344 
- mladinske delovne akcije 92 200 217 
- tekmovanja učencev 200 820 410 
SKUPAJ 8 : 27255 77770 3W~ 

9. Standard.udeležencev^ • 

- dejavnost študentskih domov 69.123 171.153 247 
- zavarovanje in stroški zdravniških pregledov 

učencev na proizvodnem delu in delovni praksi 5.200 17-350 334 
- stroški samoizobraževanja 1.666 5.847 351 

■ - skupne naloge osnovnega izobraževanja 166.840 

i=====I==r===2_i_________ ______   j 75^982 361.120 475  

10. D||oYanj|_s-i|t|ma^  ___ _ 8.933 15.GC0 170 

11. O|£|lo_(stroški_plačiprometa)  -_18.000_ 59.759 332 

AJ__DEPyBLIŠKI_PROGRAM  ^ 5.i333-Q42 _ 24.350.791 456 



Glede finančnega pokritja predvidenega piana za leto 1989 
ugotavljamo po ocenah dosedanjega priliva, da so napovedi pre- 
sežka prihodkov v Izobraževalni skupnosti Slovenije nerealne. Na 
osnovi doseženih parametrov (vključno z mesecem oktobrom) 
menimo, da so planske postavke podcenjene, to pa ob realnejših 
ocenah priliva izkazuje za področje ugodnejši finančni položaj. 

Likvidnostna situacija je bila v Izobraževalni skupnosti Slovenije 
v zadnjih mesecih relativno ugodna, saj se je izpad tekočega 
priliva od septembra dalje pokrival z rezervo sredstev poračuna, 
prejetega v avgustu, s sredstvi obresti in začasno založenimi 
sredstvi drugih samoupravnih interesnih skupnosti (v oktobru 
mesecu je znašal tekoči primanjkljaj sredstev že 23% mesečnih 
odhodkov) 

Do nekritih obveznosti je v usmerjenem izobraževanju prišlo 
v mesecu novembru, čeprav upoštevamo še vračilo začasno zalo- 
ženih sredstev občinskim izobraževalnim skupnostim; v mesecu 
decembru pa bo izpad priliva že 50%. Razlog je v spremembi 
načina financiranja oziroma povečevanja prispevne osnove, ki se 
glede na rast osebnih dohodkov dviguje z enomesečno zamudo. 

Ker poračuna prispevkov po devetmesečnem periodičnem 
obračunu nismo realizirali, je logično, da se bodo likvidnostni 
problemi le še stopnjevali. Sprememba načina financiranja je zato 
nujno zahtevala takojšnjo prilagoditev prispevne stopnje za 
mesec december tekočega leta. 

Za leto 1990 so vse vrednosti programov izobraževanja podane 
v cenah meseca decembra 1989. Glede na to, da letošnje leto še ni 
zaključeno ter da že sedaj ugotavljamo podcenjenost tekočih 
planskih izhodišč, je predvidevanje za leto 1990 toliko bolj nego- 
tovo. To pomeni, da lahko ob konkretnem ovrednotenju progra- 
mov za prihodnje leto še pride do sprememb, saj še vedno niso 
povsem znani vsi elementi obsega programov. 

Glede na izračune bi za izvedbo programov usmerjenega izo- 
braževanja v prihodnjem letu morali zagotoviti 19,273 milijarde 
din, kar predstavlja v stalnih cenah leta 1989 5% porast. 

V nadaljevanju je podano kratko pojasnilo o spremembah 
obsega posamezne dejavnosti, ki vrednostno bolj odstopa od 
povprečne stopnje rasti cen Podrobnejši vsebinski pregled posa- 
meznih postavk tekočega leta pa bo razviden iz finančnega plana 
Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 1989, ki bo pripravljen 
na osnovi predložene globalne bilance. 

Ad 1) Usposabljanje prebivalstva 
Srednje šolstvo 

V šolskem letu 1988/89 je bilo v programe srednjega šolstva 
vključenih 88.739 učencev v 2.979 oddelkih; glede na predhodnje 
šolsko leto se je število vpisanih povečalo za 4,3%. V septembru 
novega šolskega leta 1989/90 se je generacija vpisanih učencev 
zopet povečala, in sicer za 105 novih oddelkov. To pomeni 3,4% 
večji obseg glede na prihodnje šolsko leto. Tak obseg dejavnosti 
se bo realiziral vse do jeseni 1990, ko se zaradi večje generacije 
sedanjih osnovnošolcev pričakuje še za 1,6% povečan vpis v sred- 
nje šole. Pri tem se povečuje tudi obseg ponavljalcev, vendar je 
prognoziranje povečanega obsega dejavnosti na njihov račun 
nezanesljivo. 

Za izvedbo programov srednjih šol in vseh drugih izvajalcev na 
tem področju, je potrebno s ceno vzgojnoizobraževalnih storitev 
med drugim zagotoviti tudi sredstva za osebne dohodke za 7.960 
delavcev, od tega je 5.604 učiteljev (70% vseh) ter 2.356 (ali 30%) 
drugih delavcev, povezanih z izvedbo vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov. 

Ob počasnem približevanju usklajeni ravni izplačanih osebnih 
dohodkov zaposlenih v šolstvu pa še vedno ostaja odprto vpraša- 
nje nizke cene vzgojnoizobraževalne storitve, s katero se bo 
potrebno soočiti ob pripravi kolektivnih pogodb za leto 1990. 

Domovi za učence srednjih šol 
V 48 dijaških domovih je v leošnjem letu bivalo 11.242 dijakov 

v 396 vzgojnih skupinah, kar je približno toliko kot v letu prej. 
V jeseni se število dijakov v domovih kljub močnejši generaciji 
v srednji šoli ne povečuje (skupin je celo 5 manj), zato za leto 1990 
ne predvidevamo povečanja obsega storitev. Ugotavljamo, da se 
z novim šolskim letom precej več dijakov poslužuje regresiranih 
vsakodnevnih prevozov do šole, kar potrjujejo tudi močno narasli 
stroški v ta namen že v letu 1989 (postavka 6). 

Povečanje sredstev za dejavnost dijaških domov v letu 1990 ni 
odraz povečane dejavnosti v tem letu, temveč dejstva, da je 
v strukturi cene delež amortizacije zelo visok (42%); osnovo za 
planiranje te postavke predstavlja namreč stanje osnovnih sred- 
stev na dan 31. 12. 1989. Ob visoki inflaciji v letošnjem letu se 
z revalorizacijo amortizacije v tekočem letu kompenzira komaj 
polovica porasta cen v letu 1989, zato je tudi izhodiščna vrednost 
osnovnih sredstev v letu 1990 tako visoka. 

Zavodi za usposabljanje otrok in mladine z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju 

Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov poteka 
v 21. zavodih za slušno in govorno prizadete, za slepe in slabo- 
vidne, za lažje in težje duševno prizadete ter vedenjsko motene 
otroke in mladostnike. Vanje je v letu 1989 vključenih okrog 1.600 
otrok. Od leta 1986 se zavodi obnavljajo, hkrati pa se izboljšuje 
prostorski standard. Oboje ob uveljavljanju manjšega števila otrok 
v skupinah na eni strani ter stanovanjskih skupin na drugi, zah- 
teva tudi realno več sredstev. 

Višje in visoko šolstvo 
V višjem in visokem šolstvu je bilo v letu 1989 v izobraževanje 

vključenih 24.349 študentov, kar je 2,3% več kot v prejšnjem 
šolskem letu. V jeseni letos je bilo v prvi letnik vpisanih 12.495 
študentov ali 11% več kot v letu poprej, celotna vpisana generacija 
pa je v tem šolskem letu (ki ga bo potrebno financirati še v letu 
1990) večja za 9,1%. Tak vpis ob razdrobljenosti programov 
seveda zahteva tudi več sredstev za njihovo izvedbo, tako da je 
v letošnjem in prihodnjem letu planiranih cca 5% več sredstev za 
povečanje obsega dejavnosti v visokem šolstvu. 

Višja realna rast sredstev od zgoraj opredeljene je izkazana na 
račun amortizacije in sredstev za regresirano prehrano zaposle- 
nih iz razlogov, ki so že bili navedeni; obseg amortizacije opreme 
pa narašča tudi dejansko, zaradi aktiviranja nove raziskovalne in 
izobraževalne opreme, nabavljene v letošnjem letu. 

Bistveno toda nerešeno vprašanje, ki se prenaša v leto 1990, je 
vprašanje načina financiranja kadrov na poročju visokega šolstva. 
Izobraževalna skupnost Slovenije je doslej krila dvotretjinski del 
dohodka za pedagoško delo visokošolskih učiteljev ter asistentov, 
ostali del pa so si šole zagotovile od Raziskovalne skupnosti 
Slovenije ali neposredno iz gospodarstva. 

Za realizacijo izraženih zahtev po 100% kritju osebnih dohod- 
kov v visokem šolstvu iz enega vira, bi bilo potrebno manjkajoči 
delež zagotoviti s prenosom sredstev iz Raziskovalne skupnosti 
Slovenije, ter pri tem na ravni obeh komitejev dogovoriti tudi 
ustrezno vsebino teh sredstev. 

Podiplomsko izobraževanje 
Programe podiplomskega izobraževanja sofinancirata Izobra- 

ževalna in Raziskovalna skupnost Slovenije v minimalnem obsegu 
17% vseh stroškov. Na osnovi sklepa Skupščine SR Slovenije, 
sprejetega v letu 1987, je v letošnjem letu predvidena delna 
sanacija teh programov v materialnem pogledu, saj je za njihovo 
financiranje predvideno 50% realno povečanje sredstev, v letu 
1990 pa se dejavnost nadaljuje na doseženem nivoju. 

Nastavitev asistenov — stražistov 
V organizacijah visokega šolstva je v letošnjem letu sklenjenih 

134 pogodb z asistenti - stražisti, od katerih se jih je 50 že izteklo. 
Število le-teh je v letošnjem letu sicer manjše kot v preteklem letu, 
korigirano pa je bilo povračilo za opravljeno delo tako, da je sedaj 
približano višini, ki jo mesečno prejemajo mladi raziskovalci; 
doslej je bilo le-to namreč za 30% nižje od povračila Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. Število nastavitev se bo v prihodnjem letu 
obdržalo na približno enaki ravni kot letos. 
Permanentno izobraževanje pedagoških delavcev je bilo v več- 
jem obsegu po sklepu Skupščine SR Slovenije vključeno v plan 
usmerjenega izobraževanja prav v letošnjem letu. Nekaj progra- 
mov se sicer že izvaja, precej pa jih je še v pripravi, zato je za 
potreben obseg sredstev v ta namen prikazana zgolj groba ocena. 
Zaradi postopnega uvajanja teh programov bo potrebno več sred- 
stev zanje zagotoviti v I. 1990. 

Ad 4) Investicije in oprema 
Obseg sredstev za investiranje na področju usmerjenega izo- 

braževanja je bil v preteklih letih zaradi intervencijskih omejevanj 
porabe zelo skromen. V letu 1989 se zato po nekaj letih zopet 
zagotavljajo sredstva za opremljanje srednjih šol, predvsem tistih, 
ki si zaradi specifičnih uporabnikov s področja družbenih dejav- 
nosti niso uspele zagotoviti sredstev po posebnih sporazumih, kot 
je to uspelo šolam v nekaterih posebnih izobraževalnih skupno- 
stih s področja gospodarstva. 

Na področju visokega šolstva so sredstva namenjena nakupu 
izobraževalne opreme, kar je v skladu z že omenjenimi sklepi 
Skupščine SR Slovenije iz preteklih let. 

Na področju nacionalnih investicij bi morali v letošnjem letu 
zagotoviti sredstva za nadaljevanje izgradnje Biološkega središča, 
v prihodnjem letu pa omogočiti III. fazo njegove izgradnje ter vsaj 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za NUK II v Ljub- 
ljani. 

Ad 5) Informacijska dejavnost 
V letošnjem letu se realno povečujejo sredstva za financiranje 
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samostojnih knjižnic zaradi aktiviranja nove Univerzitetne knjiž- 
nice v Mariboru. V letu 1990 pa bo odkup računalnika Računalni- 
škega centra Univerze v Mariboru tudi zahteval sorazmerno višji 
delež sredstev za pokritje nove in obstoječe amortizacije. 
Ad 6) Financiranje združenega dela 

Omenjeno je že bilo, da so se v jeseni letošnjega leta močno 
povečali stroški vsakodnevnih prevozov učencev in študentov, ki 
se vozijo tudi na daljših relacijah kot v prejšnjem šolskem letu. Ker 
se ohranja 40-odstotno regresiranje cene vozovnice, se stroški 
realno povečujejo. 

Regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine se je do 
letošnjega leta realiziralo le delno in z velikimi težavami, saj sta od 
podpisnikov dogovora ostala le dva financerja. V letošnjem letu je 
bilo zato breme financiranja te dejavnosti preneseno na Izobraže- 
valno skupnost Slovenije, po dogovoru pa so se spremenili tudi 
kriteriji financiranja. Oboje zahteva v letu 1989 znatna dodatna 
sredstva, medtem ko bodo stroški v letu 1990 odvisni predvsem od 
rasti cen teh storitev, kar je trenutno težko oceniti. 
Ad 8) Društva in drugo 

Sredstva za financiranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti dru- 
štev so neznatna v primerjavi s potrebami, ki jih le-ta izkazujejo. 
V letošnjem letu je prišlo do korekture sredstev za naravoslovno- 
matematično društvo, v letu 1990 pa naj bi na osnovi izhodišč 
Zavoda SRS za šolstvo vzpostavili enotnejši sistem tekmovanj 
najboljših učencev s posameznih predmetnih področij. V ta 
namen je zato predvidenih tudi realno več sredstev. 
Ad 9) Standard udeležencev 

V tem sklopu nalog so izražene zahteve po nadpovprečni rasti 
sredstev za financiranje dejavnosti študentskih domov, ki izhajajo 
iz vračunavanja delne tekoče revalorizacije normirane amortiza- 
cije, z namenom hitrejše sanacije študentskih objektov, ki je 
v stroških vračunana za leto 1989, zato v letu 1990 ni dodatnega 
povečanja sredstev v ta namen. 

V letu 1989 se stalno soočamo s pritiski študentov po povečanju 
deleža Izobraževalne skupnosti Slovenije pri kritju drugih nastani- 
tvenih stroškov (predvsem porabljene energije), ki se bodo v letu 
1990 še stopnjevali, zanje pa v globalu ni finančnega pokritja. 

Vprašanje financiranja osnovnega izobraževanja je podano 
posebej v nadaljevanju. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije se v skladu z družbenim 
dogovorom vodi tudi obnova zavodov za izobraževanje in uspo- 
sabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju. Sredstva za to obnovo se združujejo v Zvezi stano- 
vanjskih skupnosti po prispevni stopnji 0,117%- od BOD in se 
preodkazujejo Izobraževalni skupnosti Slovenije za realizacijo 
nalog po sprejetem programu. Realizacija tega programa se bo 
v skladu z družbenim dogovorom nadaljevala tudi v letu 1990. 
2. Osnovno izobraževanje 

V letu 1989 v občinskih izobraževalnih skupnostih s prispevki iz 
bruto osebnih dohodkov združujejo sredstva za zagotovljeni in 
dodatni program osnovnega izobraževanja. Ob tem s prispevno 
stopnjo združujejo tudi sredstva za skupni program osnovnega 
izobraževanja in sicer: za solidarnost na področju financiranja 
zagotovljenega programa osnovne šole, za skupne naloge in 
vzajemno investiranje v osnovnošolski prostor na manj razvitih 
področjih Slovenije. Sredstva za skupni program so prenakazana 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, ki jih prenaša upravičencem 
v skladu z dogovorjenimi programi in kriteriji. 

V letu 1990 odgovornost za ivzedbo programa osnovne šole še 
vedno ostaja tako v občini, kot v republiki. Občine morajo zagoto- 
viti, da se bo v letu 1990 zagotovljeni program izvajal najmanj 
v obsegu, ki ga je predpisal Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo 
in izobraževanje ter skladno z enotnimi standardi, normativi in 
merili.1 

Ker je ekonomska moč občin zelo različna, tega v nekaterih 
sredinah ni mogoče doseči, ne da bi prispevne stopnje močno 
odstopale od povprečja. Zaradi tega se bo v prihodnjem letu 
uveljavil nov način dopolnjevanja občin za dogovorjeni zagotov- 
ljeni program, za ar bodo vsi zaposleni prispevali 1% iz bruto 
osebnih dohodkov. Do dopolnjevanja bodo v skladu z dogovorje- 
nimi kriteriji upravičeni v tistih občinah, v katerih prispevna stop- 
nja za ta program ne bo nižja od 5, 10%2 

Del sredstev, zbranih v republiki s prispevno stopnjo za skupni 
program bo namenjen tudi financiranju nalog v skladu z dogovor- 
jenim programom skupnih nalog osnovnega izobraževanja ter za 
nadaljevanje programa investiranja v osnovnošolski prostor na 
manj razvitih področjih. 

V občinah bodo morali ob tem združevati tudi še sredstva za 
lastni dodatni program in za obsežnejši oziroma vrednostno višji 
zagotovljeni program, če se v občini zanj dogovorijo. 

1 Za Izvedbo predmetnika |e v zagotovljenem programu v cenah storitev 
vkalkuliran dohodek in materialni stroški v višini 10% od dohodka. 2 Ob spremembi planskih parametrov in ocen bruto mas osebnih dohodkov se 
višina te stopnje lahko spremeni. 

FINANČNI NAČRT 

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Prikaz razdelitve vseh sredstev za raziskovalno dejavnost je 
prikazan v spodnjem tabelarnem pregledu 

1990 
sredstva v mio din 

Sredstva za skupni raz. program, skupne naloge in nac. 
pomembne investicije 8.400.836,1 
Inovacijski sklad 851.933,7 
Sredstva Enote za odkrivanje in razisk. surovin spslošnega 
pomena 656.029,1 
Sklad B. Kidriča 3.013,9 
Skupaj 9.911.813,0 

Ad 1. Sredstva za skupni raziskovalni program, skupne naloge 
in nacionalno pomembne investicije v letu 1990 

Ta postavka pokriva raziskovalno delo v obsegu približno 1000 
FTER, organizirano v usmerjene raziskovalne programe (URP-e), 
skupne naloge (tisk, mednarodno sodelovanje, indok, oprema, 
kadri, itd ), projekt »mladi raziskovalci« in investicije posebnega 
nacionalnega pomena (CTK, SAZU, itd ). 

V letu 1990 se bodo raziskovalni programi (URP-i) nadaljevali in 
zaključevali v skladu s programom, ki ga bo za leto 1990 sprejela 
skupščina RSS oziroma v skladu s srednjeročnim planom razvoja 
raziskovalne dejavnosti, pri čemer pa je že zdaj jasno, da predvi- 
dena sredstva ne bodo uspela pokrivati hitre dinamike rasti stro- 
škov zlasti pri opremi, mednarodnem sodelovanju in investicijah, 
kar bo v letu 1990 zahtevalo tekoče usklajevanje in prilagajanje. 

Pri financiranju skupnih nalog bodo uveljavljeni zaostreni krite- 
riji in prioritete, ki izhajajo iz ciljev in nalog na tem področju 
oziroma iz razvojne usmeritve SR Slovenije. 

Projekt »mladi raziskovalci« pokriva izjemno občutljivo 
področje pospešenega usposabljanja, kjer ni mogoče natančno 
predviditi dinamike pritoka novih strokovnjakov. Če bo njihovo 
število naraščalo hitreje od predvidenega, bomo tako kot doslej 
z rebalansi v teku leta zagotovili potrebno količino sredstev za 
vse, ki vstopajo v ta prioritetni proiekt. 

Sredstva, predvidena za investicije, so bistveno premajhna, da 
bi lahko pokrila potrebe po vzdrževanju, obnavljanju in dograjeva- 
nju opreme ter investiranju v nacionalno pomembne objekte. 
Načrtujemo, da bo v republiki nastal enoten program investiranja 
v nacionalno pomembne objekte na vseh področjih (kultura, šol- 
stvo, znanost, itd.), kjer bo prioritete določila Skupščina SR Slove- 
nije. 

Ad 2. Sredstva inovacijskega sklada bodo v letu 1990 pokrivala 
izvajanje dosedanjih programov PoRS in medporsovskih projek- 
tov, s tem, da bodo v praktični realizaciji financiranja dosledneje 
uveljavljeni kriteriji, ki so bili v metodologijo PoRS sicer že obliko- 
vani Prednost bodo dobili projekti, ki neposredneje vstopajo 
v realizacijo konkretnih razvojnih ciljev gospodarstva in družbene 
infrastrukture, povečala pa se bo tudi intenzivnost družbenega 
nadzora pri namenski rabi teh sredstev. 

Ad. 3. Sredstva enote za odkrivanje in raziskovanje surovin 
splošnega pomena 

Nadaljeval se bo program odkrivanja in raziskovanja geoloških 
in drugih surovin splošnega pomena, s tem, da bodo predhodno 
valorizirani rezultati dosedanjega dela, sredstva pa usmerjena 
v prednostne projekte z vidika razvojne strategije Slovenije. 

Ad 4. Sklad Borisa Kidriča 
Sklad bo deloval tudi v letu 1990 z istim ciljem in nalogami kot 

v preteklosti, saj pomenijo nacionalna priznanja za znanstvene in 
inovativne dosežke pomembno moralno vzpodbudo za delo na 
tem področju. Ker se je v preteklosti materialni pomen teh nagrad 
zmanjševal, je za leto 1990 predvidena hitrejša rast sredstev v pri- 
merjavi z ostalimi postavkami. 

Podrobnejšo opredelitev sredstev za posamezne namene in 
cilje bo določil plan raziskovalne dejavnosti, ki ga bo za leto 1990 
še sprejela skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije v decem- 
bru 1989 Ta plan bo izhodišče za operativno raziskovalno politiko 
v letu 1990. 

Sredstva za raziskovalno dejavnost v celoti so danes bistveno 
premajhna, če upoštevamo stopnjo razvitosti SR Slovenije (okrog 
6000 USD) in njeno razvojno odvisnost od uspešnega prodora na 
sodobna tehnološka področja, zato omejitve, ki jih je kriza izsilila 
za leto 1990 (za znanost se v proračunu namenja manj kot 0,7% 
družbenega proizvoda, normalen obseg pa bi bil preko 1%) ne 
morejo biti ustrezno izhodišče za plansko obdobje 1991-1995. 
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FINANČNI NACRT SKUPNIH 

NALOG ZA TELESNO KULTURO 

ZA LETO 1990 

cene december 1989 
v mio din 

Naloge 1990 

USPOSABLJANJE 
- izobraževanje strokovnih kadrov 
za predšolske otroke 1.316 
- šolanje in izpopolnjevanje strokov, 
kadrov za športnorekreativno dejavnost 
humanitarnih organizacij 875 
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih 
in organizacijskih kadrov za športno- 
rekreativne programe 5.640 
- šolanje profesionalnih strokovnih 
kadrov v rednem šolanju ob delu in iz 
dela 615 
- izdelava programov in priprava skript 
za šolanje in izpopolnjevanje amaterskih 
kadrov 818 
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov v tujini 1.788 
- izpopolnjevanje strokovnih kadrov v SFRJ 2.476 

- tuji strokovnjaki na tečajih in seminarjih 
v SR Sloveniji 1.560 
- sofinanciranje dopolnilnega programa 
smučarskih oddelkov SDJŠ »Boris Ziherl« 
Škofja Loka 1.586 
RAZISKAVE, RAZVOJ 
- informacijski sistem gibalnih sposobnosti 
otrok in mladine 2.940 
- razvoj strokovno znanstvenega in 
organizacijskega dela na področju 
vrhunskega športa 885 
- raziskovalna dejavnost na področju 
telesne kulture 20.833 
- založniška dejavnost na področju 
telesne kulture 12.786 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
- sodelovanje v strokovnem, tekmovalnem, 
organizacijskem in materialnem smislu 
slovenskih športnikov v zamejstvu 1.828 
- sodelovanje na področju športa z 
delavci na začasnem delu v tujini 677 
- izmenjava strokovnjakov z belorusko 
SSR F 450 
- sodelovanje na področju športa s 
sosednjimi deželami 378 
INVESTICIJE, OPREMA 
- Specialna tehnična sredstva in specialna 
športna oprema 4.758 
NAGRADE 
- podelitev priznanj Stanka Bloudka 1.844 
DRUŠTVA (tudi M DA) 
Obveznosti iz družbenega dogovora: 
- visokogorske planinske postojanke 727 
- mladinske delovne akcije 275 
- mladinski periodični tisk 666 
OHRANJANJE ZDRAVJA 
- telesnokulturna dejavnost predšolskih 
otrok 2.191 
- telesnokulturna dejavnost osnovnošolskih 
otrok 2.204 
- telesnokulturna dejavnost v srednjem 
usmerjenem izobraževanju 1.195 
- telesnokulturna dejavnost v sistemu višjega 
in visokega izobraževanja 1.363 
- športno-rekreativni program 5.681 
- športno-rekreativna dejavnost humanitarnih 
organizacij 937 
INOVATIVNOST 
- prednostni programi priprav in nastopov 
vrhunskih športnikov v individualnih 
športnih panogah 79.836 
- prednostni programi razvoja individualnih 
športnih panog 29.708 
- prednostni programi razvoja ekipnih 
športnih panog 12.503 

- priprave in nastopi športnikov na 
Olimpijskih igrah, Evropskih prvenstvih, 
svetovnih prvenstvih in Balkanskih 
prvenstvih 99 
- meritve in spremljanje treniranosti v 
program vključenih športnikov 3.096 
- obveznosti in naloge, ki pogojujejo 
razvoj vrhunskega športa 13.072 
- športno politična tekmovanja pionirskih 
in mladinskih kategorij - turnirji 
Bratstva in enotnosti 1.697 
- Partizanska olimpijada v Foči 245 
- s protokoli opredeljena tekmovanja 
z reprezentancami sosednjih in drugih 
dežel, ki jih organizira ZTKO Slovenije 2.595 
- stanovanjski sklad - krediti za vrhunske 
športnike 1.784 
- športni dodatek 15.880 
- materialne stimulacije vrhunskih 
športnikov in njihovih trenerjev za 
dosežene vrhunske rezultate 1.240 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vrhunskih športnikov 1.204 
- nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov 272 
DELOVANJE SISTEMA 

- stroški plačilnega prometa in materilani 
stroški 3.612 
OSTALO 
- delo strokovne službe ZTKOS 29.339 
- delo republiških strokovnih 
organizacij 31.472 
SKUPAJ 306.946 

Izvajalcem skupnih nalog se programi samo sofinancirajo. Na 
podlagi javnega razpisa se v okviru razpoložljivih sredstev financira 
vsebina programov, ki so opredeljeni v Samoupravnem sporazumu 
o skupnih nalogah TKS občin v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 
v letu 1990. Osnova za sofinanciranje programov so kriteriji, ki jih je 
sprejela Skupščina TKS Slovenije 17. 11. 1986 leta. 

USPOSABLJANJE 

V tej programski točki se sofinancirajo programi izobraževanja 
strokovnih kadrov za vse kategorije prebivalstva za množično 
telesno kulturo in selektivni šport. Financira se priprava programov 
in strokovnih gradiv ter usposabljanje predavateljev za pridobivanje 
kvalifikacij amaterskih strokovnih kadrov. Sofinancira se izpopolnje- 
vanje amaterskih in profesionalnih strokovnih kadrov za športne 
panoge, ki so v Sloveniji najbolj množične in najbolj kvalitetne Prav 
tako se sofinancira sodelovanje naših strokovnjakov za izpopolnje- 
vanje v tujini ter del stroškov udeležbe tujih strokovnjakov na posve- 
tovanjih v SR Sloveniji. 

RAZISKAVE IN RAZVOJ 

Sofinancira se informacijski sistem za spremljanje gibalnih spo- 
sobnosti otrok in mladine, ki teče od leta 1986 in zajema merjenje 
otrok v osnovni šoli in srednjem usmerjenem izobraževanju. Sofi- 
nancira se računalniška obdelava, interpretacija in nadzor nad zbira- 
njem podatkov. Na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti se 
sofinancirajo naslednji raziskovalni projekti: 

- Računalniško podprt sistem začetnega izbora in usmerjanja 
otrok v različne športne panoge 

- Psihosomatični status odraslih občanov SR Slovenije 
- Razvoj merilne tehnologije na področju športa 
- Razvoj programske opreme za uravnavanje vadbenih procesov 
- Proučevanje vpliva različnih modelov vadbe na spremembe 

antropološkega statusa. 
Na področju založništva se sofinancirajo strokovne publikacije in 

revije, ki so v funkciji zastavljenega razvoja telesne kulture. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Sofinancirajo se programi, ki potekajo na podlagi podpisanih 
protokolov in drugih mednarodnih dogodkov s posebnim poudar- 
kom na sodelovanju s sosednjimi državami. Gre za čimvečje sodelo- 
vanje na področju strokovne in organizacijske pomoči pri vzgoji 
kadrov in organizaciji telesnokulturne dejavnosti s Slovenci v zamej- 
stvu, delavci na začasnem delu v tujini ter s sosednjimi deželami. 
Pomemben je tudi delež sodelovanja z Belorusko SSR. 
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INVESTICIJE IN OPREMA 

Sofinancira se nakup specialnih tehničnih sredstev in opreme, ki 
je potrebna za tehnološko sodoben proces treniranja vrhunskih 
športnikov. 

NAGRADE 

Financira se delo Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj ter 
nagrade in plakete in organizacijo izbora ter podelitve priznanj. 

DRUŠTVA (tudi M DA) 

Sofinancirajo se obveznosti v opredeljeni višini za družbene dogo- 
vore in samoupravne sporazume na področju visokogorskih planin- 
skih postojank, mladinskih delovnih akcij in mladinskega periodič- 
nega tiska. 

OHRANJANJE ZDRAVJA 

Sofinancira se izdelava vzpodbujanje in nadzor nad izvajanjem 
programov, ki spodbujajo in omogočajo telesnokulturno aktivnost 
vseh predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in odraslih prebivalcev 
Slovenije. Prav tako se sofinancirajo programi zaključnih tekmovanj 
šolskih športnih društev osnovnih šol, srednjega usmerjenega izo- 
braževanja in organizacija množičnih tekmovanj v smučanju in pla- 
vanju, v izobraževanju študentov ter republiških prvenstev invalidov 
v treh športnih panogah. 

INOVATIVNOST 

Sofinancirajo se prednostni programi razvoja individualnih šport- 
nih panog in ekipnih športnih panog v mladinskih in kadetskih 
kategorijah, nastopi republiških reprezentanc na medrepubliških 
srečanjih, ki pomenijo obliko državnega prvenstva in srečanj z repre- 
zentancami sosednjih dežel, programi ekip, ki tekmujejo v uradnih 
mednarodnih tekmovanjih, meritve in spremljanje treniranosti v pro- 
gram vključenih športnikov. 

Financirajo se dogovorjene obveznosti za urejanje položaja kate- 
goriziranih športnikov v SR Sloveniji, za zaslužne in športnike med- 
narodnega razreda in nekatere perspektivne športnike (športni 
dodatek, pokojninsko invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarova- 
nje, materialne stimulacije vrhunskih športnikom in njihovim trener- 
jem za dosežene vrhunske rezultate in stanovanjska posojila). Sofi- 
nancirajo se tudi obveznosti in naloge, ki pogojujejo razvoj vrhun- 
skega športa. To so osebni dohodki in povračila v program vključe- 
nih profesionalnih trenerjev, strokovnjakov in sodelavcev. 

DELOVANJE SISTEMA 

Vključeni so stroški plačilnega prometa in materialni stroški za 
delovanje sistema. 

OSTALO 

Sofinancira se delovanje delavcev republiških strokovnih organi- 
zacij, ki izvajajo program skupnih nalog in financira se delovanje 
delavcev strokovne službe ZTKOS. 

FINANČNI NACRT SOCIALNEGA 

SKRBSTVA 
1990 (v tisoč din) 

1. Usposabljanje 
(pokrivanje oskrbnih stroškov 
v organizacijah 
za usposabljanje) 909.250.000 
2. Raziskave, razvoj 5.186.000 
(financiranje raziskovalnih 
nalog Univerzitetnega zavo- 
da za zdravstveno in socialno 
varstvo, Univerzitetnega za- 
voda za rehabilitacijo invali- 
dov in drugih aplikativnih 
raziskav) 
- Univerzitetni zavod za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo 4.450.000 
- Univerzitetni zavod za re- 
habilitacijo invalidov 26.560 
- Ostale raziskave 709.440 

3. Investicije, oprema 
(programska oprema) 
4. Informacijska dejavnost 
(stroški Letopisa) 
5. Financiranje združenega 
dela 
(sofinanciranje revij »Naš de- 
lavec« in »Naša žena«) 
6. Društva (tudi mladinske 
delovne akcije) 
- sofinanciranje družbenih 
organizacij in društev 
- sofinanciranje mladinskih 
delovnih akcij 
7. Standard, zavarovanje 
(družbeno denarne pomoči 
edini in dopolnilni vir 
upravičencem v socialnih za- 
vodih) 
8. Solidarnost 
- edini in dopolnilni vir 
- pravice po zakonu o druž- 
benem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb 
- financiranje stroškov mla- 
dinskih sprejemališč 
- oskrba oseb neznanega bi- 
vališča 
- prevozi slepih, živčno, 
živčno-mišično obolelih in 
njihovih spremljevalcev 
- sofinanciranje programov 
Romov 
9. Neformalna dejavnost 
(rejnine) 
10. Delovanje sistema 
(gradiva za seje, najemnine, 
publikacije, stroški priznanj 
Skupnosti socialnega skrb- 
stva Slovenije, pokrivanje 
PTT stroškov nakazil družbe- 
no denarnih pomoči in sofi- 
nanciranje Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije) 
11. Ostalo 
(nepredvidene naloge) 

898.100 

379.900 

574.369.800 

363.887.500 

6.524.700 

1.349.000 

2.897.500 

" 1.975.500 

1.119.000 

33.000 

319.000 

1.278.000 

325.634 000 

951.004.000 

260.277.000 
2.311.000 

27.000 
Skupaj 1-11 2.456.438.000 

Program Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije je opredeljen 
s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov skupnosti 
socialnega skrbstva za obdobje 198^-1990. Skladno s sklepom 
Skupščine SR Slovenije z dne 22.11. 1989. se v letu 1990 prenaša 
tudi zbiranje sredstev za posamezne programe iz občinske na 
republiško raven. To velja za program usposabljanja otrok in 
mladostnikov v organizacijah za usposabljanje, plačilo ali dopla- 
čilo rejnin in za zagotovljeni program v celoti - ne več solidar- 
nostno dopolnjevanje. Za vse prenešene programe gre za vzajem- 
nostno financiranje. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo zagotavljala obči- 
nam sredstva za družbeno denarne pomoči in sicer edini in 
dopolnilni vir sredstev za preživljanje, ne glede na to, ali se 
upravičenec preživlja doma ali v socialnem zavodu. Sredstva 
bodo zagotovljena na poprečno 2.138 upravičencev do edinega 
vira, 6668 upravičencev do dopolnilnega vira, 3577 upravičencev 
do edinega in 5.102 upravičenca do dopolnilnega vira v socialnih 
zavodih. Prav tako bodo sredstva zagotovljena za plačilo rejnin 
poprečno 2.200 upravičencem. Otrokom in mladostnikom na 
usposabljanju pa bo Skupnost socialnega skrbstva Slovenije krila 
stroške oskrbe v organizacijah za usposabljanje. V Sloveniji je na 
usposabljanju poprečno 2.600 otrok in mladostnikov. 

Poleg prenešenega programa, kjer gre le za zbiranje in distribu- 
cijo sredstev posameznim občinam, medtem ko ostajajo pristoj- 
nosti o ugotavljanju upravičenosti do posameznih pomoči še 
naprej v občinskih sredinah, bo Skupnost socialnega skrbstva 
Slovenije zagotavljala in financirala tudi program uresničevanja 
materialnih pravic po zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb in pa skupni program, kjer gre za financi- 
ranje nalog skupnega pomena za vso republiko, kot so financira- 
nje oskrbe oseb neznanega bivališča, financiranje prevoza slepih, 
živčno in živčno mišično obolelih in njihovih spremljevalcev, sofi- 
nanciranje družbenih organizacij in društev, sofinanciranje fiks- 
nih stroškov Mladinskega sprejemališča v Ljubljani, sofinancira- 
nje programov Romov, in drugo. 
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Finančni načrt je ovrednoten po izhodiščih, ki jih je posredoval 
Zavod SRS za družbeno planiranje. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo mesečno oziroma 
po nastanku stroškov zagotavljala sredstva za izvajanje vseh repu- 
bliških programov po enotni evidenci števila upravičencev do 
posameznih pomoči v posameznih sredinah. 

FINANČNI NACRT OTROSEKGA 

VARSTVA v mio din 
PRORAČUN 

1990 
USPOSABLJANJE 61,151 
- usposabljanje predšolskih otrok, motenih v telesnem in dušev- 
nem razvoju v zavodih 61,151 
- RAZISKAVE, RAZVOJ 7,599 
- sredstva za študije in strokovne naloge drugim institucijam in 
organizacijam za področje otroškega varstva 7,599 
- DRUŠTVA (TUDI MDA) 2,424 
- sofinanciranje programov družbenih organizacij, društev in 
drugih 2,424 
- STANDARD, ZAVAROVANJE 399,220 
- pomoč pri opremi novorojenca 399,220 
- SOLIDARNOST 5,049,466 
- družbene pomoči otrokom 5,049,466 
- NEFORMALNA DEJAVNOST 6,678,582 
- nadomestila osebnega dohodka v času porodniškega dopusta 

6,678,582 
- SOCIALIZACIJA 98,468 
- predšolska vzgoja otrok, ki se zdravijo v Kliničnem centru 
v Ljubljani in Valdoltri 12,968 
- predšolska vzgoja italijanske in madžarske narodnosti 34,428 
- predšolska vzgoja Romov 4,841 
- predšolska vzgoja slovenske narodnosti, ki živijo v Avstriji in 
Italiji 216 
- predšolska vzgoja otrok slovenskih delavcev, ki so na začas- 
nem delu v tujini 2,988 
- pospeševanje otroškega varstva na manj razvitih območjih SR 
Slovenije 22,201 
- sredstva za financiranje funkcionalnega in permanentnega izo- 
braževanja vzgojno varstvenih delavcev 302 
- sredstva za eksperimentalno uvajanje drugih oblik vzgoje in 
varstva otrok 840 
- solidarnost za zagotovljeni program vzgoje in priprave otrok na 
osnovno šolo ter vzgojo in varstvo otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 19,684 
- DELOVANJE SISTEMA 40,304 
- sredstva za delo organov in komisij na področju otroškega 
varstva 2,958 
- sredstva za vzpostavitev računalniško podprtega informacij- 
skega sistema (porodniški dopust, družbene pomoči otrokom) 

3,868 
- sredstva za opravljanje del in nalog občinskih uprav za druž- 
bene prihodke 7,042 
- sredstva dodeljena OSOV za opravljanje del in nalgo v zvezi 
z varstvom matere in novorojenca 19,671 
- sredstva za opravljanje denarnega in plačilnega prometa 6,288 
- sredstva za delo organov in komisij socialnega varstva 477 
- OSTALO 7,739 
- sredstva za pokrivanje obveznosti po samoupravnih sporazu- 
mih in družbenih dogovorih 6,992 
- drugi odhodki za nepredvidene rizike 747 
SKUPAJ 12,344,953 

Finančni načrt za programe otroškega varstva na republiški 
ravni za leto 1990 je usklajen z določili SaS o usklajevanju planov 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije za obdobje 1986—1990 in 
s srednjeročnim planom Skupnosti otroškega varstva Slovenije za 
obdobje 1986—1990. 

V letu 1990 se bodo v skladu z navedenimi elementi uresničevali 
na republiški ravni naslednji skupno dogovorjeni programi: 
financiranje zavodov za usposabljanje predšolskih otrok motenih 
v razvoju; sredstva za financiranje študij, raziskovalnih nalog in 
eksperimentalnih oblik vzgoje in varstva; pomoč pri opremi novo- 
rojenca; nadomestila in družbene pomoči v času porodniškega 
dopusta; solidarnostna sredstva za del vzgoje in varstva predšol- 
skih otrok (program priprave otrok na šolo in program vzgoje in 
varstva otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju) in 
financiranje drugih oblik predšolske vzgoje otrok (Romi, otroci 

delavcev na začasnem delu v tujini, otroci slovenske narodnosti 
v Italiji in Avstriji, otroci italijanske in madžarske narodnosti v Slo- 
veniji itd.) ter nekatere druge naloge skupnega pomena. 

V skladu s sklepom Skupščine SRS z dne 22.11.1989 se z letom 
1990 prenaša iz občin na republiko tudi program družbenih 
pomoči otrokom. Prenos je bil nujen zaradi vzpostavitve enotnega 
zagotavljanja pravice do DPO vsem otrokom v SRS (v letu 1989 so 
se te namreč zaradi različnih materialnih možnosti po občinah, 
kljub sprejetju enako dogovorjenih meril v SaS o uresničevanju 
socialnovarstvenih pravic zagotavljale že v razmerju 1:3). Ker je bil 
ta program doslej v pristojnosti občinskih skupnosti otroškega 
varstva, je bil s tem neposredno odvisen od zatečenega stanja, 
specifičnega v vsaki posamezni občini ter od usklajevanja bilanc 
družbenih dejavnosti in prioritet znotraj njih v posamezni občini. 
Kot rezultat tega se je pokazala izrazita podcenjenost tega pro- 
grama v globalu (65%) glede na dogovorjene parametre rasti 
v letu 1989. 

Sredstva za programe otroškega varstva so predvidena za leto 
1990 v enakem obsegu kot v letu 1989. Izjema je program DPO, ki 
je povečan za delno korekcijo zatečenega stanja. V priloženi 
tabeli indeks rasti sredstev za program DPO 1990/1989 (indeks 
rasti 3549) ne izkazuje pravega stanja povečanja tega programa, 
ker v sredstih za leto 1989 še ni izvršen prenos iz občin in so na tej 
postavki prikazana le sredstva solidarnosti za ta program. 

Za uresničevanje programov otroškega varstva na republiški 
ravni se bodo združevala sredstva iz prispevkov iz osebnega 
dohodka. Stopnja prispevka za ta program bo znašala 2,51%. 

Sredstva, ki v tem finančnem načrtu niso razporejena na posa- 
mezne izvajalce skupnih nalog s področja družbenega varsta 
otrok bo razporedil Odbor za razvoj družbenega varstva otrok 
v Sloveniji. Odbor bo tudi odločal o morebitnih vsebinskih spre- 
membah finančnega načrta, ki ne bodo imele materialnih po- 
sledic. 

Finančni načrt je ovrednoten po izhodiščih, ki jih je posredoval 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 

FINANČNI NACRT DEJAVNOSTI 

ZAPOSLOVANJA 

PROGRAMSKE USMERITVE ZAPOSLOVANJA 
ZA LETO 1990 

Politika zaposlovanja, oblikovana v preteklem letu na osnovi 
zaostrene situacije in neustreznih gibanj pojavov, vsebuje nekaj 
pomembnih strateških ciljev, ki bodo aktualni daljše obdobje, in 
sicer: 

1. produktivna zaposlenost na ravni podjetja in optimalna 
zaposlenost delovno sposobnega prebivalstva, 

2. usmerjanje akumulacije k novim delovnim mestom in 
3. ustrezno usposabljanje kadrovskega potenciala. 
Za ustvarjanje teh ciljev je bilo potrebno oblikovati postopke 

oziroma opredeliti tudi kratkoročnejše cilje, ki naj ob realizaciji 
zagotavljajo daljnoročno pričakovane efekte. 

Med te uvrščamo: 
- oblikovanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
- krepitev strokovnih funkcij in znanja, 
- zagotavljanje zadostnega obsega sredstev. 
Ob tem ostaja seveda nujna naloga zagotavljanja socialne ozi- 

roma materialne varnosti brezposelnim z razširitvijo pravic na 
nekatere problematičnejše segmente populacije, kar bo predmet 
razprav ob spremembi zakona o zaposlovanju. 

Navedeni dolgoročni cilji in kratkoročnejši instrumenti za nji- 
hovo doseganje ostajajo aktualni in celo dobivajo na pomembno- 
sti v letu 1990. Pri tem ni osrednje vprašanje, kdo so nosilci 
odločitev in nalog na posameznih segmentih ob sprejeti sistemski 
transformaciji oziroma organiziranosti področja zaposlovanja. 

Aktualnejši ukrepi aktivne politike: 
- pristopi, ki so že uveljavljeni in uspešno potekajo, se morajo 

nadaljevati tudi v letu 1990 (preusposabljanje presežkov v podjet- 
jih in organizacijah, kapitalizacija denarnih nadomestil), z usmeri- 
tvijo večje koncentracije sredstev pri programskem preusmerja- 
nju in prestrukturiranju večjih sistemov, ki ob sebi producirajo 
manjše podjetja in druge oblike delovnih subjektov, 

- razširitev pomoči pri vključevanju pripravnikov in prvih iskal- 
cev zaposlitve na delo, 

- sodelovanje pri ustvarjanju novih delovnih možnosti oziroma 
odpiranju novih delovnih mest preko finančnega stimuliranja 
tistih delovnih programov, ko so podprti tudi s strani »razvojnega 
dinarja« in drugih razvojnih skladov ter s pomočjo natečajne 
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oblike stimuliranja pripravljanja in postavitve novih proizvodnih in 
storitvenih programov ter oblik samozaposlovanja, 

- priprava in izvajanje posebnih informativno izobraževalnih 
programov za zainteresirane skupine nezaposlenih in iskalcev 
zaposlitve, 

- razširitev sodelovanja z izobraževalnimi centri, poslovno 
informacijskimi organizacijami in drugimi subjekti, ki nudijo 
pomoč in organizirajo izobraževanje za nove oziroma spreme- 
njene delovne programe in samozaposlovanje, 

- aktivna vključitev kadrovske problematike in zaposlovanja 
preko predstavnikov in strokovnih delavcev s tega področja v stro- 
kovne time in delovne skupine, ki se orientirajo na področje 
programskega in kadrovskega prestrukturiranja in delujejo pri 
drugih družbenih subjektih, predvsem pristojnih resorjih Izvrš- 
nega sveta, Gospodarski zbornici, Zvezi sindikatov, 

- aktualizacija in normativna preureditev sistema štipendira- 
nja, kjer bo potrebno deregulirati kadrovsko štipendiranje in na 
novo proučiti oblikovanje kriterijev in meril za štipendiranje iz 
združenih sredstev. Pri tem ostaja temeljni cilj ustvarjati ustrezne 
možnosti in finančno podpreti izobraževanje sposobnih, notranje 
motiviranih mladih, ki se sicer zaradi težkih gmotnih razmer ne bi 
mogli šolati. Aktualne ostajajo tudi v bodoče vse oblike štipendira- 
nja iz združenih sredstev. 

Krepitev strokovnih funkcij: 
- prilagoditev vseh normativnih podlag in strokovnih oziroma 

organizacijskih pristopov delovanja v prehodnem obdobju, ki ga 
uporabniki storitev zaposlovanja ne smejo občutiti kot čas ukvar- 
janja »s seboj«, 

- kadrovska dopolnitev na osrednjih strokovnih funkcijah, ki 
zagotavljajo dejansko izvajanje aktivnih pristopov pri uresničeva- 
nju sprejete politike zaposlovanja, 

- postavitev internega sistema strokovnega in funkcionalnega 
izobraževanja delavcev strokovnih služb oziroma zavoda za zapo- 
slovanje, 

- povečanje organizacijskega in strokovnega sodelovanja pri: 
• prezaposlovanju in preusmerjanju delavcev v podjetjih, ki 

vstopajo v proces prestrukturiranja, so v sanacijskem postopku ali 
likvidaciji, 

• oblikovanju dodatnih, dopolnilnih in drugih programov izo- 
braževanja za odrasle oziroma permanentno dopolnjevanje in 
spreminjanje znanja delovno sposobne populacije, 

• dograditev in funkcionalna povezava informacijskega 
sistema na osnovi predloženih strokovnih rešitev angažirane sve- 
tovalne organizacije (Institut Jožef Štefan), 

• oblikovanje Zavoda za zaposlovanje kot samostojne javne 
službe z opredelitvijo potrebnih normativnih, organizacijskih in 
drugih funkcionalnih osnov. 

PLAN FINANČNIH SREDSTEV PO NALOGAH IN 
NAMENIH 

Glej priloženo tabelo. 
Obrazložitev: 

1. USPOSABLJANJE PREBIVALSTVA, 
1.1. Priprava delavcev na zaposlitev (evidentiranje brezposelnih); 

Poleg vključitve v različne oblike usposabljanja in preusposab- 
Ijanja vsaj takega števila delavcev kot v letošnjem letu (1.500) je 
v finančnem planu predvideno tudi sofinanciranje sprejema pri- 
bližno 2.000 pripravnikov, t. j. četrtina tistega generacijskega 
priliva, ki se po strokovnih ocenah ne bo mogel vključiti v delo. 

1.2. Usposabljanje invalidov; 
Obseg dejavnosti tudi v letu 1990 ostaja v letošnjih okvirih,, t. j. 

napotitev 1.500 oseb. 
1.3. Preusposabljanja presežnih delavcev v organizacijah in 

podjetjih; 
Po oceni strokovnjakov se bo sproščanje presežnih delavcev 

nadaljevalo tudi v letu 1990, vendar bo predlagani obseg sredstev 
omogočal le finančno sodelovanja pri preusposobitvi cca. 15.000 
oseb. 

RAZISKAVE IN RAZVOLJ 
Nadaljevalo se bo financiranje v letošnjem letu že začetih ozi- 

roma financiranih raziskovalnih nalog in projektov, poleg tega pa 
bo inicirano tudi financiranje nekaterih novih raziskav, ki so nujne 
za pridobitev strokovnih osnov obvladovanja tržišča dela. 

3. MEDREPUBLIŠKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
V tem okviru se zagotavlja sodelovanje z organizacijami ter 

dejavnostjo zaposlovanja v drugih republikah ter deželami Alpe- 
Jadran, mestoma pa tudi vzdrževanje stikov z nekaterimi državami 
zapadne Evrope (Nemčija, Švedska, Avstrija). Obseg dejavnosti 
ostaja v okvirih leta 1989. 

4. INVESTICIJSKA OPREMA 
Programirano je dokončanje funkcionalne opreme za strokovne 

službe, ki spreminjajo tehnologijo dela v smislu organiziranja 
posebne sprejemne informacijske enote. 

5. INFORMACIJSKA DEJAVNOST 
Nujno je vzdrževanje in dopolnjevanje uvedenih programskih 

aplikacij ter podlag tako v tehničnem kot v vsebinskem smislu. 
Poleg tega je planirana tudi realizacija naslednje razvojne faze 
informacijskega sistema s pridobitvijo računalnika zadostne 
kapacitete ter s programskim integriranjem vseh obdelav. V to 
fazo sodi tudi pridobivanje dodatnega znanja v okviru drugih 
institucij. 

(6. FINANCIRANJE ZDRUŽENEGA DELA 
Gospodarska rast (stagnacija) ne obeta pozitivnih premikov 

v odpiranju novih delovnih možnosti ob odpravljanju podzaposle- 
nosti, zato je nujno stimuliranje razvoja takšnih delovnih progra- 
mov, ki prinašajo tudi nova delovna mesta, ne da bi ogrožali 
podjetniška prizadevanja za dvig produktivnosti. Področje zapo- 
slovanja mora imeti možnost aktivnega poseganja v dogajanje 
tudi s pomočno sofinanciranja. Naloga je nova, ena od naslednjih 
uvedenih nalog s področja aktivnih ukrepov. Omogočila bo prido- 
bitev 700 do 1.200 novih delovnih mest. 

7. NAGRADE 
Vključeno je nagrajevanje volontarskega dela funkcioniranja, ki 

se v 1989 zmanjšuje. 

8. DRUŠTVA 
V tej nalogi je vključeno sofinanciranje delovanja različnih dru- 

štev in organizacij sprejetih obveznostih iz samoupravnih spora- 
zumov. 

10. SOCIALNE PRAVICE IZ DELA 
10.1. Denarna nadomestila in denarne pomoči; 
Število brezposelnih bo še naprej naraščalo in s tem tudi število 

kandidatov, ki uveljavljajo pravice do denarnega nadomestila ali 
denarne pomoči. V letu 1989 je v povprečju 28.000 brezposelnih 
delavcev, v prihodnjem letu je prognoza, da bo povprečje najmanj 
37.000. Delež uživalcev pravic se dviga od 15% v 1988 na 18% 
v letu 1989. Z aktivnimi pristopi bi lahko naraščanje tega deleža 
nekoliko zadržali, tako, da tudi za leto 1990 planiramo le 15% 
delež uporavičencev do individualnih dajatev v celotnem obsegu 
brezposelnosti - ob letošnjem povprečnem času prejemanja. 

10.2. Kapitalizacija denarnih nadomestil 
Število upravičencev do denarnega nadomestila, ki bodo 

enkratno izplačane zneske vložili v nova delovna mesta se bo po 
strokovnih ocenah povečalo 2,5 krat. Takšna uporaba sredstev za 
zagotavljanje materialne varnosti bo pozitivno vplivala na počas- 
nejšo rast brezposlenosti in zadrževala naraščanja deleža upravi- 
čencev do individualnih daiatev. 

16. DELOVANJE SISTEMA 
Obseg sredstev za delovanja sistema se bo po reorganizaciji 

oziroma ukinitvi SIS bistveno znižal, tako, da ne načrtujemo niti 
polovice letošnjega realnega obsega. 

17. STROKOVNE SLUŽBE 
Za izvajanje vseh programskih nalog in obvladovanje proble- 

mov na področju ponudbe in povpraševanja po delavcih je 
potrebno zagotoviti tudi zadosten obseg finančnih sredstev za 
delovanje strokovne službe - Republiškega zavoda za zaposlova- 
nja. Gre za zahteven in občutljiv proces, ki vključuje tudi notranje 
prestrukturiranje kadrov strokovnih služb. 

Po potrebi in glede na pojavljanje problemov mora biti znotraj 
teh nalog omogočeno usmerjanje sredstev. Tekočo realizacijo 
programa bo na osnovi problematike in podatkov oziroma predlo- 
gov Zavoda za zaposlovanje usmerjal Republiški komite za delo. 

PROGRAMI DEJAVNOSTI ZAPOSLOVANJA PO 
ELEMENTIH - SKUPAJ 

1. usposabljanje 
2. raziskave, razvoj 
3. mednarodno sodelovanje 
4. investicije, oprema 
5. informacijska dejavnost 
6. financiranje združenega dela 
7. nagrade 
8. društva (tudi MDA) 
9. socialne pravice iz dela 

10. delovanje sistema 
11. ostalo 

1.297.090. 
8.191. 

974. 
13.922. 
84.510. 

187.528. 
2.212. 

33.495. 
2.468.210. 

2.047. 
8.693 

000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 

SKUPAJ 4.106.872.000.000 
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FINANČNI NAČRT ZA PODROČJE 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

i. 
V letu 1990 se bodo zagotavljala v republiškem proračunu 

sredstva za zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih 
storitvah in za uresničevanje nalog skupnega pomena za vso 
republiko za to področje. Celotna sredstva za uresničevanje pro- 
grama zdravstvenega varstva na ravni republike bodo (v cenah iz 
decembra 1989) znašala 57.211.950 milijonov dinarjev. Ta sred- 
stva bodo zbrana skladno s predpisi v republiškem proračunu po 
enotnih prispevnih stopnjah iz brutto osebnih dohodkov delavcev, 
ter iz dohodka podjetij oziroma drugih organizacij ter drugih 
prispevkov pravnih oseb, delovnih ljudi in občanov. 

2. 
V celokupnih sredstvih za uresničevanje programa zdravstve- 

nega varstva v SR Sloveniji za leto 1990 predstavljajo sredstva za: 
- zdravstvene storitve v okviru zakonsko zagotovljenih pravic 

do zdravstvenih storitev (postavka 14. Ohranjanje zdravja in 6. 
Financiranje združ. dela) 55.236.998 milijonov din 

- naloge skupnega pomena za vso republiko (postavke 2. Razi- 
skave, razvoj; 3. Med. sodelovanje: 7. Nagrade; 8. Društva (tudi 
MDA); 15. Inovativnost, 16 Delovanje sistema; 18. ostalo.) 

1.974.952 milijonov din 
Podrobnejši obseg pravic do zdravstvenih storitev, ki se zago- 

tavlja s sredstvi proračuna SR Slovenije je opredeljen v zakonu 
o zdravstvenem varstvu in ustreznih samoupravnih sporazumih, 
sprejetih v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

Med naloge skupnega pomena za vso republiko štejejo naloge, 
ki so podrobneje opredeljene v samoupravnem sporazumu 
o skupnih temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990 in sredstva za delovanje organov 
zdravstvenih skupnosti, ustanovljenih s posebnim zakonom za 
opravljanje določenih nalog v letu 1990. 

3. 
Odbor za zdravstveno varstvo bo za leto 1990 razporejal sred- 

stva za programe zdravstvenih storitev po območjih praviloma na 
podlagi doseženega razmerja vrednosti programa območja 
v odnosu do celotne vrednosti tega programa v SR Sloveniji v letu 
1989 

Do ugotovitve teh razmerij bo odbor uporabljal strukturalne 
deleže, dosežene v letu 1988. Po podatkih za to leto bodo dode- 
ljeni območjem naslednji deleži mesečnih zbranih oziroma razpo- 
ložljivih sredstev za program zdravstvenih storitev v SR Sloveniji: 

- območje Celje (z občinami Brežice, Celje, Laško, Sevnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Žalec)... 11,400 % 

- območje Koper (z občinami Ilirska Bistrica, Izola, Koper, 
Piran, Postojna, Sežana)... 7 395% 
- območje Kranj (z občinami Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja 

Loka, Tržič)... 9,365% 
-območje Ljubljana (z občinami Cerknica, Domžale, Grosuplje, 

Hrastnik, Idrija, Kamnik, Kočevje, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana 
Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič- 
Rudnik, Logatec, Litija, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob 
Savi)... 33,523% 

- območje Maribor (z občinami Lenart, Maribor, Maribor-Ruše, 
Maribor-Pesnica, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica)... 14,851% 

- območje Murska $obota (z občinami Gornja Radgona, Len- 
dava, Ljutomer, Murska Sobota)... 5,750% 

- območje Nova Gorica (z občinami Ajdovščina, Nova Gorica, 
Tolmin)... . 5,040% 

- območje Novo mesto (z občinami Črnomelj, Krško, Metlika, 
Novo mesto, Trebnje)... 5,699% 
- območje Ravne na Koroškem (z občinami Dravograd, Mozirje, 

Radlje ob Dravi, Ravne, Slovenj Gredec, Titovo Velenje)... 6,977% 
Po sprejetju zaključnih računov zdravstvenih skupnosti v SR 

Sloveniji za leto 1989 in ugotovitvi novih razmerij vrednosti pro- 
gramov zdravstvenih storitev po območjih bodo uveljavljana sled- 
nja kot merilo za dodeljevanje sredstev območjem v letu 1990. Na 
podlagi teh meril se opravi tudi poračun za obdobje, v katerem je 
bil uporabljen ključ delitve na podlagi podatkov iz leta 1988. 

Odbor za zdravstveno varstvo bo od teh kriterijev odstopil le 
v primerih, če bi na posameznih območjih skladno s planskimi 
usmeritvami povečali ali zmanjšali obseg dejavnosti in storitev ali 
če bi med letom prišlo do utemeljenih občutnejših odstopanj 
v vrednostih programov posameznih območij od planiranih. 

Pred delitvijo sredstev za programe zdravstvenih storitev se iz 
celotnih sredstev odštejejo sredstva za: 

- zdravstveno varstvo zamejskih borcev v višini 3062,3 milijo- 
nov din, 
- zdravstvene storitve oseb neznanega prebivališča tujcev in 

oseb na čuvanju v višini 15.832 milijonov din, 
- rezervo v višini 2% mesečne vrednosti programa v republiki. 
Sredstva za zdravstveno varstvo zamejskih borcev bo Odbor za 

zdravstveno varstvo dodelil območju Nove Gorice, Kopra in Kra- 
nja, ki bodo tudi zadolžene za izvajanje teh nalog. Pri delitvi bo 
upošteval še uveljavljene ureditve in merila iz srednjeročnih plan- 
skih dokumentov zdravstvene skupnosti Slovenije. 

S sredstvi za zdravstvene storitve oseb neznanega prebivališča 
tujcev in oseb na čuvanju bo Uprava za zdravstveno varstvo 
neposredno poravnala račune zdravstvenim organizacijam, ki bi 
tem osebam opravile zdravstvene storitve. 

Sredstva rezerve bodo namenjene za pokrivanje nepredvidenih 
in povečanih izdatkov kot posledice epidemij, elementarnih 
nesreč ali drugih rizikov, ki se lahko pojavijo na posameznih 
območjih. Pri dodelitvi teh sredstev posameznim območjem bo 
Odbor za zdravstveno varstvo upošteval kriterije, ki so opredeljeni 
v samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990. V kolikor takšnih 
potreb med letom ne bo, se tudi sredstva rezerv razporedijo po 
območjih na način, predviden v 3. točki tega finančnega načrta. 

5. 
Območni odbori za zdravstveno varstvo bodo določili okvire za 

sklepanje pogodb z zdravstvenimi organizacijami na svojem 
območju. Pri tem bodo upoštevali enotna merila in kriterije, ki jih 
sprejme Odbor za zdravstveno varstvo ter razpoložljiva sredstva 
za program zdravstvenih storitev območja. Območni odbori bodo 
enotne kriterije za sklepanje pogodb prilagodili tehtnim posebno- 
stim območja. Na tej podlagi bodo razporejali sredstva posamez- 
nim zdravstvenim organizacijam praviloma v razmerjih vrednosti 
njihovih programov, usklajenih v Zdravstveni skupnosti Slovenije 
aprila 1989. Od teh razmerij bodo odstopili v primerih utemeljenih 
in plansko dogovorjenih sprememb v vrednostih programov pri 
posameznih organizacijah ali če gre za prestrukturiranje dejavno- 
sti in njihovo racionalizacijo. 

6. 
Naloge skupnega pomena za vso republiko in njihove vrednosti 

v letu 1990 so naslednje: 
- Raziskave in razvoj: 
ki vključujejo sofinanciranje Inštituta za socialno medicino in 

socialno varstvo, Inštituta za higieno in epidemiologijo, razisko- 
valne naloge s področja družbeno ekonomskih odnosov zdrav- 
stvenega varstva, razvojne doktrinarne naloge (univerzitetne 
naloge) in sofinanciranje nalog po programu Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije v višini 70.479 milijonov din. 

- Mednarodno sodelovanje, ki vključuje financiranje oziroma 
sofinanciranje programov, ki jih na področju zdravstvenega var- 
stva opravljajo pri nas oziroma v sodelovanju z našimi zdravstve- 
nimi organizacijami Svetovne zdravstvene organizacije in druge 
mednarodne organizacije v višini 13.980 milijonov din. 
- Nagrade, ki vključujejo vsakoletno zakonsko obvezo podelje- 

vanja nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča v višini 5.184 milijonov 
din. 

- Društvena dejavnost, ki vključuje financiranje in sofinancira- 
nje zdravstveno vzgojnih in prosvetnih programov - 20 društev ter 
družbenih organizacij (Slovensko zdravniško društvo, Društvo 
medicinskih sester, Rdeči križ Slovenije ter invalidska in nekatera 
druga društva idr.) in tudi sredstva za zdravstvene storitve udele- 
žencev mladinskih delovnih akcij ter sofinanciranje mladinskega 
periodičnega tiska v višini 29.209 milijonov din'. 

- Inovativnost, ki vključuje razvoj enotnega zdravstvenega 
informativnega sistema v SR Sloveniji, predvsem oblikovanje 
enotnih podatkovnih zbirk, priprava projektov itd., sredstva za 
založniško dejavnost na področju zdravstvene vzgoje za potrebe 
celotne republike v višini 135.591 milijonov din. 

- Delovanje sistema, ki vključuje sredstva za splošni ljudski 
odpor in družbeno samozaščito, za naloge na področju zdravstve- 
nega varstva ter za delovanje ustreznih odborov zdravstvenih 
skupnosti v višini 720.632 milijonov din. 

- Ostalo, kar vključuje sredstva za anuitete za Zdravstveno 
rekreacijski center za borce in vojaške invalide v Strunjanu, pri- 
spevek Zvezni skupnosti zdravstvenega varstva in zdravstva Jugo- 
slavije, sofinanciranje zdravstveno vzgojnih oddaj na RTV ter 
druge nepredvidene in nujne naloge s področja zdravstvenega 
varstva v višini 999.877 milijonov din. 

Konkretne vrednosti posamezne naloge znotraj postavk skup- 
nega pomena odloča skladno z opredelitvami iz srednjeročnih 
planskih dokumentov Zdravstvena skupnost Slovenije za obdobje 
86-90 Odbor za zdravstveno varstvo. 
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7. 
Uprava za zdravstveno varstvo bo v dogovoru z Republiškim 

sekretarijatom za finance razporejala sredstva za posamezne 
naloge med letom po naslednji dinamiki: 

1. Za zdravstvene storitve: za mesec: 
- januar 7,9% letne vrednosti programa 
- februar 8,3% 
- marec, april, maj in junij po 8,6% 
- julij in avgust po 7,5% 

- september 8,3% 
- oktober in november 8,6% in 
- december 8,7% letne vrednosti programa. 
Za ostale naloge: 
- za sofinanciranje Inštituta za socialno medicino in socialno 

varstvo in Inštituta za higieno in epidemiologijo vsak mesec po eni 
dvanajstini letne vrednosti dogovorjenega programa. 

- za druge naloge glede na značaj in prispetje obveznosti skozi 
vse leto. 

FINANČNI NAČRTI DEJAVNOSTI GOSPODARSKE 

INFRASTRUKTURE 

FINANČNI NACRT 

- POKRIVANJE DELA 

STROŠKOV ENOSTAVNE 

REPRODUKCIJE 

ŽELEZNIŠKEGA 

GOSPODARSTVA 

LJUBLJANA 

Ob usmeritvah, ki izhajajo iz teh dokumentov so upoštevane 
tudi spremembe, ki izhajajo iz sprememb makroekonomske 
zakonodaje in ki jih narekujejo tržni pogoji gospodarjenja. 

10.705.703 

PRIHODKI mio din 
- pripsevki OZD gospodarstva 

za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije ŽG 
ODHODKI 

— stroški vzdrževanja železniške infrastrukture 10.705.703 
Stroški vzdrževanja železniške infrastrukture zajemajo vzdrže- 

vanje in varstvo železniških prog in objektov na njih, objektov za 
električno vleko vlakov, objektov za signalnovarnostne, telekomu- 
nikacijske in informatične postaje ter poslopja železniških postaj, 
depojev in drugih zgradb in objektov na železniških postajah. 

Sredstva v višini 10.705.703 mio din bodo za 1.085.413 mio din 
manjša od predvidenih stroškov vzdrževanja železniške infra- 
strukture v letu 1990. 

Finančni načrt družbeno dogovorjenega nivoja enostavne 
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letu 1990 
kaže, da bi za pokrivanje vseh planiranih odhodkov pri sedanji 
ravni povračil, morala biti raven cen železniških prevoznih storitev 
v notranjem prometu za 160% nad splošno rastjo cen. 

FINANČNI NACRT 

POSPEŠEVANJA TRŽNE 

PROIZVODNJE HRANE IN 

USPOSABLJANJA KMETIJSKIH 

ZEMLJIŠČ 

1. IZHODIŠČA, CILJI IN UKREPI 
1.1. Temeljni dokumenti 

Temeljni dokumenti, ki opredeljujejo pospeševanje proizvodnje 
hrane v letu 1989 so: 

- Dolgoročni družbeni plan razvoja SR Slovenije do leta 2000, 
- Družbeni plan SR Slovenije 1986-1990, 
- Zakon o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju 

osnovne preskrbe, 
- Zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka.., 
- Samoupravni sporazum o temeljih srednjeročnega plana 

razvoja kmetijstva, ribištva in živilske industrije Slovenije za 
obdobje 1986-1990, 

- Samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne inte- 
resne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavlja- 
nje osnovne preskrbe Slovenije za obdobje 1988-1990, 

- Izhodišča za pripravo programa pospeševanja proizvodnje 
hrane 1988-1990. 

1.2. Cilji programa 

- prestrukturiranje proizvodnje v skladu s primerjalnimi pred- 
nostmi posameznih območij, 

- oblikovanje večjih kmetij, 
- ohranjanje in smotrno izkoriščanje naravnih proizvodnih po- 

tencialov, 
- ekonomsko učinkovitejša proizvodnja in večja kvaliteta pro- 

izvodov, 
- ekološko prijaznejša tehnologija pridelovanja, 
- proizvodnja nacionalno deficitarnih proizvodov, 
- ohranjanje poseljenosti demografsko ogroženih območij, 
- izenačevanje pogojev gospodarjenja glede na različne mož- 

nosti pridelovanja. 

1.3. Ukrepi v letu 1990 

Izhajajoč iz navedenih ciljev delimo ukrepe po namenu v tri 
skupine: 

1.3.1. Ukrepi za pospeševanje strukturnih sprememb v proiz- 
vodnji hrane ter za konkurenčno usposobitev proizvajalcev ob 
smoternem izkoriščanju naravnih proizvodnih možnosti. 

1.3.2. Ukrepi v podporo cenovni politiki. 
1.3.3. Ukrepi za celovit razvoj podeželja s posebnim upošteva- 

njem območij z omejenimi pridelovalnimi možnostmi 
1.3.4. Ukrepi v proizvodnji deficitarnih proizvodov. 

(ST) 
UKREPI ZA POSPEŠEVANJE STRUKTURNIH SPREMEMB 

V PROIZVODNJI HRANE TER ZA KONKURENČNO USPOSOBITEV 
PROIZVAJALCEV OB SMOTRNEM IZKORIŠČANJU NARAVNIH 
PROIZVODNIH MOŽNOSTI 

Osnovni namen teh ukrepov je pospeševati razvoj kmetijstva ob 
upoštevanju povpraševanja in rajonizacije proizvodnje glede na 
primerjalne prednosti za pridelovanje. To bo doseženo: s podpira- 
njem investicijskih vlaganj v proizvodne zmogljivosti na kmetij- 
skem gospodarstvu, z regresiranjem nakupa kvalitetnih plemen- 
skih živali, semen ali sadik, podpiranjem strokovno pospeševalne 
dejavnosti na področju razvoja in raziskav ter prenosa znanj 
v proizvodnjo, s podpiranjem pospeševanja prodaje kmetijskih 
pridelkov in prehrambenih izdelkov, z regresiranjem obresti in 
najete investicijske kredite. 
3,461.006,000.000 din 
(PC) 

UKREPI V PODPORO CENOVNI POLITIKI 
Tu gre predvsem za ukrepanje pri proizvodnji kravjega mleka. 
Namen teh ukrepov je predvsem preprečiti padec dosežene proiz- 
vodnje mleka v času nestabilnih tržnih razmer ter po stabilizaciji 
povečati tržno privlačnost proizvodnje mleka. Ob osnovnem 
namenu pa morajo ti ukrepi vplivati na izboljšanje kvalitete mleka. 
1,028.000,000.000 din 
(RP) 

UKREPI ZA CELOVIT RAZVOJ PODEŽELJA S POSEBNIM UPO- 
ŠTEVANJEM OBMOČIJ Z OMEJENIMI PRIDELOVALNIMI MOŽ- 
NOSTMI 

V tej skupini so združeni ukrepi za izenačevanje pogojev gospo- 
darjenja na območjih z omejenimi pridelovalnimi možnostmi ter 
za podporo razvoja dopolnilnih, nekmetijskih dejavnosti. 
1,256.556,200.000 din 
(DP) 
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UKREPI V PROIZVODNJI DEFICITIRANIH PROIZVODOV 
Ti ukrepi so namenjeni podpiranju proizvodnje žit in industrij- 

skih poljščin. 
514.992,800.000 din 

2. SPLOŠNA DOLOČILA 
2.1. Koristniki sredstev 

★ podjetja in druge organizacije, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
hrane, 
★ pridelovalne skupnosti kmetov, 
★ kmetje. 

2.2. Uveljavljanje zahtevkov 

Zahtevke za izplačilo spodbud iz tega Programa lahko uveljav- 
ljajo: 
★ podjetja in druge organizacije v lastnem imenu 
★ podjetja v zadružni lastnini, druga podjetja in zadruge za 

kmete in pridelovalne skupnosti kmetov, 
★ kmetije, če imajo lastnost pravne osebe. 
2.3. Koristniki sredstev iz tega Programa so le tisti pravni 

subjekti, ki svojo dejavnost opravljajo na območju SRS in imajo 
tu svoj sedež, če pri posameznih namenih ni določeno drugače. 

2.4. Pogoji za pridobivanje sredstev 

Dokazilo o prodaji proizvodov ali dokazilo o vlaganju v proiz- 
vodnjo. 

2.5. Oblike uporabe sredstev so opisane pri vsakem ukrepu 
posebej. Neposredno izplačilo sredstev je možno le subjektom 
s statusom pravne osebe. 

2.6. Zahtevke za izplačilo spodbud je potrebno vlagati izključno 
na način, ki je predpisan »z navodili za uveljavljanje«. Nepravilno 
vloženi zahtevki bodo brez obrazložitve zavrnjeni. 

Nepravočasno vloženi zahtevki bodo izplačani v naslednjem 
določenem terminu, vendar le do skrajnega določenega roka 
konec leta. Po tem roku bodo vsi odprti avansi tretirani kot 
preplačila. 

Vlagatelji zahtevkov so dolžni voditi potrebno evidenco, ki se 
nanaša na uveljavljanje spodbud. Na zahtevo Republiškega komi- 
teja jo morajo temu tudi posredovati. Vpogled vanjo morajo omo- 
gočiti upravnim organom pristojnim za kmetijsko inšpekcijo, ki so 
pooblaščeni za nadzor nad uporabo sredstev. 

2. 7. Vlagatelj zahtevka je dolžan vsa preplačila, ali neopravi- 
čeno pridobljena sredstva, skupaj z obračunanimi obrestmi, vrniti 
v zahtevanem roku. Po izteku tega roka bodo vse terjatve pobo- 
tane z obveznostmi do istega vlagatelja. 

2.8. V primeru neizpolnjevanja ali kršitve katere koli obveznosti 
iz Programa oziroma posebne pogodbe, mora vlagatelj zahtevka 
povrniti vsa neopravičeno pridobljena, a že izplačana sredstva, 
skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva 
nakazila po obrestni meri, ki velja za kratkoročna likvidnostna 
posojila poslovnih bank na dan vračila sredstev. Za zamujena 
vračila bodo v skladu z zakonskimi določili obračunane zamudne 
obresti. 

2.9. Sklepanje pogodbe 

Za vse namene pri katerih ni potrebna posebna pogodba velja, 
da je vlagatelj zahtevka seznanjen z vsemi določili Programa ter 
da jih, v trenutku,ko vlaga zahtevo sprejema in s tem z Republi- 
škim komitejem sklepa pogodbo. 

2.10. Navodila in tolmačenje določil 

Vsa dodatna navodila, ki izhajajo iz tega Programa so njegov 
sestavni del. 

Za tolmačenje določil tega Programa je pristojen Republiški 
komite, ki tudi izdaja obvezna navodila. 

3. PRIHODKI IN STROŠKI PROGRAMA ZA 
LETO 1989 
3.1. PRIHODKI 

Prispevna stopnja, ki jo opredeljuje republiški Zakon o določitvi 
obveznosti plačevanja prispevkov za program pospeševanja pro- 
izvodnje hrane je 1,20% od dohodka. 

Na podlagi ocene vrednosti sredstev, ki bodo na republiškem 
nivoju zbrana za mesec december 1989 računamo, da bo v letu 
1990 zbranih skupaj 6.260.555.000.000 din. 

V okviru te vsote so ovrednotena tudi sredstva namenjena 
financiranju posameznih ukrepov. 

Sredstva namenjena za financiranje posameznih ukrepov bomo 
v letu 1990 prilagajali gibanju inflacije v okviru ustvarjenih pri- 
hodkov. 

3.2. STROSKI PO NAMENIH 

NAMEN Vrednost v OOO din 

A ŽIVINOREJA 
A 1 GOVEDOREJA 
A 12 Obnova črede plemenskih krav (prvesnice) 

- REGRES 
A 13 Prireja govejega mesa v gorsko-višinskih 

območjih - PREMIJA 
A 14 Prireja mleka - PREMIJA 
A 15 
A 16 
A 17 

Pokrivanje razlike v ceni mleka 
- KOMPENZACIJA 
Zavarovanje plemenskih živali - REGRES 
Koncentracija prireje mesa in mleka 
- PODPORA 

A 2 PRAŠIČEREJA 
A 21 Plemenske živali 
A 22 Koncentracija prireje prašičjega mesa 

- PODPORA 

A 3 KONJEREJA 
A 31 Reja plemenskih živali — PREMIJA 
A 36 Plemenske živali - REGRES 
A 37 Razvoj reje konj za meso - PODPORA 

A 4 REJA DROBNICE 
A 41 Plemenske živali - REGRES 
A 42 Razvoj mlečne in mesne reje drobnice 

- PODPORA 

A 5 KUNCEREJA 
A 51 Plemenske živali - REGRES 
A 52 Razvoj reje kuncev - PODPORA 

A 6 ČEBELARSTVO 
A 61 Selekcionirane matice - REGRES 
A 62 Zdravstveno varstvo - REGRES 

A 7 RIBIŠTVO 
A 71 Morsko ribištvo in mari kultura — PODPORA 
A 72 Sladkovodno ribogojstvo - PODPORA 

B RASTLINSKA PROIZVODNJA 
B 1 PŠENICA IN R2 
B 11 Semenska pšenica in rž - REGRES 
B 12 Pridelava pšenice in rži - PREMIJA 

B 2 SLADKORNA PESA 
B 21 Seme sladkorne pese — REGRES 
B 22 Pridelava sladkorne pese - PREMIJA 

B 3 OLJNA OGRSCICA 
B 31 Seme oljne ogrščice — REGRES 
B 32 Pridelava oljne ogrščice - PREMIJA 
B 4 VINOGRADNIŠTVO IN SADJARSTVO 
B 41 Trsne cepi Jenke - REGRES 
B 43 Sadne sadike - REGRES 

B 6 Razvoj zel enjadarstva - PODPORA 

400.000.000 ST 

184.800.000 RP 
1.2351200.000 PC,RF 

500.000.000 PC 
165.720.000 ST 

768.200.000 ST 

300.069.000 ST 

137.300.000 ST 

4.406.200 RP 
16.000.000 ST 
16.250.000 ST 

11.400.000 ST 

27.660.000 ST 

3.640.000 ST 
10.000.000 ST 

7.000.000 ST 
7.000.000 ST 

25.000.000 ST 
11.000.000 ST 

57.960.000 DP 
160.000.000 DP 

44.732.800 DP 
186.000.000 DP 

2.200.000 DP 
24.700.000 DP 

23.400.000 ST 
15.444.000 ST 

28.558.000 ST 
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OZNAKA NAMEN Vrednost v 000 din 

C STROKOVNE, RAZVOJNE, POSPEŠEVALNE NALOGE 
C I Repub1 i ftka pospeševalna služba - PODPORA 579.480.000 ST 
C 31 Strokovne naloge v rastlinski proiz- 

vodnji - PODPORA 
C 32 Strokovne naloge v živinorejski proiz- 

vodnji - PODPORA 

55.380.000 ST 

198.490.000 ST 
C 4 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov 

in izdelkov - PODPORA 57.600.000 ST 
C 5 Kmetijsko znanstveno raziskovalno 

delo - PODPORA 

D RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA 
KMETIJAH - PODPORA 

E NADOMESTILO OBRESTI 
E 1 Obresti od kreditov HKS - REGRES 
E 3 Tačajne razlike MBOR - REGRES 
E 4 Obresti za nove najete investicijske 

kredite - REGRES 

71.000.000 ST 

360.150.000 RP 

7.000.000 ST 
314.000.000 ST 

160.000.000 ST 

F 1 ZAVAROVANJE RASTLINSKIH PRIDELKOV - REGRES 39.400.000 DP 

H STROSKI STROKOVNIH OPRAVIL 17.373.000 

STROSKI SKUPAJ 6.233.513 .OOO 

Usposabljanje kmetijskih zemljišč 
Za zagotovitev ustreznih površin in njihove strukture, za nado- 

mestitev izgubljenih kmetijskih zemljišč, racionalnejšo obdelavo, 
za ustvarjanje možnosti organiziranja večjih proizvodnih enot 
v zasebni kmetijski proizvodnji in optimalno velikih organizacij 
združenega dela, ki bodo ugodno vplivale na zdravo okolje, je 
pripravljen dolgoročni in srednjeročni program usposabljanja 
zemljišč. 
Program na področju 

urejanja kmetijskih zemljišč za leto 1990, ki ga IS predlaga 
Skupščini SR Slovenije v sprejem, naslednji: 

Vrsta del: Površina v ha 
V mio din 

cene 31. 12. 
1989 

- osuševanje 
- namakanje, akumulacije in razvo- 
di 
- agromelioracije 
- komasacije 
- odkupi zemljišč 
- ekološka sanacija prašičjih farm 
- študije, raziskave, analize in izo- 
braževanje kadrov za urejanje kme- 
tijskih zemljišč 
- 10% vrednosti zbranih sredstev 
za sovlaganja v druge republike in 
pokrajine zaradi zagotovitve manj- 
kajočih količin hrane v SRS 
- 6% vrednosti zbranih sredstev za 
izgradnjo vodovoda Ptuj-Maribor 
v skladu z zakonom o zagotavljanju 
dela sredstev za nujno oskrbo s pit- 
no vodo na Dravskem polju v letu 
1989 in 1990 (Uradni list SRS, št. 27/ 
89) 
- priprava strokovnih podlag za 
planske akte republike in občin (ka- 
tegorizacija kmetijskih zemljišč, do- 
ločitev območij kmetijskih zemljišč, 
dokončanje izdelave agrokarte, pro- 
jekti za urejanje kmet. zemljišč) in 
izdelava kart za kmetijske vidike pro- 
storskega dela družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1991-1995. 
- delovanje strokovnih služb 
(ZVSS, ZKZS) 

3000 

2600 
10000 
6000 
1000 

420.900 

557.700 
1,015.300 

171.600 
143.000 
143.000 

12.224 

308.880 

185.900 

114.400 

3.634 
Skupaj 3.070.338 

Vir sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč je temeljno 
urejen v zakonu o kmetijskih zemljiščih, konkretno pa za obdobje 
1986-1990 v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije (1.5 % od davčne osnove za gospodar- 
stvo in 0.6% od davčne osnove obrtnikov). Drugi viri so sredstva, 
pridobljena od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda, vendar trenutno predstavljajo le 0.18% skupne vrednosti 
sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč. Predvidene pro- 
storske ureditve so podprte z družbenimi plani republike in občin, 
plani kmetijskih zemljiških skupnosti in kmetijskih organizacij kot 
temeljnih nosilcev izvajanja programa ureditev. 

Po oceni in cenah na dan 31. 12. 1989 bo potrebno za izvajanje 
zgoraj navedenega programa v letu 1990 zagotoviti 3.070 mlrd 
din. 

FINANČNI NAČRT VODNEGA 

GOSPODARSTVA 
Vodno gospodarstvo-letno porabi vsa sredstva, ki jih zbere 

s povračili za opravljanje dejavnosti po vrednostnih in po količin- 
skih osnovah v približnem razmerju 3 proti 1. V preteklih štirih 
letih (1986 do 1989) je vodno gospodarstvo izvršilo 67% od po 
vrednosti predvidenih planskih nalog. Zato je nerealno pričako- 
vati, da bo v zadnjem letu nadomestilo zaostanek iz preteklih let. 
Ocenjujemo, da bo fizični obseg del v letu 1990 znašal le 13% 
v planu predvidenih nalog. Vendar bo potrebno zaradi velikih 
škod, ki so nastale zaradi neurij v letošnjem letu zbrati oziroma 
preusmeriti dodatna sredstva v višini cca 1.284.400 mio din, zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se z zakonom 
določi stopnjo za zagotavljanje sredstev iz davčne osnove 
B v višini 2.4%. 

Poleg tega bo potrebno v skladu s sprejetimi samoupravnimi 
sporazumi območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije med letom 1990 povečevati tarife od količinskih osnov 
v skladu s stopnjo inflacije. 
Viri sredstev: v mio din 

vrednost na dan 31.12.1989 
Vrsta povračil količine tarife na išina 

v mioenotenoto (din) povračil 

A. Količinske osnove 
- od proiz. el. ener. (MWh) 
- od upor. vode (m3) 
- od onesnažene vode (E) 
- od pitne vode (m3) 
- od odvz. naplavin (m3) 
- mivka (m3) 

11 80 
216.40 

7.30 
45 
40 
10 

12.899 
3.241 

110.918 
1.423 

56.944 
394.246 

152.210 
701.319 
809.700 

64.030 
22.778 
39.425 

Skupaj A. 
B. Vrednostne osnove 
- od katastrskega doh. 
- od doh. od obrtne dej. 
- od davčne osnove 3,580.062 

1,789.462 

120.520 
277.191 

3,577.584 
Skupaj B. 3,975.295 
Skupaj A + B 5,764.757 
C. Povračila po dodatnih tarifah: 
- od onesnažene vode (E) 7.30 192.400 1,404.520 
Skupaj sredstva (A + B + C) 7,169.277 

7,169.277 

PROGRAM VODNOGOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI ZA LETO 1990 

cene 31. 12. 1989 
v mio din 

1. Osn. vodnogosp. dejavnost 
a) redno vzdrževanje naravnih vo- 
dotokov, hudournikov in v.g. objek- 
tov in naprav v splošni rabi 
b) študijsko-raziskovalna dejavnost 
c) spremljanje stanja vodnega reži- 
ma ter funkcionalni izdatki za OVS, 
ZVSS in ost. 
d) obramba pred popla. in sanacija 
2. Obveznosti v.g. po družb, planu 
SRS in občin ter urejanje zadev, ki 
imajo meddržavni in medrepub. 
pomen 

3,555.022 

2,742.488 
179.520 

370.786 
532.532 

1,129.731 
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a) ureditev vodotokov v zvezni z me- 
lioracijami 293.730 
b) zadrževalniki in zbiralniki vode 621.352 
c) soudeležba za oskrbo z vodo 214.649 
Skupaj minimalni program (1 + 2): 4,684.753 
3. Zmanjšanje onesnaženosti voda-ekološki dinar: 2,214.220 
SKUPAJ PROGRAM (1 + 2 + 3): 6,898.973 

FINANČNI NAČRT ZA BLAGOVNE 

REZERVE IN INTERVENCIJE 

V OSNOVNI PRESKRBI 

Skupni obseg sredstev tako znaša 4,221.090 mio din, od tega: 
- za blagovne rezerve 3,681.502 mio din 
- za intervencije v osnovni preskrbi 539.588 mio din 

v mio din 
Program pa je naslednji: v cenah 31.12. 1989 
I. Stalne blagovne rezerve 
1. Oblikovanje blaga 
a. Kmetijsko-živilski proizvodi 293,107 
b. Zdravila, sanitet, material in medicinsko potrošni material 

195,404 
c. Veterinarska zdravila 39.082 
č. Sredstva PTT zvez 58,621 
d. Naftni derivati 434,025 
2. Izgradnja in adaptacija skladišč 
a. Za novogradnje (vključ. sofinan.) 390.816 
b. za adaptacije 175,864 
3. Vzdrževanje, hramba, čuvanje, obnavljanje 
in manipulacija 347.922 
II. Tržne blagovne rezerve 
1. Obresti od kreditov poslov, bank 
(1/4 letne obveznosti) 195,404 
III. Pokrivanje negativnih razlik med proizvodnimi stroški 
in odkupno ceno mleka 1,551.257 
IV . Interveniranje pri drugih živilih 
v posameznih fazah reprocelote 
(npr. sončnice, jedilno olje, sladkor, 
krmila, koruza ipd.) 539.588 
Skupaj l + ll + lll + IV: ... 4,221.090 

Program oblikovanja republiških blagovnih rezerv za srednje- 
ročno obdobje 1986-1990 je bil sprejet v Izvršnem svetu Skupš- 
čine SRS na podlagi usmeritev predsedstva SRS, usklajenih 
s smernicami predsedstva SFRJ. O tem programu se vsako leto 
oblikujejo določene količine blagovnih rezerv v proizvodih, ki so 
predvideni kot nujno oblikovanje talnih (strateških) blagovnih 
rezerv za primer izrednih razmer in vojne nevarnosti. Ta srednje- 
ročni program je ob ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne pre- 
skrbe Slovenije za obdobje 1988-90 povzela kot svoj program 
tudi Skupščine te republiške skupnosti. V okviru predvidenih 
usmeritev sprejema Izvršni svet Skupščine SRS vsako leto letni 
program oblikovanja republiških stalnih blagovnih rezerv, izgrad- 
nje in adaptacije skladišč za nje ter stroškov vzdrževanja, hrambe 
in čuvanja tega blaga. V okviru zbranih sredstev je minimalni 
delež vsako leto programiran za pokritje prve četrtletne anuitete 
najetih kreditov za oblikovane republiške tržne blagovne rezerve, 
ki so namenjene za interveniranje na tržišču s proizvodi osnovne 
preskrbe v primerih motenj ali za preprečevanje predvidenih 
motenj v preskrbi. Obseg sredstev predvidenih za realizacijo tega 
programa ne presega dosedanjih sredstev saj z njimi ne dose- 
gamo niti predvidenih normativov po smernicah Predsedstva 
SFRJ. 

Julija 1989 je Skupščina SRS sprejela spremembo višine stop- 
nje prispevka za blagovne rezerve od 0,39 na 0,70 iz dohodka 
TOZD zaradi pereče problematike cenovnih razlik med stroški 
proizvodnje mleka v SRS in njihovo ceno konzumnega mleka ter 
cenami mlečnih izdelkov. Ta sredstva so namenjena pokrivanju 
cenovnih razlik tako kot so bila usmerjena v 1989 letu na podlagi 
sklepov ustreznih samoupravnih organov (odbora za pospešvanje 
družbeno organizirane proizvodne hrane) in odbora za blagovne 
rezerve republiške skupnosti) in sicer kot razlika med proizvod- 
nimi stroški pridelave mleka in stroški njegove nadaljnje prede- 
lave ter možnostjo uključitve v maloprodajno ceno. 

S sredstvi intervencij v osnovni preskrbi se v reprodukcijski 
verigi od proizvodnje preko predelave nekaterih osnovnih živil 
(olje, sladkor, moka, krmila) pokrivajo neaativne razlike v višini, ki 

jih zaradi nepredvidenih povečanih stroškov ni mogoče vključiti 
v končno ceno izdelka široke potrošnje. Poleg tega se s temi 
sredstvi intervenira v primerih motenj v preskrbi, proizvodnji teh 
izdelkov ali tudi v primerih večjih naravnih nesreč kot so: suša, 
poplave, neurja ipd zaradi katerih so povečani stroški proizvodnje 
ali predelave. 

FINANČNI NACRT ZA LETO 1990 

- VZDRŽEVANJE CESTNE MREŽE 

V SR SLOVENIJI, GRADNJA IN 

REKONSTRUKCIJA CESTNE 

MREŽE V SR SLOVENIJI 

PRIHODKI 

bencinski dinar 
cestnine 
registracija vozil 
takse na tuja vozila 
tuja posojila 
domača posojila 
ostali viri 
SKUPAJ: 
ODHODKI 
A. INVESTICIJE V TEKU 
- predor Karavanke 
- AC Hrušica-Vrba 
- AC Malence-Šmarje Sap 
- razcep Razdrto 
- mejni prehod Šentilj 
CH| IDA I- 
B. NOVE INVESTICIJE 
- AC Razdrto-Čebulovica 
- AC Razdrto-Podnanos 
- AC Selo-Vrtojba 
- AC Šentilj-Pesnica 
- AC Višnja gora-Bič 
SKUPAJ: 
C. REKONSTRUKCIJE 
- Ankaran-Koper 
- Ločica-Trojane-Želodnik 
- Črni kal 
- Počehova-Lendava 
- Šempeter-Rožna dolina 
SKUPAJ: 
D. OSNOVE IN REKONSTRUKCIJE 
- magistralne ceste 
- regionalne ceste 
- objekti 
SKUPAJ' 
E. OSTALE INVESTICIJE 
- projekti 
- ostali stroški 
- SLO 
- razvoj 
SKUPAJ: 
F. VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALO 
- vzdrževanje - dejavnost: 
- Avtoceste 
- Magistralne ceste 
- Regionalne ceste 
- Lokalne ceste" 
- vzdrževanje - storitve 
- pobiranje cestnine 
- projekti 
- elementar 
- uprava za ceste 
- ostali stroški 
- manj razviti 
- vračilo posojil 
SKUPAJ: 
SKUPAJ VSE: 

cene december 1989 
v mia din 

18.411,2 
1.992,9 
2.640,5 

211,4 
8.366,2 

569,2 
655,9 

32.847,3 

3.235.7 
3.580.8 
2.022,3 

808,9 
647,1 

10.294,8 

1.660,5 
1.213,4 

808,9 
161.8 
808.9 

4.653,5 

647,1 
586.5 
242.7 
161.8 
323.6 

1.961.7 

1.423.8 
2.758,4 

742,2 
4.924,4 

379,5 
123,1 
94,7 
47,4 

644,7 

388,9 
901,0 

1.043,4 
1.024,2 
1.072,6 

300,0 
284.5 
687.6 
464.7 
436,3 
161,0 

3.604,1 
10.368,3 
32.847,4 

Postavka vzdrževanje lokalnih cest zajema dejavnost in storitve 
vzdrževania. 
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Obrazložitev: 

Ocena bencinskega dinarja upošteva realno rast povračila za 
ceste v ceni goriva do 1. julija 1990 na osnovi zakona o povračilu 
za ceste ob ceni naftnih derivatov (Uradni list SRS, št. 23/89 in 38/ 
89). Upoštevana je tudi ocena količine prodanega goriva v letu 
1990, ki je glede na letošnjo planirano količino povečana za 3,5%. 

Cestnina je ocenjena na osnovi veljavne cestnine v mesecu 
decembru 1989 z upoštevanjem predvidenega prometa v letu 
1990. Promet na avtocestah, na katerih se pobira cestnina, bo 
predvidoma povečan za 10%. 

Ocena prispevka iz naslova registracije vozil je narejena na istih 
osnovah kot ocena cestnine, s tem da smo pri registraciji vozil 
predvideli 3 odstotno rast števila registriranih vozil v letu 1990. 

Takse na tuja vozila so preračunane na predvideni tečaj ameri- 
škega dolarja v decembru 1989 (1 USD = 80,892 din). 

Pri tujih posojilih so upoštevana: 
1. posojila v znesku 80 mio $, ki so že v črpanju, za naslednje 

odseke: 
- predor Karavanke 
- Hrušica-Vrba 
- Malence-Šmarje Sap 
- Razdrto-Čebulovica 
- Šempeter-Rožna dolina 
- Ankaran-Koper 

2. posojila v višini 23 mio $, za katera tečejo razgovori z Medna- 
rodno banko za obnovo in razvoj, Evropsko investicijsko banko, 
domačimi bankami (posojila iz naslova tujih depozitov), za nasled- 
nje novogradnje, rekonstrukcije in obnove: 
- Razdrto-Podnanos 
- Višnja gora-Bič 
- Selo-Vrtojba 
- Šentilj-Pesnica 
- Ločica-Trojane 
- Črni kal 
- Počehova-Lendava 
- obnove magistralnih cest 

Ker so dogovori za posojila pod točko 2 še v teku, ocena višine 
teh posojil ni dokončna. 

Domača posojila upoštevajo oceno posojil, ki naj bi jih v letu 
1990 dobili od izvajalcev in od domačih bank predvsem za ob- 
nove. 

Ostali viri vsebujejo oceno tečajnih razlik, obresti za dane kre- 
dite, oceno sredstev od dejavnosti ob cestah in sredstev sofinan- 
cerjev. 

Prioritetne investicije v letu 1990 bodo naslednje: 
- nadaljevanje gradnje predora Karavanke, odseka avtoceste 

Hrušica-Vrba, Malence-Šmarje Sap, razcepa Razdrto ter mejnega 
prehoda Šentilj; 

- začetek gradnje novih odsekov na trasi avtoceste Bratstva in 
enotnosti od Višnje gore do Biča, na trasah Osimskih cest od 
Razdrtega do Čebulovice, od Razdrtega do Podnanosa in od Sela 
do Vrtojbe ter odseka Šentilj-Pesnica; 

-nadaljevana bo rekonstrukcija magistralne ceste Ankaran-Ko- 
per ter začete rekonstrukcije odsekov magistralnih cest Ločica- 
-Trojane-Želodnik, Črni kal, Počehova-Lendava in Šempeter- 
-Rožna dolina. 

Začetek gradnje in rekonstrukcije zgoraj navedenih odsekov bo 
odvisen od dinamike in obsega prilivov sredstev ter operativnosti 
tujih kreditov. 

Prioriteto novih investicij in rekonstrukcij cest, ki bodo sofinan- 
cirane s tujimi posojili, bo določala dinamika zagotavljanja sred- 
stev tujih sofinancerjev. 

Sredstva za obnove in ostale rekonstrukcije omogočajo nasled- 
nji obseg del: 
- 100 km večjih rekonstrukcij, manjših rekonstrukcij in obnov 

M cest, 
- 130 km večjih rekonstrukcij, manjših rekonstrukcij, obnov in 

modernizacij R cest, 
- 22 nadomestnih in novih objektov na M in R cestah in 
- približno 40 sanacij objektov na AC, M in R cestah. 
Zgornje količine so ocenjene na podlagi vrednosti tovrstnih del 

v letu 1989 in so le približne. Realizacija predvidenega programa 
bo odvisna od finančnih in ostalih možnosti zagotovitve kontinu- 
itete del. 

V naslednjem letu bo večji poudarek dan pripravi strokovnih 
podlag in projektni dokumentaciji ter reševanju zaostalih premo- 
ženjsko-pravnih zadev. Poleg tega bo dan poudarek odpravi črnih 
točk ter izvedbi nujno potrebnih rekonstrukcij in obnovitvenih del 
na cestiščih in objektih na magistralni in regionalni cestni mreži. 

Redno vzdrževanje cest bo po sedaj znanih virih sredstev enako 
kot v letu 1989. Sistem vzdrževanja cest bo vzpostavljen na osnovi 
podrobnih programov vzdrževanja in popisov vzdrževalnih del. 

Postavka vzdrževanja cest zajema tudi financiranje vzdrževanja 
lokalnih cest, ki so v pristojnosti občin. Ta sredstva se bodo 
dodeljevala občinam po enakih kriterijih kot v letu 1989. 

V odhodkih za leto 1990 med obveznostmi iz preteklih let 
(vračilo posojil) niso upoštevane neporavnane obveznosti iz leta 
1989 in vračila glavnic kratkoročnih premostitvenih posojil (cca 50 
mio USD), za katera obstoja pogodbena možnost podaljševanja 
roka odplačila. 

Dodatno zadolževanje pri domačih bankah zaradi premoščanja 
manjkajočih sredstev za ceste bo v letu 1990 možno le s posojili, 
zagotovljenimi pod podobnimi pogoji kot veljajo za posojila med- 
narodnih finančnih inštitucij. 

FINANČNI NAČRT ZA RAZVOJ 

PREMOGOVNIKOV 

IN ZA RAZISKOVANJE 

IN ODKRIVANJE NAHAJALIŠČ 

NAFTE IN PLINA 
Finančni načrt za razvoj premogovnikov in za raziskovanje in 

odkrivanje nahajališč nafte in plina, ki se financira iz dela temelj- 
nega davka od prometa naftnih derivatov, vsebuje: 

1. Rudarske raziskave v premogovništvu v višini 91.520.000.000 
din se bodo usmerjale za geološko-rudarske raziskave v Rudnik 
lignita Velenje v višini 41.184.000.000 din v geološko-rudarske 
raziskave v Rudnike rjavih premogov Slovenije v višini 
50.336.000.000 din. 

2. Raziskave nafte in plina v višini 307.551.000.000 din se bodo 
usmerjale za geološko-geofizikalne raziskave v višini 
67.720.000 000 din, v vrtine za pridobivanje nafte in plina v višini 
148.711.000.000 din in za raziskave skladišč zemeljskega plina 
v višini 91.120.000.000 din. 

PROGRAM DELNEGA FINANCIRANJA 
RAZISKOVANJA IN ODKRIVANJA NAHAJALIŠČ 
NAFTE IN PLINA IZ TEMELJNEGA 
PROMETNEGA DAVKA OD NAFTNIH DERIVATOV 

Raziskave nahajališč nafte in plina se bodo tudi v letu 1990 
pospešeno izvajale. Glede na dobljene pozitivne rezultate v letu 
1989 je predviden obseg raziskovalnih del večji kot je bil v pred- 
hodnem letu. Vsebinsko obsegajo raziskave nahajališč nafte in 
plina, geološke in geofizikalne raziskave ter raziskovalne vrtine 
kot sledi: 

- Geološke raziskave se bodo izvajale pretežno na območju 
Murske depresije in v manjšem obsegu na območju Dinaridov in 
Alp. 

Na območju Murske depresije se bo nadaljevalo izvajanje razi- 
skovalnih del po predhodno sprejeti študiji »Plan in program 
raziskav nafte in plina v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990«. 
Planirane geološke raziskave vsebujejo izdelavo naftno geološke 
karte v merilu 1:25.000 na območju Goričkega in izdelavo neolek- 
tonske karte v merilu 1:25.000. Nadalje se bodo izvajale stratime- 
trijske gravimetrijske in paleontološke raziskave kamenin. 

Na območju Dinaridov in Alp se bodo nadaljevale raziskave 
(strukturološke, geokemijske in stratimetrijske) na regionalnem 
geološkem profilu Nova Gorica-Železniki ter izdelava geološke 
karte 1:25.000 vzdolž profila na odseku Železniki-Tržič. 

Poleg navedenih del vsebuje geološke raziskave tudi geološko 
projektiranje in nadzbr pri izvajanju vrtanja raziskovalnih vrtin. 

Za predvidene raziskave je iz temeljnega prometa davka od 
naftnih derivatov predvideno delno financiranje v višini 
15.718.000.000 din. 

- Geofizikalne raziskave se bodo izvajale na območju Murske 
depresije in sicer seizmične meritve na skupno 200 km profilov 
Goričko-Murski gozd-Benica. Nadalje so predvidene meritve 
seizmične hitrosti na raziskovalni vrtini Martin-1 planirane za leto 
1990. Na območju Goričkega se bodo izvajale gravimetrične mer- 
tive in sicer na okvirno 2500 točk. Geofizikalne raziskave obsegajo 
tudi celotno računalniško obdelavo in interpretacijo dobljenih 
podatkov. 

Za predvidene raziskave je iz temeljnega prometnega davka od 
naftnih derivatov predvideno delno financiranje v višini 
52.000.000.000 din. 

- Raziskovalno vrtanje obsega vrtanje treh raziskovalnih vrtin 
in sicer Martin-1 (4000 m), Dankovci-2 in Dankovci-3. Za globoko 
raziskovalno vrtino Martin-1 bodo že v letu 1989 pretežno izve- 
dena predhodna in pripravljalna dela. 
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Od predvidenih raziskav je iz temeljnega prometnega davka od 
naftnih derivatov predvideno delno financiranje za raziskovalno 
vrtino Martin-1 v višini 148.711.000.000 din. 

- Raziskave lokacij za podzemno skladiščenje zemeljskega 
plina se bodo izvajale v akviferijih, Murski depresiji in Petišov- 
skem polju in sicer: 

a) Krško polje - na izvrtani vrtini so predvidene refleksijsko 
seizmične meritve ter njihova obdelava in interpretacija. 

b) Analiza kavern - obsega študije in analize Kamniških masi- 
vov - za ugotavljanje možnosti podzemnega skladiščenja zemelj- 
skega plina v kavernah (podzemnih votlinah). 

c) Petišovsko polje - glede na dobljene rezultate predhodnih 
raziskav in na osnovi izdelane študije so planirana predhodna 
dela in poizkusno polnjenje. 

d) Murska depresija - v strukturi Pečanovci in Dankovci so 
predvidena dela na reinterpretaciji obstoječih seizmičnih meritev 
ter dodatne seizmične meritve in celotna itnerpretacija omenjenih 
meritev. 

Za predvidene raziskave je iz temeljnega prometnega davka od 
naftnih derivatov predvideno delno financiranje v višini 
91.120.000.000 din. 

PROGRAM GEOLOŠKO RUDARSKIH RAZISKAV 
PREMOGA ZA LETO 1990 

1. PROGRAM RAZISKAV V RUDNIKU LIGNITA VELENJE 

1.1 Raziskave na območju jame Preloge 
Na področju jame Preloge načrtujemo 1.175 m raziskovalnih 

prog, 2.300 m zunanjih in 1.875 m jamskih vrtin. 
Razen tega bomo nadaljevali s študijami in laboratorijskimi 

raziskavami za varno odkopavanje pod vodonosnimi peski. 
Omenjene raziskave bomo izvajali za zagotovitev kontinuitete 

proizvodnje, za projektiranje novih odkopnih polj, za varno vode- 
nje pripravljalnih del in za povečanje izkoristka odkopavanja. 
Predračunska vrednost programa: 218.016 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 22.940 mio din 

1.2 Raziskave na območju jame Pesje 
Predvidena so le najnujnejša vrtalno - raziskovalna dela za 

zagotovitev kontinuitete proizvodnje, za projektiranje odkopnih 
etaž in za pripravo delovišč. 

Poleg študij, projektov in laboratorijskih raziskav je predvideno 
6 vrtin za geomehanske raziskave v skupni dolžini 240 m, da bi 
dobili podatke za projektiranje novih odkopov v območju stebra 
16 (okolica jaška Preloge). 
Predračunska vrednost programa: 12.220 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 1.286 mio din 
1.3 Raziskave na območju jame Škale 

V jami Škale je zaradi tanke izolacijske plasti v pesku 4,4 
milijona ton izvenbilančnih zalog premoga. Doslej smo pospe- 
šeno odvodnjevali triadno podlago s črpališči in odvodnjevalnimi 
progami. Na območju Tičnice so vršene študije za vplinjanje 
premoga. 

Za zagotovitev kontinuirane proizvodnje predvidevamo izdelavo 
380 m odvodnjevalnih prog in 336 m jamskih vrtin. 

Raziskovalno odpiralna dela so namenjena zagotovitvi kontinu- 
itete proizvodnje in 
pravočasnemu projektiranju novih odkopnih polj. 
Proračunska vrednost programa: 151.350 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 15.926 mio din 

1.4 Raziskave na območju jame Šoštanj 
Po letu 1992 bo potrebno manjkajočo proizvodnjo premoga 

nadomestiti z odkopnimi polji v severozahodnem delu jame Pre- 
loge in v jami Šoštanj. V ta namen bo realiziran investicijski 
program »Jama Šoštanj«. 

Predvidevamo izdelavo 1 strukturno - piezometrične vrtine in 
3 piezometrov s skupno dolžino 500 m. Nadalje načrtujemo izde- 
lavo poizkusnega vodnjaka globine 400 m za črpanje vode na 
površino. 
Predračunska vrednost programa: 49.618 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 5.220 mio din 

1.5 Raziskave v severovzhodni Sloveniji 
Za območje severovzhodne Slovenije bomo izdelali elaborat 

o rezervah in ugotovili potencialne rezerve. Potrebno je dokončati 
odkup zemljišč in zagotoviti sredstva za kontrolo izdelanih vod- 
njakov. 
Predračunska vrednost programa: 3.680 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 390 mio din 

2. RAZISKAVE V RUDNIKIH RJAVEGA PREMOGA SLOVENIJE 
Tudi v rudnikih rjavega premoga Slovenije so raziskave name- 

njene zagotovitvi bilančnih zalog premoga, kontinuiteti proizvod- 
nje, optimalnemu projektiranju in varnemu odkopavanju. 

2.1 Raziskave na območju RRP Zagorje 
Raziskave bodo potekale v severnem krilu sinklinale jame 

Kotredež zaradi prekategorizacije dela zalog iz C, v B kategorijo 
in zbiranje podatkov za projektiranje jame Kotredež med 7 in 
9 obzorjem. Zato načrtujemo pod 7 obzorjem izdelavo 320 
m smerne proge sever, 5 krajših vrtin skupne dolžine 400 m ter 
prečnik proti jugu z vrtinami za raziskavo dna sinklinale. Razen 
tega bomo nadaljevali s študijami in sicer geotehnične in situ 
raziskave vplivov med globokimi in plitvimi odkopi. Geološko 
bomo spremljali raziskovalno odpiralna dela v jami Kotredež 
zaradi ocene zalog premoga. 

Predvidena je tudi študija možnosti pridobivanja tople vode na 
lokaciji predvidenega novega jaška Vine - II. 
Predračunska vrednost programa: 77.191 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 8.122 mio din 

2.2 Raziskave na območju RRP Trbovlje 
V Trbovljah predvidevamo nadaljevanje raziskav na območju 

Frančiška polje, ZG. VII. polje in AB polje. 
V severnem delu Frančiška polje načrtujemo 19 vrtin iz površine 

skupne dolžine 1.390 m. Na območju južnega dela polja bomo 
izdelali 350 m proge ter 2.500 m vrtin. 

Namen teh del je dobiti osnove za omejitev predvidenega povr- 
šinskega kopa in ugotoviti parametre za izdelavo projektov odko- 
pavanja. 

Na prostoru Zg. VII. polja bomo na koti 340 m izdelali nadkopa 
in proge v skupni dolžini 120 m ter izvrtali vrtine v dolžini 1.170 m. 
V SW delu bomo izvrtali 5 vrtin skupne dolžine 250 m.. 

Pričakujemo cca 250.000 ton premoga med k. 340 in k. 280. 
Razen tega bomo dobili osnove za odpiranje do kote 280. 

V AB polju so raziskave namenjene ugotavljanju parametrov za 
projektiranje odkopov. 

V okviru regionalnih geoloških raziskav terciarja bomo s sred- 
stvi RSS izvršili prostorno rekonstrukcijo terciarnega bazena med 
Trbovljami in Laškim, kar naj bi omogočilo povezavo posameznih 
premogišč v Zasavju. 
Predračunska vrednost programa: 69.275 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 7.289 mio din 
2.3. Raziskave na območju RRP Hrastnik 

V jami Hrastnik bomo s 4 vrtinami v dveh profilih ugotavljali lego 
hrastniškega nariva na obmcčju zahodnega A polja. Razen tega 
bomo izvrtali 2.700 m operativnih vrtin. Omenjeni nariv predstavlja 
spodnjo mejo A polja in bomo tako povečali natančnost ocene 
zalog. 

V jami Ojstro bomo raziskovali zaloge premoga pod koto 120 
v vzhodnem delu sinklinale. Izdelali bomo 230 m proge. Raziskave 
na območju jame Ojstro so podlaga za prekategorizacijo cca 
3,500.000 ton premoga iz C, v B kategorijo. 

Nadaljevali bomo s študijem strukturnih razmer in statistično 
obdelavo premogovega sloja. 
Predračunska vrednost programa: 61.225 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 6.442 mio din 
2.4. Raziskave na območju RRP Laško 

Za Rudnik Laško je bila v letu 1989 izdelana študija perspektiv- 
nosti nadaljnjih raziskav. V skladu s študijo so predvidene razi- 
skave v Zahodnem polju III, vpadnik Barbara 110 m in proga 
dolžine 200 m na koti 165 m. V Vzhodnem polju II načrtujemo 
podaljšanje proge na K. 196 v dolžini 70 m, izdelavo 70 m prečnika 
na k. 196 in vrtanje 2 vrtin skupne dolžine 110 m. V Govce polju 
bomo z vrtinami ugotovili B rezerve do kote 165 m. 

Namen naštetih del je prekategorizirati zaloge iz nižjih v višje 
kategorije. Razen tega predstavljajo raziskave ugotavljanje raz- 
mer in zalog pod koto +196 do kote +165, kjer bo v bližnji 
prihodnosti potekala eksploatacija premoga. 
Predračunska vrednost programa: 58.103 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 6.114 mio din 

2.5. Raziskave na območju RRP Senovo 
Na Senovem so raziskave, glede na potencialnost in potrebe za 

nadaljevanje nemotene proizvodnje, v znatnem zaostanku. Oce- 
njene potencialne zaloge so 7,200.000 t vrste C2, Di in D2. 

Na območju polja Zakov med k. O in K -100 je predvidenih 
5 strukturnih vrtin dolžine 615 m. Razen tega bomo izdelali na K. 
O 200 m raziskovalno odvodnjevalne proge. Ocenjujemo, da 
bomo v polju Zakov med k. O in k. -50 ugotovili 500.000 ton 
premoga vrsta A + B + C, in enako količino med k. -50 in k. 
-100. Na območju Srebotna je predvidenih 6 strukturnih razisko- 
valnih vrtin s površine v 3 profilih, skupne dolžine 1.000 m. 
V primeru ugodnih rezultatov bomo prekategorizirali do 800.000 
ton zalog premoga vrste A + B + Ct. 
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Za ugotavljanje obsega premogove plasti bomo vrtali pretežno 
kratke horizontalne vrtine, predvidene skupne dolžine 600 m. 
Nadaljevali bomo študijo hidrogeoloških razmer zaradi možnosti 
odvodnjevanja. Dobili bomo podatke o poteh potekanja vode, 
količine ter časovne intervale, v katerih se pojavljajo vdori vode in 
melja. 

Študijo financira RSS in sofinancira Rudnik Senovo. 
Predračunska vrednost programa: 57.890 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 6.091 mio din 

M. lulskin u afenoiii UP bailulM 
Zaradi zagotovitve kontinuitete proizvodnje je potrebno inten- 

zivno nadaljevati z raziskovalnimi deli v Južnem in Severnem polju 
in v polju Kadunje. 

V Severnem polju bomo iz kote +52 napravili 80 m raziskovalne 
proge. Ta bi sprva predvidoma potekala po 3. sloju, v zadnjem 
delu pa po 4. sloju. Ocenjujemo, da bo s temi deli prekategorizi- 
rano 50.000 bilančnih zalog vrste C) v katergorijo B ali A. 

V območju Kadunje bomo raziskovali debelino, kvaliteto in 
stopnjo porušenosti 2. sloja nad že odkopanim 3. in 4. slojem. 

Ocenjujemo, da bo tako omogočeno odkopavanje cca 50.000 
ton premoga. Pozitivni rezultati z dodatnimi raziskavami v prihod- 
nje bi lahko pridobili še cca 200.000 ton premoga. 

Posebho pomembne za celotno območje Kanižarice bodo razi- 
skave v SE delu bloka A. S predvidenim uspešnim odvodnjeva- 
njem talnine 4. sloja, ki je po dosedanjih kriterijih 1,5 m/bar 
v varnostnem stebru proti vodonosni kredni podlagi, bi lahko 
odkopali več stotisoč ton sedaj izvenbilančnega -premoga tudi 
v ostalih delih jame. 

V bloku »C« Južnega polja načrtujemo izdelavo 70 m prekopa in 
vrtanje raziskovalnih vrtin brez jedra dolžine 420 m. Predvide- 
vamo, da bomo cca 40.000 ton doslej izvenbilančnih zalog uvrstili 
v bilančne. 

Z vsemi predvidenimi raziskavami v letu 1990 v Kanižarici bomo 
na novo pridobili ali prekategorizirali v višjo kategorijo cca 
230.000 ton premoga. 
Predračunska vrednost programa: 111.199 mio din 
Delež financiranja iz proračuna: 11.700 mio din 

PROGRAM POŽARNEGA 

VARSTVA REPUBLIŠKEGA 

POMENA 

Za izvajanje republiškega programa požarnega varstva v letu 1990 
je potrebno zagotoviti skupno 165.396 mio din. Pri pripravi finanč- 
nega načrta so bile upoštevane usmeritve Skupščine SR Slovenije 
z dne 22. 11. 1989 tako, da bodo v okviru republiškega programa 
financirane naslednje naloge: 

1. Sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije: 
- izobraževalna dejavnost (zahtevnejši programi usposab- 

ljanja) 
- preventivna dejavnost (krepitev požarno varnostne kulture) 
- strokovni tisk 
- muzejska dejavnost 
Skupno bi bilo za sofinanciranje Gasilske zveze Slovenije 

potrebno zagotoviti 20.400 mio din. 

2. Sofinanciranje nalog požarnega varstva posebnega 
pomena za republiko: 

- sofinanciranje raziskovalnih nalog 1.714 mio din 
- sofinanciranje višje tehnično varnostne šdle 

(tehnično opremljanje) 1.714 mio din 
- razvoj in uveljavljanje zasnove informacijskega sistema 

16.969 mio din 
- sofinanciranje nabave določene opreme 

za izvajanje požarnega varstva 
na obalno-krašem območju 
(požari v naravnem okolju) 18.014 mio din 

- strokovno operativno delo (štab operative) 3.385 mio din 
Skupno bi bilo potrebno zagotoviti za sofinanciranje nalog 

požarnega varstva posebnega pomena za republiko 41.796 mio 
din. 

3. Sofinanciranje tehničnega opremljanja poklicnih gasilskih 
enot: 
- sofinanciranje nabave opreme za intervencije 

v primeru nesreč z nevarnimi snovmi 103.200 mio din 

Za sofinanciranje tehničnega opremljanja poklicnih gasilskih 
enot bo izdelan poseben program, pri čemer bo upoštevana 
dosežena raven tehnične opremljenosti, specifične zahteve 
območij, ki jih posamezna enota pokriva ter prioritetne naloge pri 
izpopolnjevanju varstva pred nesrečami z nevarnimi snovmi (zaš- 
čita obalnega morja ipd.). 

Finančni načrt požarnega varstva za leto 1990 je pripravljen 
v sodelovanju z Zvezo SIS za varstvo pred požari, Gasilsko zvezo 
Slovenije ter Republiškim inšpektoratom za požarno varnost. 

FINANČNI NAČRT 

STANOVANJSKE DEJAVNOSTI 

Program Virobrač. os- Stopnja opomba 
nova 

REPUBLIŠKI: 
sanacija bivalnih po- 
gojev v zavodih za ' 
usposabljanje otrok 
z motnjami v razvoju Dohodek ' BOD 
financiranje kadrov- 
skih stanovanj na 
manj razvitih področ- 
jih ČD BOD 
ureditev bivalnih po- 
gojev udeležencev 
MDA Dohodek BOD 
program dela ZSSS oot. SSS (BOD) 
NV = nevračljiva sredstva 
VR = vračljiva sredstva 
LP = letni program dela 

Vsa navedena sredstva se izločajo na podlagi Zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (UL SRS 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88) 
in na podlagi Samoupravnih sporazmov o temeljih plana samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti in Zveze stanovanjskih skupnosti 
Slovenije (UL SRS 44/86) 

Na nivoju repu- .155 .138 .145 
blike 
v tem: .020 .018 .018 
- vzajemnost .135 .120 .127 
- solidarnost 

Republiški program v stanovanjskem gospodarstvu je oprede- 
ljen s srednjeročnim planom in Samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (Uradni 
list SRS 44/86): 

Sofinanciranje prenove in izboljšanja bivalnih pogojev v zavo- 
dih za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju - solidarnostna 
(nevračljiva) sredstva iz dohodka v višini 0.117% BOD 

Sredstva za ureditev bivalnh pogojev udeležencev mladinskih 
delovnih akcij v Sloveniji - solidarnostna sredstva (nevračljiva) iz 
dohodka v višini 0.003% BOD 

Sredstva za sofinanciranje gradnje in nakupa kadrovskih stano- 
vanj v manj razvitih krajih in območjih - sredstva vzajemnosti 
nevračljiva) iz čistega dohodka v višini 0.018% BOD 

Poleg teh se v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije iz pri- 
spevkov občinskih stanovanjskih skupnosti financirajo še dodatni 
programi in obveznosti, ki se sprejemajo letno in poravnavajo po 
konkretnih pogodbah (občinske stanovanjske skupnosti jih izdva- 
jajo iz sredstev občinske solidarnosti) 

Naloge, ki se sofinancirajo s sredstvi stanovanjskega gospodar- 
stva združenimi na ravni republike: 

Republiški program Leto 1989 Leto 1990 
Cene v mio din (Tekoče) (31. 12. 89)" 
1. Program sanacije bivalnih pogo- 
jev v zavodih za usposabljanje mla- 
dine z motnjami v razvoju 172,596 593,731 
2. Zagotavljanje bivalnih pogojev 
udeležencev MDB 4,117 14,164 
3. Sofinanciranje kadrovskih stano- 
vanj na manj razvitih področjih 6,358 21,873  *    
Skupaj iz prispevnih stopenj: 183,072 629,767 

0,117 NV 

0,018 NV 

0,003 NV 
0,007 LP 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Delovna skupina vseh treh odborov za 
družbenopolitični sistem zborov Skupščine 
SR Slovenije za pripravo izhodišč volilne 
zakonodaje 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR 

Slovenije z osnutkom zakona (ESA-931) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o političnem združevanju z osnutkom zakona (ESA-930) 

Delovna skupina vseh treh odborov za družbenopolitični 
sistem zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo izhodišč 
volilne zakonodaje je na seji dne 4. 12. 1989 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VOLITVAH IN ODPO- 
KLICU PREDSEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA SR SLO- 

VENIJE Z OSNUTKOM ZAKONA in 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POLITIČNEM ZDRUŽE- 
VANJU Z OSNUTKOM ZAKONA. 

Prosim vas, da navedena akta posredujete v obravnavo 
pristojnim zborom Skupščine SR Slovenije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije 

z osnutkom zakona (ESA-931)   

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o volitvah in odpoklicu pred- 

sednika in članov Predsedstva SR Slovenije je podana v drugem 
odstavku 2. točke amandmaja IV ter v 3. točki amandmaja LXXXIII 
k ustavi SR Slovenije. Navedene določbe ustavnih amandmajev 
določajo, da je treba z zakonom določiti načela kandidacijskega 
postopka za določanje kandidatov za predsednika in člane pred- 
sedstva republike kakor tudi postopek in način (neposrednega in 
tajnega) glasovanja. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva SR Slovenije je bil 
sprejet po ustavnih amandmajih v letu 1981 (ustavni amandmaji 
I do VIII). V septembru letos so bili k ustavi sprejeti še dodatni 
amandmaji, med njimi tudi amandma LXXXIII, ki v 3. točki določa, 
da predsednika in člane Predsedstva SR Slovenije volijo in odpo- 
kličejo delovni ljudje in občani na podlagi splošne volilne pravice 
z neposrednim in tajnim glasovanjem. Tak način volitev predsed- 
nika in članov Predsedstva SR Slovenije je bistveno drugačen od 
sedanjega posrednega načina, ko so bili le-ti izvoljeni, če so dobili 
večino glasov vseh delegatov v dveh tretjinah občinskih skupščin 
in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Spremenjena ustavna določba po mnenju predlagatelja zato 
zahteva celovito spremembo zakona, ki bo na novih temeljih 
uredil volitve in odpoklic predsednika in članov predsedstva repu- 
blike. 

III. Načela, na katerih temelji zakon in poglavitne re&itve 
Izhajajoč iz temeljnih načel, da so volitve predsednika in članov 

predsedstva republike splošne, tajne in neposredne, naj bi zakon 
na novo uredil volilno pravico, postopek kandidiranja in volitev ter 
način ugotavljanja izida volitev. Aktivno volilno pravico naj bi imel 
vsak občan, ki je dopolnil 18 let in ima stalno prebivališče na 
območju SR Slovenije, glede pasivne volilne pravice pa se predvi- 
deva rešitev, po kateri ima to pravico državljan SR Slovenije, ki je 
dopolnil 18 let in ima stalno prebivališče v SR Sloveniji. Pri 
kandidiranju naj bi zakon izhajal iz temeljnega ustavnega načela, 
da kandidate določi kandidacijska konferenca SZDL. O predlogih 

kandidatur, ki se vodijo posebej za predsednika in za člane pred- 
sedstva republike, bi se volilci lahko izjavljali na zborih volilcev 
v krajevnih skupnostih ali s podpisovanjem. Zakon pa bi predvidel 
tudi možnost, da kandidate za predsednika in člane predsedstva 
republike predlagajo tudi organizacije delovnih ljudi in občanov, 
ki so registrirane v skladu z zakonom kot politične organizacije in 
ki imajo same ali skupaj z drugimi političnimi organizacijami 
najmanj 500 članov. Pri sklicu in delu zborov volilcev bi se ta 
zakon navezoval na določbe zakona o volitvah v skupščine. 

Kandidacijsko konferenco, ki določi listo kandidatov za pred- 
sednika in člane predsedstva repubike, naj bi sestavljali predlaga- 
telji oziroma predstavniki predlagateljev kandidatur. 

Kandidacijska konferenca naj bi liste kandidatov za predsed- 
nika in člane predsedstva predložila republiški volilni komisiji 
najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. Slednja bi morala 
objaviti listo kandidatov najpozneje 5 dni pred dnevom glasova- 
nja. Volilne rezultate v občini bi ugotavljale občinske volilne 
komisije in jih poslale republiški volilni komisiji. Ta pa naj bi 
izdelala poročilo o izidu volitev, ga predložila Skupščini SR Slove- 
nije ter objavila v Uradnem listu SR Slovenije. 

Za predsednika predsedstva naj bi bil izvoljen kandidat, ki je 
dobil večino glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice; pri 
članih predsedstva pa je predvideno, da je izvoljen kandidat, ki je 
dobil največ glasov. Zakon bo predvidel tudi možnost ponovnega 
glasovanja, če noben kandidat za predsednika predsedstva ne bi 
dobil potrebne večine glasov volilcev. 

Zakon naj bi uredil postopek za odpoklic. 
V končnih določbah bi se zakon glede povrnitve določenega 

dela stroškov kandidatov in glede zbiranja sredstev za kritje stro- 
škov kandidatov v zvezi z volitvami navezoval na določbe zakona 
o volitvah v skupščine; enako velja tudi glede varstva volilne 
pravice. 

IV. Finančne posledice 
Predlagatelj ocenjuje, da bo možno finančne posledice tega 

zakona oceniti hkrati z oceno stroškov, ki bodo sicer potrebni za 
izvedbo splošnih volitev v letu 1990. Ustrezna sredstva bo 
potrebno zagotoviti tudi v proračunu republike. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Predsednika in člane Predsedstva SR Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: predsedstva republike) volijo in odpokličejo delovni 
ljudje in občani na podlagi splošne volilne pravice z neposrednim 
in tajnim glasovanjem po postopku in na način, ki ga določa ta 
zakon. 

2. člen 
Pravico voliti predsednika in člane predsedstva republike ima 

občan, ki je dopolnil 18 let in ima stalno prebivališče v SR 
Sloveniji. 

Pravico biti voljen za predsednika ali člana predsedstva repu- 
blike ima državljan SR Slovenije, ki je dopolnil 18 let in ima stalno 
prebivališče v SR Sloveniji. 

3. člen 
Predsednik in člani predsedstva republike se volijo za štiri leta 

in so lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljeni na isto funkcijo. 

4. člen 
Če predsedniku ali članu predsedstva republike preneha man- 

dat pred pretekom mandatne dobe, se opravijo nadomestne voli- 
tve. Mandatna doba na nadomestnih volitvah izvoljenega pred- 
sednika oziroma člana predsedstva republike traja do preteka 
mandatne dobe predsednika oziroma člana predsedstva repu- 
blike, namesto katerega je bil izvoljen. 

Če je mandatna doba na nadomestnih volitvah izvoljenega 
predsednika oziroma člana predsedstva republike krajša od dveh 
let, se ne upošteva pri uporabi določbe prvega odstavka tega, 
člena o omejitvi ponovne izvolitve. 

Nadomestne volitve predsednika oziroma člana predsedstva 
republike se ne opravijo, če je od prenehanja mandata do preteka 
mandatne dobe preostalo manj kot šest mesecev. (Variantni doda- 
tek: na koncu tretjega odstavka tega člena se doda besedilo: 
razen če Skupščina SR Slovenije ne odloči drugače.) 

5. člen 
Volitve predsednika in članov predsedstva republike razpiše 

predsednik Skupščine SR Slovenije. 
Volitve morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred pretekom 

mandatne dobe predsednika in članov predsedstva republike, ki 
opravljajo te funkcije. 

Nadomestne volitve predsednika ali člana predsedstva repu- 
blike morajo biti razpisane najpozneje 15 dni po prenehanju 
mandata predsednika oziroma člana predsedstva republike. 

Razpis volitev se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. Od dneva 
objave razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj 
kot 60 in ne več kot 75 dni. 

6. člen 
Postopek volitev in odpoklica predsednika in članov predsed- 

stva republike vodijo republiška volilna komisija, občinske volilne 
komisije in volilni odbori, imenovani po zakonu o volitvah v skupš- 
čine. 

II. KANDIDIRANJE 

7. člen 
Kandidate za predsednika in člane predsedstva republike lahko 

predlagajo volilci in organizacije delovnih ljudi in občanov. 
Kandidate določi kandidacijska konferenca Socialistične zveze 

delovnega ljudstva Slovenije na podlagi predlogov, ki so dobili 
s tem zakonom določeno podporo volilcev. 

Kandidacijski postopek se opravi po načelih, ki jih določa ta 
zakon. 

8. člen 
Kandidature se predlagajo pisno, posebej za predsednika in 

posebej za člane predsedstva republike. 
Predlog kandidature mora vsebovati navedbo funkcije, za 

katero se predlaga kandidatura, ime in priimek, datum rojstva, 
poklic, zaposlitev in naslov stalnega prebivališča kandidata, ime 
in priimek ter naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež 
predlagatelja. 

Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in izkaz, 
da je državljan SR Slovenije. 

9. člen 
Volilci se izjavljajo o podpori predlogom kandidatur na zborih 

volilcev v krajevnih skupnostih ali s podpisovanjem na način, ki ga 
določa zakon o volitvah v skupščine. 

Za kandidata za predsednika predsedstva republike je potrebna 
podpora najmanj 5.000 volilcev. 

Za kandidata za člana predsedstva republike je potrebna pod- 
pora najmanj 2.500 volilcev. 

Kandidate za predsednika in člane predsedstva republike lahko 
predlagajo tudi organizacije delovnih ljudi in občanov, ki so 
registrirane v skladu z zakonom kot politične organizacije in ki 
imajo same ali skupaj z drugimi političnimi organizacijami s kate- 
rimi skupaj predlagajo kandidate najmanj 500 članov. 

10. člen 
Predlog kandidature, za katerega se želi dobiti podpora volilcev 

na zborih volilcev, je treba dostaviti predsedniku republiške 
volilne komisije najpozneje v 15 dneh po razpisu volitev. 

Nepopoln ali nepravočasen predlog vrne predsednik republiške 
volilne komisije predlagatelju najpozneje naslednji dan po pre- 
jemu. 

11. člen 
Pravilno in pravočasno vložene predloge kandidatur dostavi 

predsednik republiške volilne komisije predsednikom občinskih 
volilnih komisij najpozneje v treh dneh po preteku roka iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. Ti morajo dostaviti predloge kandida- 
tur sklicateljem zborov volilcev v krajevnih skupnostih naslednji 
dan po prejemu. 

12. člen 
Za sklic in delo zborov volilcev veljajo določbe zakona o voli- 

tvah v skupščine. 

13. člen 
Sklicatelji zborov volilcev morajo zapisnike o delu zborov volil- 

cev dostaviti predsedniku občinske volilne komisije najpozneje 
v treh dneh po opravljenih zborih volilcev. 

Predsednik občinske volilne komisije ugotovi, kolikšno pod- 
poro volilcev so dobili posamezni predlagani kandidati na zborih 
volilcev v občini in dostavi poročilo predsedniku republiške 
volilne komisije najpozneje v treh dneh po prejemu vseh zapisni- 
kov o delu zborov volilcev v občini. 

14. člen 
Predlogi kandidatur, ki so dobili potrebno podporo volilcev 

s podpisovanjem oziroma predlogi političnih organizacij iz 9. 
člena tega zakona se dostavijo predsedniku republiške volilne 
komisije najpozneje v 35 dneh po razpisu volitev. 

15. člen 
Predsednik republiške volilne komisije ugotovi, kolikšno pod- 

poro volilcev so dobili posamezni predlagani kandidati na vseh 
zborih volilcev v republiki in kolikšno podporo volilcev so dobili 
posamezni predlagani kandidati s podpisovanjem ter dostavi 
poročilo, v katerem so zajeti tudi predlogi političnih organizacij 
po 9. členu tega zakona, predsedniku RK SZDL najpozneje 21 dni 
pred dnevom glasovanja. 

16. člen 
Predsednik RK SZDL skliče najpozneje 16 dni (varianta: 30 dni) 

pred dnevom glasovanja kandidacijsko konferenco, ki jo sestav- 
ljajo predlagatelji oziroma predstavniki predlagateljev kandidatur, 
ki so dobile s tem zakonom določeno podporo volilcev. 

Kandidacijska konferenca določi na podlagi predlogov kandi- 
datur, ki so dobile s tem zakonom določeno podporo volilcev, 
listo kandidatov za predsednika predsedstva republike in listo 
kandidatov za člane predsedstva republike. 

Vrstni red kandidatov na listi se določi glede na podporo volil- 
cev. V primeru enake podpore se vrstni red kandidatov na listi 
določi z žrebom. 

(Varianta k tretjemu odstavku tega člena: Vrstni red kandidatov 
na listi se določi z žrebom.) 
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17. člen 
Nihče ne more biti določen hkrati za kandidata za predsednika 

predsedstva republike in za kandidata za člana predsedstva repu- 
blike. 

Če je kdo predlagan hkrati za kandidata za predsednika pred- 
sedstva republike in za kandidata za člana predsedstva republike 
ter je za obe kandidaturi dobil potrebno podporo volilcev, ga 
predsednik RK SZDL obvesti, da mora do začetka dela kandidacij- 
ske konference sporočiti, katero kandidaturo sprejema. Če tega 
ne stori, se šteje, da sprejema kandidaturo, za katero je dobil 
večjo podporo, v primeru enake podpore pa kandidaturo za pred- 
sednika predsedstva republike. 

18. člen 
Kandidacijska konferenca predloži listo kandidatov za predsed- 

nika predsedstva republike in listo kandidatov za člana predsed- 
stva republike republiški volilni komisiji najpozneje 15 dni pred 
dnevom glasovanja. 

Glede ugotavljanja zakonitosti kandidatur veljajo določbe 
zakona o volitvah v skupščine. 

19. člen 
Kandidat lahko odstopi od kandidature najkasneje 10 dni pred 

dnevom glasovanja. Odstop od kandidature sporoči pisno repu- 
bliški volilni komisiji. 

20. člen 
Republiška volilna komisija mora objaviti listo kandidatov za 

predsednika predsedstva republike in listo kandidatov za člane 
predsedstva republike najpozneje 5 dni pred dnevom galsovanja. 

III. VOLITVE 

21. člen 
Republiška volilna komisija pripravi pravočasno potrebno šte- 

vilo glasovnic za volitve predsednika predsedstva republike in 
glasovnic za volitve članov predsedstva republike ter jih pošlje 
občinskim volilnim komisijam. 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavlja- 
nja izida glasovanja na voliščih veljajo določbe zakona o volitvah 
v skupščine, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

22. člen 
Volilec glasuje tako, da obkroži številko pred imenom in priim- 

kom kandidata, za katerega glasuje. Na glasovnici za volitve 
predsednika predsedstva republike lahko glasuje samo za enega 
kandidata, na glasovnici za volitve članov predsedstva republike 
pa lahko glasuje največ za štiri kandidate. 

23. člen 
Volilni odbor pošlje zapisnik o svojem delu in drug volilni 

material občinski volilni komisiji. 
Občinska volilna komisija ugotovi izid volitev v občini in pošlje 

poročilo z volilnimi spisi republiški volilni komisiji. 

24. člen 
Republiška volilna komisija ugotovi izid volitev in izdela poro- 

čilo o izidu volitev. 

Poročilo o izidu volitev predloži republiška volilna komisija 
Skupščini SR Slovenije in ga objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

25. člen 
Za predsednika predsedstva republike je izvoljen kandidat, ki je 

dobil večino glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice. 
Za člane predsedstva republike so izvoljeni kandidati, ki so 

dobili največ glasov. 
Če noben kandidat za predsednika predsedstva republike ni 

dobil večine glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice, se 
glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 

Ponovno glasovanje se opravi najpozneje 21 dni po prvem 
glasovanju. 

Ponovno glasovanje razpiše republiška volilna komisija. Razpis 
se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

IV. POSTOPEK ZA ODPOKLIC 

26. člen 
Postopek za odpoklic predsednika oziroma člana predsedstva 

republike se začne na predlog Skupščine SR Slovenije, ki pošlje 
predlog za odpoklic republiški volilni komisiji. 

Republiška volilna komisija razpiše glasovanje o odpoklicu v 15 
dneh po prejemu predloga za odpoklic. 

Od dneva razpisa do dneva glasovanja o odpoklicu ne sme 
preteči manj kot 15 dni in ne več kot 30 dni. 

Razpis glasovanja o odpoklicu se objavi v Uradnem listu SR 
Slkovenije. 

27. člen 
Glede glasovanja o odpoklicu in ugotavljanja izida glasovanja 

o odpoklicu se primerno uporabljajo določbe III. poglavja tega 
zakona. 

Republiška volilna komisija izdela poročilo o izidu glasovanja 
o odpoklicu in ga predloži Skupščini SR Slovenije ter objavi 
v Uradnem listu SR Slovenije. 

V. DRUGE DOLOČBE 

28. člen 
Stroške volitev predsednika in članov predsedstva republike 

krije SR Slovenija. 
Glede povrnitve določenega dela stroškov kandidatov in glede 

zbiranja sredstev za kritje stroškov kandidatov v zvezi z volitvami 
veljajo določbe zakona o volitvah v skupščine. 

29. člen 
Glede varstva volilne pravice veljajo določbe zakona o volitvah 

v skupščine. 

30. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o volitvah in 

odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 39/81). 

31. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV: 

S predlaganim zakonom se realizirajo ustavne določbe, ki pred- 
videvajo, da se načela kandidacijskega postopka v okviru SZDL 
ter način in postopek volitev predsednika in članov predsedstva 
določajo z zakonom. 

V okviru splošnih določb zakon ureja zlasti aktivno in pasivno 
volilno pravico za volitve predsednika in članov predsedstva repu- 
blike. Tako glede aktivne pravice določa, da predsednika in člane 
predsedstva republike lahko voli vsak občan, ki je dopolnil 18 let 
in ima stalno prebivališče v SR Sloveniji. Glede pasivne volilne 
pravice pa zakon predvideva, da je lahko za predsednika ali člana 
predsedstva republike izvoljen le tisti občan, ki je dopolnil 18 let, 
ima stalno prebivališče v SR Sloveniji in je državljan SR Slovenije. 
Osnutek zakona predvideva tudi možnost nadomestnih volitev, če 
predsedniku oziroma članom predsedstva republike predčasno 
preneha mandat. Kot važnejšo določbo v tem poglavju omenjamo 
tudi 6. člen osnutka zakona, ki določa kdo vodi postopek volitev in 
odpoklica predsednika in članov predsedstva republike. 

Kandidacijski postopek se popravi v okviru SZDL. Predlogi 
kandidatur se vlagajo pisno. Zakon predvideva, da se volilci izjav- 
ljajo o podpori predlogom kandidatur na zborih volilcev v krajev- 
nih skupnostih ali s podpisovanjem, kandidate pa lahko predla- 
gajo tudi politične oraanizacije (9. člen zakona); predlog kandida- 

ture, za katero se želi dobiti podporo volilcev na zborih volilcev, je 
potrebno dostaviti predsedniku republiške volilne komisije naj- 
pozneje v 15 dneh po razpisu volitev. Volitve sicer razpiše pred- 
sednik Skupščine SR Slovenije (5. člen osnutka zakona). Glede 
sklica in dela zborov volilcev se uporabljajo določbe zakona 
o volitvah v skupščine (12. člen osnutka zakona). 

Poročilo, ki zajema predloge kandidatur, ki so dobili potrebno 
podporo volilcev s podpisovanjem, predlagane kandidate na zbo- 
rih volilcev oziroma predloge kandidatur, ki so jih dale politične 
organizacije se mora dostaviti predsedniku republiške volilne 
komisije, ki ugotovi kolikšno podporo so dobili posamezni predla- 
gani kandidati. Slednji nato dostavi poročilo predsedniku RK 
SZDL, da le-ta lahko skliče kandidacijsko konferenco. Kandidacij- 
sko konferenco sestavljajo predlagatelji oziroma predstavniki 
predlagateljev kandidatur, ki so dobile z zakonom določeno pod- 
poro volilcev. Kandidacijska konferenca določi listo kandidatov za 
predsednika predsedstva republike in listo kandidatov za člane 
predsedstva republike. Vrstni red kandidatov na listi se določi 
glede na podporo volilcev, variantno pa se predlaga, da se vrstni 
red kandidatov na listi določi z žrebom, kot je sicer predvideno 
v osnovni rešitvi le za primere, ko kandidati dobijo enako podporo 
(16. člen osnutka zakona). 
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Listo kandidatov objavi republiška volilna komisija najpozneje 
5 dni pred dnevom glasovanja (20. člen osnutka zakona). 

V zvezi s samim poglavjem o volitvah velja zlasti opozoriti na 24. 
člen osnutka zakona. Ta predvideva, da je za predsednika pred- 
sedstva republike izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov 
volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice, glede članov predsed- 
stva republike pa predvideva, da so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največ glasov. Zakon predvideva tudi možnost Donovnega glaso- 

vanja za predsednika predsedstva republike v primeru, ko noben 
kandidat ni dobil večine glasov volilcev, ki so oddali veljavne 
glasovnice. 

Stroške volitev predsednika in članov predsedstva republike 
krije SR Slovenija. Glede povrnitve določenega dela stroškov 
kandidatov in glede zbiranja sredstev za kritje stroškov kandida- 
tov v zvezi z volitvami se predvideva uporaba določb zakona 
o volitvah v skupščine. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o političnem združevanju 

I. Ustavna podlaga: 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o političnem združevanju je 

podana v drugem odstavku 1. točke amandmaja IX, po katerem 
socialistična družbena ureditev Socialistične republike Slovenije 
temelji med drugimi tudi na političnem pluralizmu; v 15. točki 
amandmaja IX, po kateri vsi delovni ljudje in občani zagotavljajo 
socialistično samoupravno demokracijo tudi z družbenopolitično 
dejavnostjo delovnih ljudi in občanov ter njihovih organizacij; 
v 17. točki amandmaja IX, po kateri je zajamčena pravica do 
svobodnega političnega združevanja; v 26. točki amandmaja IX, 
po kateri v družbenopolitičnemu življenju enakopravno sodelujejo 
vse organizacije delovnih ljudi in občanov, ki delujejo v skladu 
z ustavo ter v drugem odstavku 1. točke amandmaja XLV, po 
katerem je zajamčena pravica do svobodnega združevanja z dru- 
gimi, vključno s pravico ustanavljati društva, sindikate in politične 
organizacije ali se jim pridružiti. Ustavne omejitve svoboščin in 
pravic, vključno s pravico do združevanja z drugimi, opredeljuje 
249. člen ustave SR Slovenije oziroma amandma LIV. 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o političnem združevanju 
v Skupščini SR Slovenije je v 17. točki prvega odstavka 321. člena 
ustave SR Slovenije, ki določa, da, poleg razmerij, glede katerih je 
v tej ustavi posebej določeno, ureja Skupščina SR Slovenije 
v okviru pravic in dolžnosti republike tudi združevanje občanov. 

Pravico do svobodnega združevanja zagotavljajo tudi medna- 
rodni dokumenti, in sicer 20. člen Splošne deklaracije človekovih 
pravic in 22. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in politič- 
nih pravicah, ki ga je ratificirala tudi SFR Jugoslavija. 

II. Ocena stanja In razlogi za izdajo zakona 
Amandmaji k ustavi SR Slovenije, sprejeti 27. septembra 1989, 

so na ustavni ravni opredelili politični pluralizem in enakoprav- 
nost vseh organizacij delovnih ljudi in ubčanov, ki delujejo v druž- 
benopolitičnem življenju v skladu z ustavo. 

Politično življenje v SR Sloveniji je že pred sprejetjem ustavnih 
dopolnil v praksi presegalo normativno ureditev, ta razkorak pa je 
še posebej pereč pred volitvami na podlagi novih ustavnih in 
zakonskih rešitev v letu 1990. ki omogočajo organizirano ude- 
ležbo političnih organizacij. Nove politične organizacije, ki so 
nastale v Sloveniji v zadnjem času, so se morale organizirati po 
zakonu o društvih (Kmečka zveza) oziroma so se bolj ali manj 
izrazito organizirale pod okriljem SZDL in se jim zato ni bilo treba 
registrirati. Tudi registracija dosednjih petih družbenopolitičnih 
organizacij (SZDL, ZKS, ZSS, ZSMS in ZZB) pravno ni urejena. 
Vse to narekuje čimprejšnji sprejem zakona o političnem združe- 
vanju, ki mora biti sprejet skupaj s sistemskim zakonom o volitvah 
ali neposredno po njegovem sprejetju. 

Časovna stiska predlagatelju ne omogoča, da bi v celoti in 
sistemsko uredil vsa vprašanja s področja političnega združeva- 
nja. Zato v tem predlogu za izdajo zakona predlaga ureditev le 
najnujnejših vprašanj s tega področja, predvsem tistih, ki so 
povezana z bližnjimi volitvami. Ta zakon zato ne ureja vprašanj 
sindikalnega in interesnega organiziranja ter kolektivnega član- 
stva. 

III. Načela, na katerih bo temeljil zakon in poglavitne rešitve 
Predlog za izdajo zakona o političnem združevanju temelji na 

ustavnih načelih svobodnega in prostovoljnega političnega zdru- 
ževanja občanov ter enakopravnosti vseh organizacij, ki delujejo 
v družbenopolitičnem življenju. 

Politične organizacije so sestavni del demokratične politične 
ureditve. Zakon bo opredelil temeljne cilje političnega združeva- 
nja občanov, ki so usmerjeni predvsem v oblikovanje politične 
volje ljudi na vseh področjih javnega življenja. Ti cilji razlikujejo 
politične organizacije od drugih interesnih ali stanovskih organi- 

zacij, ki ne delujejo oziroma ne želijo sodelovati v političnem 
življenju. 

Politično organizacijo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih 
občanov. Pri svojem delovanju morajo upoštevati načelo javnosti 
dela in demokratičnosti notranje ureditve z volitvami svojih orga- 
nov. Zakon bo predvidel izjemo od načela javnosti dela le, kadar bi 
se obravnavala vprašanja taktike, ki jih v konkurenčnem boju 
z drugimi organizacijami ni mogoče javno obravnavati. Ta vpraša- 
nja morajo biti opredeljena v statutu politične organizacije. Vse 
registrirane politične organizacije delujejo praviloma na območju 
celotne republike, lahko pa se opredelijo tudi za delovanje 
v okviru ožjega območja. Zakon torej ne bo ločeval političnih 
organizacij občinskega, regionalnega ali republiškega pomena. 

V skladu z ustavnimi načeli enakopravnosti vseh političnih 
organizacij ter samostojnosti in neodvisnosti gospodarskih sub- 
jektov bo zakon predvidel delovanje vseh političnih organizacij le 
na teritorialnem načelu. Politične organizacije torej ne bi smele 
ustanavljati svojih organizacijskih oblik in delovati v podjetjih, 
zavodih in državnih organih. 

Politične organizacije naj bi se registrirale pri pristojnem občin- 
skem upravnem organu, ki bi ugotavljal, ali so cilji organizacije, 
opredeljeni v statutu, v skladu s tem zakonom. Organizacija začne 
delati z dnem vpisa v register, gre torej za konstitutivni vpis, pri 
tem pa bo zakon predvidel kratke roke za ta postopek. Ob molku 
organa se šteje, da je organizacija vpisana v register. V primeru 
spora se postopek konča z upravnim sporom pri Vrhovnem 
sodišču SR Slovenije, ki bo lahko praviloma odločil meritorno, saj 
gre le za ugotavljanje skladnosti statuta politične organizacije 
z zakonom. 

Združevanje občanov v politične organizacije je prepovedano le 
iz razlogov, ki jih kot take upredeljuje 249. člen ustave SR Slove- 
nije oziroma amandma LIV. V kolikor politična organizacija deluje 
v nasprotju s temi določbami, lahko vsakdo predlaga pristojnemu 
upravnemu organu izbris politične organizacije iz registra. 

Politične organizacije pridobivajo sredstva za svoje delovanje 
predvsem iz članarine ter prispevkov fizičnih in pravnih oseb. 
Glede na ustavno opredeljeno vlogo političnih organizacij v druž- 
benopolitičnem življenju pa bo v zakonu opredeljena tudi dolž- 
nost družbenopolitičnih skupnosti, da v okviru svojih pravic in 
dolžnosti zagotavljajo nujne materialne ter druge pogoje za izva- 
janje njihovih zakonsko opredeljenih funkcij. Sredstva za delova- 
nje političnih organizacij se zagotavljajo v proračunih družbeno- 
političnih skupnosti, pri čemer je kot kriterij za njihovo delitev 
opredeljeno število izvoljenih članov v družbenopolitičnem zboru 
skupščine družbenopolitične skupnosti. Ta kriterij ne velja za 
zagotavljanje sredstev za politične organizacije italijanske in mad- 
žarske narodnosti glede na njihovo ustavno vlogo in udeležbo 
v ustreznih skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Kot pre- 
hodno rešitev, za prve štiri mesece prihodnjega leta do volitev bo 
zakon predvidel začasno zagotavljanje najnujnejših sredstev 
obstoječim političnim oganizacijam iz sredstev, ki so v proračunu 
sedaj namenjena za delovanje posameznih družbenopolitičnih 
organizacij. 

S prehodnimi določbami tega zakona pridobijo obstoječe druž- 
benopolitične organizacije in zveze status političnih organizacij 
v smislu tega zakona s pogojem, da predlagajo vpis v register. 

IV. Finančne posledice predlaganega zakona 
Zakon predvideva tudi obveznost družbenopolitičnih skupnosti, 

da zagotovijo nujne materialne pogoje za delo političnih organiza- 
cij, v skladu z zakonom. Ta sredstva bodo določena v proračunih 
družbenopolitičnih skupnosti, ki že sedaj predvidevajo sredstva 
za ta namen, zato obseg teh sredstev ne bi smel biti večji. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o političnem združevanju 

I. Splošne določbe 

1. člen 
S tem zakonom se ureja način uresničevanja svobode politič- 

nega združevanja občanov in ustanavljanje političnih organizacij. 

2. člen 
Za politične organizacije se po tem zakonu štejejo tiste organi- 

zacije, ki v svojih aktih izražajo in se s svojim delovanjem zavze- 
majo za politične cilje. 

3. člen 
Občani se združujejo v politične organizacije z namenom da: 
sodelujejo pri oblikovanju politične volje ljudi na vseh področjih 

javnega življenja; obravnavajo družbena vprašanja, dajejo poli- 
tične pobude, zavzemajo politična stališča do pomembnih javnih 
vprašanj, sodelujejo pri uresničevanju pravic in interesov ljudi, se 
zavzemajo za enakopravnost občanov, narodov in narodnosti ter 
za demokratične odnose v družbi; dajejo smernice svojim izvolje- 
nim predstavnikom v skupščinah družbenopolitičnih'skupnosti, 
sodelujejo pri predlaganju in določanju kandidatov za volitev 
v organe oblasti; spremljajo delo organov oblasti ter predstavni- 
kov javnih in drugih družbenih funkcij. 

4. člen 
Družbenopolitične skupnosti so dolžne v mejah svojih pravic in 

dolžnosti zagotavljati političnim organizacijam nujne materialne 
in druge možnosti za njihovo delovanje. 

II. Temeljna načela za delovanje političnih 
organizacij 

5. člen 
Delo političnih organizacij je javnom 
Organi političnih organizacij lahko izjemoma izključijo javnost le 
v primerih, določenih v njihovem statutu. 

6. člen 
Politične organizacije lahko delujejo na območju celotne repu- 

blike in se organizirajo po teritorialnem načelu. 
Politične organizacije ne smejo ustanavljati svojih organizacij- 

skih oblik v podjetjih in drugih organizacijah, zavodih ter v držav- 
nih organih, niti ne delovati v teh organizacijah. 

III. Ustanovitev in registracija političnih 
organizacij 

7. člen 
Politično organizacijo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih 

občanov s stalnim prebivalstvom v SR Sloveniji, ki na ustanovnem 
občnem zboru sprejmejo statut politične organizacije in njen 
program ter izvolijo organe. 

8. člen 
Politična organizacija sme začeti z delom z dnem, ko je vpisana 

v register političnih organizacij. 

9. člen 
Kot politična organizacija se lahko registrira vsaka organizacija, 

ki je kot takšna opredeljena v svojem statutu v skladu s tem 
zakonom. 

Kot politična organizacija se ne more registrirati organizacija, ki 
je v svojem statutu opredelila, da deluje v sestavi druge politične 
organizacije ali je odvisna od njenih odločitev. 

10. člen 
Politična organizacija postane pravna oseba z dnem vpisa 

v register političnih organizacij, ki ga vodi pristojni upravni organ 
za notranje zadeve (varianta I: pristojni organ za občo upravo; 
varianta II: pristojno temeljno sodišče) v občini, kjer ima politična 
organizacija sedež. 

11. člen 
Vpis v register političnih organizacij predlaga pristojni organ 
politične organizacije najkasneje v 15 dneh od dneva ustanovitve. 

Zahtevi za vpis v register političnih organizacij je treba priložiti 
zuapisnik iz ustavnega občnega zbora in statut. 

Pristojni upravni organ najkasneje v 7 dneh od prejema pred- 
loga vpiše politično organizacijo v register in o tem obvesti poli- 
tično organizacijo. 

če je predlog za vpis v register pomanjkljiv oziroma iz statuta 
niso razvidni cilji organizacije, zahteva pristojni upravni organ 
v 3 dneh dopolnitev predloga oziroma statuta. Organizacija mora 
dopolniti predlog za vpis v register oziroma statut najkasneje 
v roku 30 dni od zahteve za dopolnitev. 

Če organizacija v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge 
oziroma statuta, se šteje, da je odstopila od zahteve za vpis 
v register. 

12. člen 
Če pristojni upravni organ na podlagi statuta ugotovi, da niso 

izpolnjeni pogoji za ustanovitev politične organizacije po tem 
zakonu, izda v roku 7 dni odločbo, s katero zavrne vpis v register 
političnih organizacij. 

Če pristojni upravni organ v roku iz prejšnjega odstavka ne 
odloči o zahtevi za vpis v register političnih organizacij, se šteje, 
da je politična organizacija vpisana v register. 

13. člen 
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vpisa v register političnih 

organizacij odloči pristojni republiški upravni organ v roku 7 dni 
po prejemu popolne pritožbe. 

V upravnem sporu odloča sodišče praviloma meritorno. 

14. člen 
Politična organizacija je dolžna o spremembah statuta v roku 15 

dni obvestiti upravni organ, pri katerem je vpisana v register. 

15.49on 
Vsakdo lahko predlaga pristojnemu upravnemu organu, ki vodi 

register političnih organizacij, izbris politične organizacije iz regi- 
stra, če le-ta deluje v nasprotju z določbami tega zakona. 

Pristojni upravni organ odloči o zahtevi iz prejšnjega odstavka 
z odločbo. 

16. člen 
Podatki, vpisani v register političnih organizacij, so javni in se 

objavijo v Uradnem listu SRS. 

IV. Prepoved ustanavljanja političnih organizacij 

17. člen 
Prepovedano je združevanje občanov v politične organizacije 

z namenom: 
- nasilnega rušenja z ustavo določene ureditve, 
- ogrožanja neodvisnosti države, 
- kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic človeka in 

občana, 
- ogrožanja miru in enakopravnosti mednarodnega sodelo- 

vanja, 
- razpihovanja nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ali 

nestrpnosti ter propagiranja nasilja ali vojne, 
- spodbujanja h kaznivim dejanjem. 
Prepovedano je delovanja političnih organizacij v nasprotju 

s tem zakonom. 
V. Financiranje delovanja političnih organizacij 

18. člen 
Politične organizacije pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz 

članarine, prispevkov fizičnih in pravnih oseb ter iz proračuna. 
Do sredstev iz proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti 

so politične organizacije upravičene sorazmerno številu njihovih 
delegatov v družbenopolitičnem zboru skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v proračunu 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

19. člen 
Za financiranje političnih organizacij pripadnikov italijanske in 

madžarske narodnosti iz proračuna občine oziroma republike se 
lahko poleg kriterijev iz drugega odstavka prejšnjega člena upo- 
rabljajo tudi drugi kriteriji. 
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20. člen 
Če politične organizacije na volitvah nastopijo s skupno listo, se 
sredstva delijo med njimi po enakih delih, razen če soglasno 
predlagajo drugačno delitveno razmerje. 

21. člen 
Služba družbenega knjigovodstva nadzoruje finančno poslova- 

nje političnih organizacij. 

VI. Kazenske določbe 
22. člen 

Za prekršek se kaznuje: 
1. z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 din 
- politična organizacija, ki v podjetjih in drugih organizacijah, 

zavodih ter v državnih organih ustanavlja svoje organizacijske 
oblike ali kako drugače deluje v teh organizacijah (drugi odstavek 
6. člena), 

- politična organizacija, ki deluje v nasprotju z določbo dru- 
gega odstavka 17. člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 din se kaznuje odgovorna 
oseba politične organizacije, ki stori katerega od prekrškov iz 
prejšnjega odstavka. 

2. z denarno kaznijo do 3.000.000 din 
- politična organizacija, če najkasneje v 15 dneh od dneva 

ustanovitve ne predlaga vpisa v register političnih organizacij (11. 
člen.). 

Z denarno kaznijo do 300.000 din se kaznuje odgovorna oseba 
politične organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

VII. Prehodne in končne določbe 

23. člen 
Ne glede na določbe od 8. do 16. člena tega zakona pristojni 

upravni organ po sedežu politične organizacije vpiše v register 

naslednje organizacije na njihov predlog: Socialistično zvezo 
delovnega ljudstva Slovenije, Zvezo združenj borcev Slovenije, 
Zvezo komunistov Slovenije, ZSMS, Zvezo sindikatov Slovenije, 
Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratsko zvezo Slove- 
nije, Slovensko kmečko zvezo, Jugoslovansko zvezo, Slovenske 
krščanske demokrate, Meščansko zeleno stranko, Gibanje zele- 
nih, Združenje zi juooslovansko demokratično pobudo, Samo- 
stojni sindikat, delavcev in Zvezo za ohranitev enakopravnosti 
državljanov. 

24. člen 
Politične organizacije se morajo organizirati v skladu s 6. čle- 

nom tega zakona v roku šestih mesecev. 

25. člen 
Do vzpostavitve financiranja po 18. členu tega zakona se samo- 
stojne politične organizacije, ki se vpišejo v register na podlagi 23. 
člena tega zakona in imajo na dan vložitve zahteve za vpis v regi- 
ster najmanj 500 članov, za katere so predložili kopije pristojnih 
izjav, do konstituiranja skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
novega sklica začasno financirajo tako, da se iz sredstev prora- 
čuna, namenjenih za delovanje političnih organizacij, tistim poli- 
tičnim organizacijam, ki doslej za svoje delovanje niso pridobivale 
sredstva iz proračuna, zagotovi pavšalni znesek, ki mesečno 
ustreza dohodku funkcionarja družbenopolitične organizacije po 
družbenem dogovoru za osebne dohodke funkcionarjev v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 32/87) in administrativnega delavca 
ter temu ustrezne materialne stroške. 

Posebna sredstva, namenjena za volitve v letu 1990, se delijo po 
kriteriju iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Sindikalnim organizacijam iz 23. člena tega zakona pripadajo 
sredstva iz prvega odstavka tega člena ne glede na to, ali predla- 
gajo vpis v register. 

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

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o političnem združevanju naj bi urejal način uresničeva- 

nja svobode političnega združevanja in ustanavljanje političnih 
organizacij, pri čemer naj bi se za politične organizacije štele tiste 
organizacije, ki bi v svojih aktih izražale in se s svojim delovanjem 
zazvemale za politične cilje. 

Med temeljnimi načeli za delovanje političnih organizacij je 
v osnutku zakona na prvem mestu predlagano načelo javnosti, ki 
naj bi ga organi političnih organizacij lahko omejevali le izjemoma 
v primerih, določenih v njihovih statutih. Možnost izjemne izključi- 
tve javnosti je potrebna v primerih, ko politična organizacija 
obravnava vprašanja, ki pomenijo ti. »poslovno tajnost«, ki jo je 
treba varovati na »trgu« političnih idej v konkurenčnem boju 
z drugimi političnimi organizacijami. Teritorialno načelo pa naj bi 
predstavljalo temeljno načelo oganiziranja političnih organizacij, 
pri čemer naj bi zakon izrecno določal, da politične organizacije 
ne smejo ustanavljati svojih organizacijskih oblik v podjetjih, 
zavodih in državnih organih, niti ne kako drugače delovati v teh 
organizacijah. 

VIII. poglavju osnutka zakona je predviden postopek ustanav- 
ljanja in registriranja političnih organizacij. V okviru tega poglavja 
naj bi zakon med drugim določal, da se kot politična organizacija 
ne more registrirati organizacija, ki je v svojem statutu opredelila, 
da deluje v sestavi druge politične organizacije ali je odvisna od 
njenih odločitev. S tem so zlasti mišljene mladinske organizacije 
političnih organizacij, pa tudi njihovi posamezni organizacijski 
deli. V 10. členu so glede vprašanja, kateri organ bi bil najustrez- 
nejši za vodenje registra političnih organizacij, ponujene tri mož- 
nosti in sicer upravni organ za notranje zadeve, upravni organ za 

občo upravo in temeljno sodišče. V 13. členu je za primer uprav- 
nega spora predlagano, naj sodišče odloča praviloma meritorno 
oziroma vsebinsko, kar pomeni, da naj sodišče praviloma odloči 
o utemeljenosti zahtevka za vpis v register. 15. člen bi pomenil 
možnost t.i. popularne tožbe, s katero bi lahko vsakdo predlagal 
izbris politične organizacije iz registra, če bi ta delovala 
v nasprotju s tem zakonom. 

V poglavju o financiranju delovanja političnih organizacij naj bi 
v zvezi s pridobivanjem sredstev iz proračuna zakon določal, da 
so politične organizacije do teh sredstev upravičene sorazmerno 
številu njihovih delegatov v družbenopolitičnem zboru skupščine. 
Za financiranje političnih organizacij pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti pa bi bilo možno uporabiti tudi druge 
kriterije. 

V poglavju o prehodnih in končnih določbah naj bi zakon 
določil, da se ne glede na predpisan postopek registracije takoj 
vpišejo v register političnih organizacij tiste organizacije, ki so do 
uveljavitve tega zakona imele status družbenopolitičnih organiza- 
cij ter organizacije, ki so začele delovati v okviru SZDL. Te organi- 
zacije naj bi bile v zakonu taksativno navedene. V okviru tega 
poglavja naj bi zakon zagotavljal prehodna sredstva do volitev iz 
proračuna tistim političnim organizacijam, ki doslej za svoje delo- 
vanje niso pridobivala sredstev iz proračuna in ki bodo imele na 
dan vložitve zahteve za vpis v register najmanj 500 članov, za 
katere so predložile kopije pristopnih izjav, sindikalnim organiza- 
cijam pa naj bi ta sredstva pripadala ne glede na to, ali bodo 
predlagale vpis v register. 

PREDLOG ODLOKA 

o dopolnitvi odloka o prenosu denarnih sredstev 

družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 

Slovenije (ESA-937) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 4. 12. 1989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O PRE- 
NOSU DENARNIH SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUP- 
NOSTI V DEPOZIT PRI NARODNI BANKI SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 

lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIĆ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 

finance, 
- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 

finance. 

* 



Na podlagi 335. člena in prvega odstavka 342. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, na podlagi 18. člena zakona 
o Narodni banki Slovenije, I. razdelka 72. člena in tretjega 
odstavka 259. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je Skupš- 
čina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne sprejela 

ODLOK 
O DOPOLNITVI ODLOKA O PRENOSU 
DENARNIH SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI V DEPOZIT PRI NARODNI BANKI 
SLOVENIJE 

1. člen 
V prvem stavku 5.a člena odloka o prenosu denarnih sredstev 

družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 21/86 - prečiščeno besedilo in 24/88) se 
za besedo »Jugoslavije« črta pika in doda naslednje besedilo: 
»oziroma od revalorizacijske stopnje, po kateri se revalorizirajo 
obveznosti in terjave, če je ta nižja od eskontne mere za posa- 
mezni mesec«. V drugem stavku pa se za besedami »do višine 
eskontne stopnje« dodajo besede: »oziroma revalorizacijske 
stopnje«. Na koncu drugega stavka se pika nadomesti s podpič- 
jem in doda naslednje besedilo: »ta sredstva lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije uporabi tudi za nakup vrednostnih papir- 
jev, ki jih izdajo banke.« 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Proračunska sredstva družbenopolitičnih skupnosti se v skladu 

z ustavo in drugimi predpisi vodijo kot depozit pri narodnih 
bankah. Sredstva družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji so 
po odloku o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (odlok je bil sprejet 
v letu 1977) prenešena v depozit pri Narodni banki Slovenije. 
Z navedenim odlokom so urejena tudi vprašanja usmerjanja ozi- 
roma začasne uporabe razpoložljivih sredstev tega depozita. Tako 
je z odlokom določeno, da se razpoložljiva sredstva depozita 
usmerjajo za namene, ki jih določi Skupščina SR Slovenije (do 
30% razpoložljivih sredstev) in za namene, ki jih v skladu s kre- 
ditno politiko SR Slovenije določi Izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije (preostala razpoložljiva sredstva). Če za navedene namene ne 
bi bila usmerjena vsa razpoložljiva sredstva depozita, se preostala 
sredstva dajejo kot kratkoročni kredit temeljnim bankam po spo- 
razumu, ki ga sklenejo te banke. 

2. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela in 

Zbora občin dne 23. junija 1938 sprejela Odlok o spremembi in 
dopolnitvi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 24/88). S 5. a členom navedenega odloka je med drugim 
določeno, da se sredstva družbenopolitičnih skupnosti plasirajo 
po obrestni meri, ki je največ za 2 odstotni točki višja od eskontne 
mere Narodne banke Jugoslavije. V času sprejemanja odloka je 
namreč bilo z Odlokom o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988 
določeno, da se bo eskontna mera določala z dodajanjem realno 
pozitivne obrestne mere na stopnjo inflacije, ki se določa na 
podlagi rasti drobnoprodajnih cen v preteklem mesecu. Prav tako 
pa je bilo s šestim odstavkom 28. a člena Zakona o celotnem 
prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86, 42/87, 65/87 in 
87/87) določeno, da se stopnja za določanje revalorizacije obvez- 
nosti in terjatev oblikuje po metodologiji za določanje eskontne 
mere NBJ. Tako sta bili eskontna mera ter revalorizacijska stopnja 
med seboj usklajeni v delu, ki temelji na stopnji rasti maloprodaj- 
nih cen v preteklem mesecu. 

Konec junija leta 1988 je bila sprejeta sprememba odloka o kre- 
ditno monetarni politiki, s katero se je spremenila metodologija za 
določanje eskontne mere NBJ. Posledica te spremembe se odraža 
v velikih odstopanjih med eskontno stopnjo in med obrestnimi 
merami poslovnih bank in Narodne banke Jugoslavije. 

Sprememba v metodologiji eskontne mere se odraža v tem, da 
postajajo občasno plasmaji iz naslova depozitov družbenopolitič- 
nih skupnosti predragi, saj bi bila obrestna mera na te plasmaje 
višja od obrestne mere poslovnih bank. 

Z namenom, da bi dosegli zastavljeni cilj o oblikovanju sredstev 
za razvoj in, da plasmaji družbenopolitičnih skupnosti ostanejo 
konkurenčni glede na plasmaje poslovnih bank, predlagamo, da 
se v mesecih, ko je eskontna mera NBJ višja od revalorizacijske 
stopnje, kot osnova za določanje obrestne mere uporabi revalori- 
zacijska stopnja obveznosti in terjatev. 

3. 
S spremembami in dopolnitvami odloka o prenosu denarnih 

sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije, ki so bile sprejete 23. julija 1989 je bilo med drugim 
določeno, da se sredstva iz naslova plačanih obresti do višine 
eskontne mere Narodne banke Jugoslavije uporabijo za namene, 

ki jih v skladu s kreditno in razvojno politiko SR Slovenije, dolo- 
čeno v srednjeročnih in letnih planskih aktih, določi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi navedenega 
pooblastila izdal sklep o kriterijih za usmerjanje sredstev za razvoj 
iz naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti. S sklepom je med drugim pooblastil Ljubljansko 
banko-Združeno banko, da vodi sredstva na posebnem računu, 
oceni predložene programe investitorjev, ki kandidirajo za sred- 
stva za razvoj, predloži oceno programa Izvršnemu svetu in sklene 
(na podlagi pozitivnega sklepa Izvršnega sveta) z investitorjem 
pogodbo o usmeritvi sredstev za razvoj. Navedena banka opravlja 
tudi vse ostale posle v zvezi z vračilom usmerjenih sredstev. 

V obdobju od decembra 1988 do novembra 1989 je bilo s sklepi 
Izvršnega sveta usmerjenih 1.572 mlrd din sredstev za razvoj za 
realizacijo 300 programov v SR Sloveniji. 

Predlagana dopolnitev odloka omogoča plasma sredstev za 
razvoj iz naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopo- 
litičnih skupnosti tudi za nakup vrednostnih papirjev bank. 

V skladu z določbami zakona o bankah poteka proces transfor- 
macije bančnega sistema v SR Sloveniji. Upravljanje bank temelji 
na deležu v ustanovnem kapitalu banke, hkrati pa se ustrezno 
porazdeljuje tudi riziko poslovanja bank. Sistem Ljubljanske 
banke-Združene banke bo po novem oblikovan kot sistem Ljub- 
ljanske banke-Združene banke-delniške družbe (matere) in bank 
(hčera). Glede na to, da kreditni potencial banke temelji na kapi- 
talni moči banke (multiplikator ustanovnega kapitala) je uteme- 
ljeno krepiti oz. povečati ustanovni sklad banke. Za to bo s predla- 
gano dopolnitvijo odloka omogočeno transformirati terjatve iz 
usmerjenih sredstev za razvoj v ustanovni kapital Ljubljanske 
banke-delniške družbe. 

S prenosom že usmerjenih sredstev za razvoj v ustanovni kapi- 
tal Ljubljanske banke-delniške družbe ne bo prišlo do sprememb 
vsebine veljavnih pogodb o usmeritvi sredstev za razvoj investitor- 
jem, saj bodo pogoji, pod katerimi so bila sredstva za razvoj 
usmerjena nespremenjeni. Spremenil se bo le upnik, ker bodo 
usmerjena sredstva za razvoj postala sestavni del plasmajev 
banke. 

4. 
Da bi lahko predlagana ureditev pričela učinkovati že v decem- 

bru, predlagamo, da naj predloženi odlok prične veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

PREGLED 
določb odloka o prenosu denarnih sredstev 

družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri 
Narodni banki Slovenije, ki se dopolnijo. 

5. a člen 
Sredstva družbenopolitičnih skupnosti daje Narodna banka 

Slovenije temeljnim oziroma združenim bankam po obrestni meri, 
ki je največ za 2 odstotni točki višja od eskontne mere Narodne 
banke Jugoslavije. Sredstva iz naslova obresti do višine eskontne 
mere se vodijo na posebnem računu pri temeljni oziroma združeni 
banki in se uporabljajo za namene, ki jih v skladu s kreditno in 
razvojno politiko SR Slovenije, določeno v srednjeročnih in letnih 
planskih aktih, določi Izvršni s/et Skupščine SR Slovenije. 
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PREDLOG SKLEPA 

o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije za pripravo podlag za izdajo dovoljenj tujim 

osebam za graditev avtocest (ESA-923) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 28. 11. 
1989 obravnaval sklep, s katerim naj bi Skupščina SR Slove- 
nije pooblastila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
v nadaljevanju razgovorov s tujimi osebami pripravi podlage 
za izdajo dovoljenj tujim osebam, da zgradijo ter določen čas 
vodijo in izkoriščajo zgrajene avtoceste oziroma njihove 
posmezne odseke v SR Sloveniji. 

Na podlagi prvega odstavka 215. člena in 253. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije vam pošiljamo v obravnavo prilo- 
ženi sklep za seje zborov Skupščine SR Slovenije dne 18. 12. 

1989. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221 člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze, 

- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za promet iz zveze. 

UVOD 
Informacija o gradnji avtomobilskih cest v SR Sloveniji in 
mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bila 
objavljena v Poročevalcu štev. 25 z dne 25. 11. 1989. 

Na podlagi prvega odstavka 260. člena in I. razdelka 72. člen 
poslovnika Skupščine SR Slovenije v zvezi s prvim odstavkom 20. 
člena zakona o tujih vlaganjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88) sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije na sejah, 
dne sprejela naslednji 

SKLEP 
i. 

Za uresničitev temeljnih ciljev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 in dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter za usklajeno in pospešeno 
izgradnjo avtocestnih povezav. Skupščina SR Slovenije poo- 
blašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v nadaljevanju 
razgovorov s tujimi osebami pripravi podlage za izdajo dovoljenj 
tujim osebam, da zgradijo ter določen čas vodijo in izkoriščajo 
zgrajene avtoceste oziroma njihove posamezne odseke v SR Slo- 
veniji. 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
I. Ocena stanja 
Skupnost za ceste Slovenije je pripravila Informacijo o gradnji 

avtomobilskih cest v Sloveniji. K informaciji, ki je bila posredo- 
vana Skupščini SR Slovenije, je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije zavzel mnenje. 

V mnenju Izvršnega sveta je bilo med'drugim ugotovljeno, da je 
v pogojih nespremenjene višine deleža sredstev za ceste v ceni 
pogonskih goriv, in realne cene slednjih, mogoče izgraditi avtoce- 
ste v naši republiki v naslednjih petnajstih letih pod pogojem, da 
se avtoceste uporabljajo kot cestninske. Stroške vzdrževanja in 
upravljanja je treba pokriti s pobrano cestnino ter z njo zagotoviti 
določena sredstva za vračilo anuitet za najete kredite oziroma za 
vračilo vloženih sredstev tujih vlagateljev ob primernem dobičku. 
Dosedanje analize so pokazale, da bi lahko s pobrano cestnino 
pokrili celo do 47% investicijske vrednosti celotnega avtocest- 
nega sistema. 

Izhajajoč iz navedene ugotovitve, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije poudaril, da bo morala biti v prihodnje naša strateška 
usmeritev pri izgradnji avtocest povezovanje s tujim kapitalom, 
v okviru tega pa predvsem v pridobivanju tujega kapitala po 
podjetniških kriterijih. Seveda bodo tudi v prihodnje ostali dokaj 
pomembni viri za financiranje izgradnje avtocest v naši republiki 
krediti Mednarodne banke za obnovo in razvoj in Evropske inve- 
sticijske banke. Velike avtocestne projekte pa bomo lahko raci- 
onalneje in v krajših rokih uesničevali le na podlagi podjetniškega 
interesa tujih vlagateljev bodisi z dajanjem koncesij tujim investi- 
torjem ali pa z dovolitvijo tuji osebi, da zgradi ter določen čas vodi 
in izkorišča avtocesto bodisi v lastnem ali mešanem podjetju. 

Usmeritev v hitrejše uveljavljanje podjetniških kriterijev v grad- 
nje avtocest je poleg vzpostavljanja pogojev za vključevanje 
dodatnega tujega kapitala pomembna vsaj še iz dveh razlogov. 
Prvič, takšna usmeritev omogoča večjo racionalizacijo gradnje, 
saj se bodo skozi tuja vlaganja na našem gradbenem trgu pojavile 
kot izvajalci tudi tuje osebe. S tem bo obseg dela za domačo 
gradbeno operativo bolj odvisen od njene konkurenčne sposob- 
nosti in njenega poslovnega obnašanja. In drugič, takšen način 
poslovanja bo moral postati temelj poslovanja novega javnega 
podjetja za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje cest, katerega 
ustanovitev je predvidena v postopku reorganizacije cestnega 
gospodarstva. 

Začetek aktivnosti za pospešeno gradnjo avtocest sega v leto 
1987. Izvršni svet je spodbudil strokovno razdelavo nalog za 
pospešeno gradnjo avtocest v republiki ter izdelavo strokovno- 

analitičnih podlag za oceno realnih možnosti in rokov izgradnje 
celotnega avtocestnega sistema. Po letu 1987 so Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Republiški komite za oromet in zveze, 
Skupnost za ceste Slovenije in DO Cestni inženiring okrepili stike 
z različnimi vladnimi ustanovami in organizacijami v Italiji, Avstriji 
in ZR Nemčiji. Na tej podlagi so že nastali posamezni projekti, kot 
je projekt Osimskih cest, v pripravi pa so projekti za avtocestna 
odseka Šentilj-Maribor-Zagreb in Ljubljana-Zagreb. Pri konci- 
piranju vffeh projektov je bilo vzpostavljeno sodelovanje med 
pristojnimi organi SR Slovenije in'SR Hrvaške, glede na to, da je 
za te projekte zainteresirana tudi SR Hrvaška. 

Projekt Osimskih cest, pri katerem je steklo sodelovanje med 
Skupnostjo za ceste Slovenije in DO Cestni inženiring ter italijan- 
skima podjetjema Fiatimpresit in Autovie Venete, je nastajal 
v času sprejemanja ustavnih amandmajev in priprav na sedaj 
veljavno zakonsko ureditev. V Trstu je bilo ustanovljeno mešano 
podjetje »Adria« - družba z omejeno odgovornostjo, v kateri so 
družabniki Fiatimpresit (s 34% deležem), Autovie Venete (s 33% 
deležem) in DO Cestni inženiring (s 33% deležem). Interes za 
sodelovanje na tem projektu je pokazalo tudi podjetje Sicieta 
delle Autostrade di Venezia e Padova, ki bo v bližnji prihodnosti 
pristopilo k mešanemu podjetju »Adria« kot četrti družabnik, tako 
da bodo deleži vsakega družabnika znašali 25%. 

Skupnost za ceste Slovenije je 17/5-1988 podpisala z »Adria-o« 
dogovor o sodelovanju za dokončanje izvedbe avtocestnih pove- 
zav po Osimskem sporazumu z dne 10/11-1975. V pogodbi je 
opredeljena izgradnja avtocestne povezave Razdrto-Vrtojba in 
Razdrto-Sežana ter na podlagi pogodbenega dogovora sodelo- 
vanje pri izvedbi avtocestnega odseka Krvavi potok-Kozina- 
-Reka. »Adria« bo pri sovlaganju zagotovila 50 mio USD, kar bo 
predmet pogodbe o vlaganju ali pa predmet pogodbe o koncesiji. 
Evropska investicijska banka bo za pododsek Razdrto-Čebulo- 
vica namenila kredit v višini 25 mio ECU, italijanska vlada pa za 
pododsek Razdrto-Podnanos poleg sredstev Medio credito Cen- 
trale v višini 30 mlrd ITL še 10 mio USD iz sredstev za pomoč po 
tako imenovanem protokolu Goria - Mikulič. 

Projekt avtoceste Šentilj—Maribor—Zagreb je predmet razgo- 
vorov z nemškimi in avstrijskimi partnerji, med katerimi je do 
sedaj izrazil največji interes bavarsko-avstrijski konzorcij, v kate- 
rem so vključena naslednja bavarska podjetja in banke: Alfred 
Kunz, Dyckerhof & VVidman, WTB Walter Thosti Bosvvau BAU, 
Bayrische Vereinsbank AG ter avstrijska podjetja in banke: UNI- 
VERSALE, STUAG, Creditanstalt Bankverein. Poleg tega konzor- 
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cija se za ta avtocestni odsek zanima tudi gradbeni koncern 
Phiilip Holzmann s sedežem v Frankfurtu. Za ta projekt so bili 
vzpostavljeni stiki tudi s predstavniki Avstrijske vlade in Štajerske 
deželne vlade ter sklenjene osnovne postavke študije upravičeno- 
sti. Predstavniki bavarsko-avstrijskega konzorcija in predstavniki 
podjetja Phiilip Holzmann bodo decembra letos poslali svoje 
ponudbe, ki bodo temeljile na predpostavki, da prevzamejo 
v izgradnjo celotni avtocestni odsek na podlagi modela B. O. T.. 
Večina sredstev, ki jih bo posamezni ponudnik pripravljen vložiti 
v ta avtocestni odsek, bo odvisna od ocene pričakovanih prihod- 
kov od cestnine za čas trajanja izkoriščanja avtoceste in od ocene 
rizikov, ki so s takim poslom povezani. 

O podobnem konceptu razmišlja poleg podjetja Phiilip Holz- 
mann tudi italijansko podjetje Autostrade iz Rima za zgraditev 
avtocestnega odseka Ljubljana—Zagreb. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za 
promet in zveze sta uspostavila stike tudi z Ministrstvom za 
gospodarstvo in promet Bavarske in Zvezno deželo Baden Wurt- 
temberg glede možnosti vlaganj na še nekaterih drugih avtocest- 
nih odsekih v SR Sloveniji. 

II. Razlogi za izdajo sklepa 
Do sprejema amandmaja XV k ustavi SFRJ, ki je v prvem 

odstavku 1. točke določil, da lahko tuja oseba vlaga sredstva 
v različne oblike sodelovanja in skupnega poslovanja, je bilo 
tujcem onemogočeno sodelovanje pri upravljanju na podlagi vlo- 
ženih sredstev, prav tako pa niso imeli možnosti, da bi pridobili 
lastninsko pravico na vloženih sredstvih. Zakon o tujih vlaganjih 
(Uradni list SFRJ, št. 77/88) je na podlagi navedenega amandmaja 
pod poglavjem: Posebne oblike vlaganja uredil v 18. in 19. členu 
koncesije, v 20. členu pa omogočil tujim osebam vlaganje v inve- 
sticijske projekte. V slednjem primeru gre za posle, ki so v svetu 
poznani kot B. O. T. (Build, Operate, Transfer) ali B. O. O. T. (Build, 
Own, Operate, Transfer) posli. Gre za vlaganja, pri katerih se 
omogoča tudi osebam iz drugih držav, da vlagajo v tiste večje 
investicije, kjer potrebna sredstva presegajo zmožnosti domačih 
vlagateljev. Tuje osebe zahtevajo za vložena sredstva - kredite 
določene garancije, kot so: zavarovanje posojila oziroma vloženih 
sredstev s hipoteko, začasno lastništvo na zgrajenem objektu, 
začasno upravljanje, udeležbo pri dobičku, transfer dobička. Po 
odplačilu vloženih sredstev oziroma njihovi vrnitvi ali odplačilu 
kreditov in doseženem predvidenem dobičku, se zgrajeni objekt 
prepusti domačim pravnim osebam. 

Prav tak model omogoča 20. člen zakona o tujih vlaganjih. 
Določba 20. člena je po svoji vsebini namenjena vsem tistim 
večjim investicijam, ki jih jugoslovansko gospodarstvo ni spo- 
sobno samo sfinancirati. To pa so predvsem ceste, elektroener- 
getski objekti, in podobno. Pri tej posebni obliki tujih vlaganj ne 
gre za koncesijo neobnovljivega naravnega bogastva ali dobrine 
v splošni rabi, glede katere bi prihajal v poštev režim po 19. členu, 
niti ne gre za koncesijo za izkoriščanje že obstoječega obnovlji- 
vega naravnega bogastva ali dobrine v splošni rabi in s tem za 
postopek po 18. členu zakona o tujih vlaganjih. 

Tuji osebi, ki namerava zgraditi ter določen čas voditi in izkoriš- 

čati določen objekt mora po 20. členu zakona o tujih vlaganjih dati 
dovoljenje pristojni organ družbenopolitične skupnosti v repu- 
bliki. 

III. Predlog rešitve 
Pri opredelitvi kateri organ družbenopolitične skupnosti izda 

dovoljenje za zgraditev, vodenje in izkoriščanje objekta za dolo- 
čen čas, je treba pri avtocestah izhajati iz ustavno določene 
pristojnosti republike na področju investiranja in graditve objek- 
tov ter javnih cest. Zaradi potrebe po celotnem urejanju je po 
naravi stvari odločitev o dovoljenju v pristojnosti SR Slovenije. 
V primeru, da bi dovoljenja izdajale občine oziroma posebne 
družbenopolitične skupnosti, bi prišlo do prezapletenih rešitev, 
lahko pa tudi do opredelitve različnih pogojev, kar bi nedvomno 
šlo v škodo izvedbe takšne investicije. Po drugi strani ne kaže 
prezreti, da bi moral zakon, kolikor bi želeli, da dovoljenja izdajajo 
v republiki ožje družbenopolitične skupnosti to izrecno predvi- 
deti, saj slednje nimajo originarnih pristojnosti na tem področju. 

V sklepu predlagamo, da Skupščina SR Slovenije, v okviru 
svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, pooblasti Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da v nadaljevanju razgovorov s tujimi 
partnerji pripravi vse potrebne podlage za izdajo dovoljenj tujim 
osebam, da zgradijo, določen čas vodijo in izkoriščajo posamezne 
avtocestne odseke v SR Sloveniji. Pri tem je pooblastilo omejeno 
izključno na avtoceste, predvidene tako v srednjeročnem kot 
v dolgoročnem družbenem planu SR Slovenije. 

Na podlagi posameznih ponudb tujih oseb bo Izvršni svet pred- 
lagal Skupščini SR Slovenije izbiro najboljšega ponudnika in 
predložil vso potrebno dokumentacijo za izdajo dovoljenja ter 
opredelil druge pogoje. Gre za pogoje v zvezi s projektno doku- 
mentacijo; čas izkoriščanja zgrajenega avtocestnega odseka, 
glede na vložena sredstva tuje osebe; ustanovitev lastnega ozi- 
roma v večini primerov mešanega podjetja (saj bodo v finančnih 
konstrukcijah v znatnem deležu vključena tudi sredstva domačih 
pravnih oseb); način nadzora poslovanja takšnega podjetja; opre- 
delitev kriterijev za določitev cestnine; pogoje za predčasno pre- 
nehanje dovoljenja; način dokončnega prenehanja dovoljenja in 
s tem v zvezi prenos avtoceste v družbeno lastnino ter opredelitev 
družbenega podjetja, ki bo v nadalje upravljalo takšno avtocesto. 
Poleg teh pogojev bo šlo še za vrsto drugih, ki se bodo presojali 
ob izdaji vsakega posameznega dovoljenja. 

Pred dokončno odločitvijo bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predložil Skupščini SR Slovenije predlog za izdajo dovoljenja 
za zgraditev, vodenje in izkoriščanje posamezne avtoceste ozi- 
roma njenega odseka. Pri tem bo Izvršni svet proučil potrebo po 
zakonskem urejanju zgraditve avtocest v SR Sloveniji. 

IV. Finančne In druge posledice 
Za izvedbo sklepa niso potrebna posebna finančna sredstva aH 

dodatna sredstva v okviru republiškega proračuna. Z uveljavitvijo 
sklepa ne bodo nastale nove materialne obveznosti za republiko, 
občine ali organizacije in skupnosti. Naloge, ki izhajajo iz navede- 
nega sklepa, bodo opravljali republiški upravni organi v okviru 
njihovih obstoječih nalog in delovnega področja. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Delovna skupina vseh treh odborov za 
družbenopolitični sistem zborov Skupščine 
SR Slovenije za pripravo izhodišč volilne 
zakonodaje 

PREDLOG ZAKONA 

o volitvah v skupščine (ESA-891) 

Delovna skupina vseh treh odborov za družbenopolitični 
sistem zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo izhodišč 
volilne zakonodaje je na seji dne 4.12.1989 določila besedilo: 
PREDLOGA ZAKONA O VOLITVAH V SKUPŠČINE. 
Prosim vas, da navedeni akt posredujete v obravnavo pristoj- 
nim zborom Skupščine SR Slovenije. 

Prvi del 

SPLOŠNE DOLOČBE 
I. Temeljne določbe 

1. člen 
Ta zakon ureja volitve in odpoklic delegatov v skupščine druž- 

benopolitičnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupščine) ter 
volitve in odpoklic članov delegacij v organizacijah in skupnostih. 

2. člen 
Volitve v skupščine so neposredne in tajne. 

3. člen 
Delegati se volijo za štiri leta in so lahko največ dvakrat zapore- 

doma izvoljeni v isto skupščino. 
4. člen 

Delegati se volijo po volilnih enotah, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 

Volilne enote za posamezen zbor skupščine določa zakon ali 
odlok skupščine občine oziroma posebne družbenopolitične 
skupnosti. 

5. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na volitve delegatov 

v občinske skupščine, se smiselno uporabljajo tudi za volitve 
delegatov v skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

II. Volilna pravica 

6. člen 
Pravico voliti in biti voljen za delegata ima občan in delovni 

človek, ki je dopolnil 18 let starosti in ima poslovno sposobnost, 
če ta zakon za posamezne zbore skupščin ne določa drugače. 

7. člen 
Pravico voliti in biti voljen za delegata v zbor združenega dela 

ima delavec v podjetju in drugih organizacijah in skupnostih ter 
v drugih oblikah opravljanja dejavnosti ter delovni ljudje, ki delajo 
v kmetijstvu, obrti in samostojnih poklicih. Delavec, ki dela v več 
organizacijah oziroma skupnostih, ima volilno pravico v tisti orga- 
nizaciji oziroma skupnosti, ki jo sam izbere. 

Za delegata v zbor združenega dela je v volilni enoti lahko 
izvoljen delovni človek, ki ima pravico voliti v tej volilni enoti. 

Pravico voliti delegata v zbor združenega dela ima delovni 
človek, ki je dopolnil 15 let. 

Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi JLA volijo dele- 
gate v zbor združenega dela na način in po postopku, ki ga določa 
ta zakon, če z zveznim zakonom ni drugače določeno. 

V organizacijah s področja izobraževanja imajo pravico voliti in 
biti voljeni za delegate v zbor združenega dela tudi študentje in 
učenci, ki so dopolnili 18 let. 

Pravico voliti delegate v zbor združenega dela imajo tudi tujci. 
8. člen 

Pravico voliti delegate v zbor krajevnih skupnosti oziroma 
v Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima občan, ki ima stalno 
prebivališče na območju volilne enote. 

Pravico biti voljen za delegata v zbor krajevnih skupnosti ima 
občan, ki ima stalno prebivališče na območju občine, v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije pa občan, ki ima stalno prebivališče na 
območju SR Slovenije. 

9. člen 
Pravico voliti delegate v družbenopolitični zbor ima občan, ki 

ima stalno prebivališče na območju volilne enote. 
Pravico biti voljen za delegata v družbenopolitični zbor ima 

občan, ki ima stalno prebivališče na območju družbenopolitične 
skupnosti, v katere zbor se voli. 

10. člen 
Pravico voliti delegata italijanske oziroma madžarske narodno- 

sti v zbore Skupščine SR Slovenije imajo volilci na območju 
posebne volilne enote ter drugi pripadniki teh narodnosti v občini, 
ki ima območja, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki sloven- 
skega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti (v nadaljnjem besedilu: narodnostno mešana 
območja), v zbore občinske skupščine pa volilci na območju 
volilne enote, drugi pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti v občini, ki ima narodnostno mešana območja pa le, 
če tako določa statut občine. 

Pravico biti voljeni za delegata italijanske oziroma madžarske 
narodnosti imajo samo pripadniki teh narodnosti. 

III. Razpis volitev 11. člen 
Vsako četrto leto se volijo vsi delegati v zbore skupščin na 

splošnih volitvah. 
Splošne volitve razpiše predsednik Skupščine SR Slovenije 

z odlokom. 
Odlok o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu SRS. 

12. člen 
Volitve delegatov v skupščine se opravijo najprej 45 dni in 

najkasneje 15 dni pred iztekom štiriletne dobe, ki se šteje od 
dneva verifikacije izvolitve delegatov v skupščinah. V primeru 
podaljšanja mandatne dobe se ta rok šteje od dneva izteka podalj- 
šane mandatne dobe. 

Z dnem verifikacije izvolitve novih delegatov v skupščinah pre- 
neha mandatna doba delegatov prejšnjega sklica. 

Verifikacija izvolitve se opravi najkasneje v 30 dneh od dneva 
volitev. 

13. člen 
Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 105 dni pred 

iztekom štiriletne dobe iz prejšnjega člena. 
Od dneva razpisa do dneva volitev ne sme preteči več kot 120 

dni in ne manj kot 90 dni. 
Z odlokom o razpisu volitev se določi dan glasovanja kot tudi 

dan, ki se šteje za dan razpisa. 
14. člen 

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur 
pred dnem glasovanja. 

V Poročevalcu št. 25 z dne 21. 11. 1989 je bil objavljen 
predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor 
skupščine SFRJ, z osnutkom zakona. V 15. členu osnutka 
zakona je pomotoma izpadla točka, ki sledi za 10. točko. Ta 
točka se glasi: 

»11. volilna enota obsega območje občin Lenart, Ormož, 
Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica in se voli 6 delegatov 
(sedež: Ptuj)«. 

Ostale točke tega odstavka je seveda potrebno ustrezno 
preštevilčiti. 

IV. Glasovanje 

15. člen 
Volilci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaš- 

čencu. 
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Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Tistemu, ki je vpisan v volilni imenik, se ne sme odvzeti glaso- 

valna pravica in tudi ne preprečiti glasovanja. 
16. člen 

Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja. 
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja niti 

se ne sme od njega zahtevati, naj pove, kako je glasoval oziroma 
zakaj ni glasoval. 

V. Volilni organi 

/ 17. člen 
Postopek volitev in odpoklica delegatov vodijo volilne komisije 

in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi). 
Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa zp 

vsake volitve delegatov. 
18. člen. 

Člani volilnih organov ter njihovi namestniki so lahko samo 
osebe, ki imajo volilno pravico. 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na istih voli- 
tvah. Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po 
zakonu preneha funkcija člana oziroma namestnika v tem organu. 

Funkcija v volilnem organu je častna. 
19. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi 
namestniki. Če tudi tako ni mogoče zagotoviti sklepčnosti volil- 
nega organa, je volilni organ sklepčen, če so namesto odsotnih 
članov navzoči katerikoli namestniki. 

Državni organi, organi družbenopolitičnih in drugih organizacij 
morajo pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na 
njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

20. člen 
Pri delu volilnih "organov so lahko navzoči tudi predstavniki 

kandidatov oziroma list kandidatov, ki spremljajo potek volilnih 
opravil. 

Predstavniki kandidatov oziroma list kandidatov lahko opozo- 
rijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti. 

21. člen 
Volilne komisije so: 
1. občinske volilne komisije in volilne komisije posebnih druž- 

benopolitičnih skupnosti; 
2. volilne komisije volilnih enot; 
3. republiška volilna komisija. 
Določbe, ki se nanašajo na občinske volilne komisije, se pri- 

merno uporabljajo tudi za volilne komisije posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Naloge volilne komisije volilne enote za volitve delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije opravlja občinska volilna komisija, 
naloge volilne komisije volilne enote za volitve delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije pa občinska volilna 
komisija na sedežu volilne enote. Za volitve delegatov v Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije in za volitve delegatov 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti v zbore 
Skupščine SR Slovenije se imenujejo posebne volilne komisije 
volilnih enot. 

22. člen 
Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote 

sestavljajo predsednik, tajnik in trije člani. 
V volilni komisiji volilne enote, v kateri se volijo delegati pripad- 

nikov narodnosti za zbore Skupščine SR Slovenije, mora biti vsaj 
en član pripadnik narodnosti. 

Republiško volilno komisijo sestavljajo predsednik, tajnik in pet 
članov. 

Predsednik, tajnik in vsak član volilne komisije imajo namest- 
nike 23. člen 

Občinsko volilno komisijo imenuje občinska skupščina. 
Republiško volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote za 

volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije imenuje Skupš- 
čina SR Slovenije. 

24. člen 
Za predsednika republiške volilne komisije in njegovega 

namestnika se imenujeta sodnika Vrhovnega sodišča SR Slove- 
nije; predsednik in namestnik volilne komisije volilne enote in 
občinske volilne komisije pa se imenujeta izmed sodnikov temelj- 
nih in višjih sodišč. 

Akti o imenovanju republiške volilne komisije in volilne komisije 
volilne enote se objavijo v Uradnem listu SRS; akti o imenovanju 
občinske volilne komisije pa v uradnem glasilu, v katerem se 
objavljajo predpisi občinske skupščine. 

25. člen 
Občinska volilna komisija: 
1. skrbi za zakonitost volitev delegatov v zbore občinske skupš- 

čine; 

2. ugotovlja, ali so posamične kandidature ali liste kandidatov 
za volitve delegatov v zbore občinske skupščine v skladu z zako- 
nom, in jih objavi; 

3. določa volišča; 
4. imenuje volilne odbore; 
5. ugotavlja rezultate izida glasovanja na voliščih in razglasi, 

kateri delegati so izvoljeni v zbore občinske skupščine ter daje 
poročila o izidu glasovanja; 

6. vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 
Občinska volilna komisija določi, katere volilne spise ji mora 

poslati volilni odbor, v katerem roku in na kakšen način. 
26. člen 

Volilna komisija volilne enote: 
1. skrbi za zakonitost volitev delegatov, ki se volijo v volilni 

enoti; 
2. ugotavlja, ali so posamične kandidature oziroma liste kandi- 

datov v skladu z zakonom, in jih objavi; 
3. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri delegati so 

izvoljeni v volilni enoti ter daje poročila o izidu glasovanja; 
4. vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; 
5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

27. člen 
Republiška volilna komisija: 
1. skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 

zakona, ki se nanašajo na postopek; 
2. usklajuje delo občinskih volilnih komisij in volilnih komisij 

volilnih enot, jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega 
zakona ter nadzoruje njihovo delo; 

3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona; 
4. določa enotne standarde za volilni material in druge materi- 

alne pogoje za izvedbo volilnih opravil ter nadzoruje, kako se ti 
standardi in pogoji upoštevajo; 

5. objavlja rezultate volitev delegatov zborov Skupščine SR 
Slovenije; 

6. ugotavlja izid glasovanja v Družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije po 90.in 91. členu tega zakona; 

7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon. 
Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise ji mora 

poslati občinska volilna komisija oziroma volilna komisija volilne 
enote, v kakšnem roku in na kakšen način. 

28. člen 
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki tudi skrbijo za 

pravilnost in tajnost glasovanja. Za vsako volišče se določi naj- 
manj en volilni odbor. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana; vsak od njih 
ima namestnika. 

VI. Prenehanje mandata in nadomestne volitve 
29. člen 

Delegatu preneha mandat: 
1. če umre; 
2. če izgubi volilno pravico; 
3. če je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora 

daljšo od šest mesecev ali na hujšo kazen; 
4. če je odpoklican; 
5. če odstopi; 
6. če mu je bila s pravnomočno sodno odločbo popolnoma 

odvzeta poslovna sposobnost; 
7. če nastopi delo oziroma funkcijo, zaradi katere ne bi mogel 

biti izvoljen za delegata. 
Delegatu preneha mandat z dnem, ko zbor, katerega delegat je, 

ugotovi, da so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. 
Do ugotovitve zbora iz prejšnjega odstavka lahko delegat 

odstop prekliče. 
Delegatu ne preneha mandat iz razloga po 3. točki prvega 

odstavka tega člena, če zbor, katerega delegat je, sklene, da lahko 
opravlja delegatsko funkcijo. 

30. člen 
Če delegatu preneha mandat v zboru pred potekom mandatne 

dobe, se izvoli namesto njega nov delegat. 
Če preneha mandat delegatu v družbenopolitičnem zboru, 

razen če je odstopil, postane delegat za preostanek mandatne 
dobe tisti kandidat z iste oziroma istoimenske liste kandidatov, ki 
bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen delegat, ki mu je prenehal 
mandat. Če kandidat v roku osem dni ne sporoči, da sprejema 
mandat, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata. 

Če je delegatu prenehal mandat manj kot eno leto pred pote- 
kom mandatne dobe, se nadomestne volitve v Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije razpišejo na predlog občinske skupščine, v zbor 
krajevnih skupnosti na predlog skupščine krajevne skupnosti, 
v zbor združenega dela na predlog konference delegacij, v druž- 
benopolitični zbor pa na predlog predlagatelja liste. 
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Predlog je treba podati predsedniku skupščine najkasneje v 30 
dneh od ugotovitve, da je delegatu prenehal mandat. 

Delegat, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah, opravlja funk- 
cijo delegata do izteka mandatne dobe te skupščine. 

31. člen 
Nadomestne volitve razpiše predsednik skupščine ustrezne 

družbenopolitične skupnosti najkasneje v 15 dneh po ugotovitvi 
zbora o prenehanju mandata oziroma po prejemu predloga iz 
prejšnjega člena. 

Razpis se objavi v uradnem glasilu ustrezne družbenopolitične 
skupnosti. 

Drugi del 
» 

VOLILNE ENOTE 

32. člen 
Za volitve delegatov v zbore združenega dela se določijo volilne 

enote tako, da tvorijo volilno enoto delovni ljudje v podjetjih, 
organizacijah in skupnostih, ki so povezane predvsem z delom in 
odnosi v družbeni reprodukciji ter kmetje, obrtniki in delovni 
ljudje v samostojnih poklicih v skladu z načelom, da so v zboru 
zastopana vsa področja družbenega dela. 

Število delegatskih mest posameznih področij družbenega dela 
v zboru združenega dela se določi glede na število delovnih ljudi 
ter glede na pomen, ki ga imajo posamezna področja za družbeni 
razvoj. Pri določitvi števila delegatov se ne upoštevajo študenti 
oziroma učenci. 

V volilni enoti za volitve delegatov v zbor združenega dela se 
voli eden ali več delegatov. 

33. člen 
Volilne enote za volitve delegatov v zbor krajevnih skupnosti se 

določijo tako, da tvori volilno enoto območje ene krajevne skup- 
nosti. Volilna enota se lahko določi tudi za del krajevne skupnosti 
ali za območje več manjših krajevnih skupnosti. 

V volilni enoti se voli en delegat na približno enako število 
prebivalcev. 

V vsaki volilni enoti se voli en ali več delegatov. 
34. člen 

Za volitve delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije se 
določijo volilne enote tako, da tvori volilno enoto praviloma 
območje občine. 

V Zboru občin Skupščine SR Slovenije imajo občine po enega 
delegata na približno enako število prebivalcev s tem, da ima 
vsaka občina najmanj enega delegata. 

Območje občine, v kateri se voli več delegatov, se razdeli na 
volilne enote. V vsaki volilni enoti se voli en delegat. 

Mesto Ljubljana oziroma Skupnost obalnih občin tvorita vsaka 
volilno enoto in se v vsaki voli po en delegat. 

35. člen 
Volilne enote za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor 

Skupščine SR Slovenije se določijo tako, da se v vsaki volilni enoti 
voli več delegatov v skladu z načelom, da se en delegat voli na 
približno enako število prebivalcev. 

36. člen 
Za volitve delegatov v družbenopolitični zbor občinske skupš- 

čine se občina lahko razdeli na volilne enote. 
37. člen 

Za volitve delegatov pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti v zbore Skupščine SR Slovenije in v zbore občinske 
skupščine se na narodnostno mešanih območjih oblikujejo 
posebne volilne enote. 

38. člen 
Volilne enote z navedbo krajev ali krajevnih skupnosti oziroma 

z navedbo organizacij in skupnosti po dejavnostih na določenem 
območju za volitve delegatov v zbore občinske skupščine, določi 
občinska skupščina. 

Določitev volilnih enot se razglasi najkasneje do razpisa volitev. 
Vsaka volilna enota ima svojo zaporedno številko. 

39. člen 
Volilne enote za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slove- 

nije določa zakon. 

Tretji del 

KANDIDIRANJE 

40. člen 
Kandidiranje obsega predlaganje in določanje kandidatov in list 

kandidatov. 

41. člen 
Posamezne kandidate za vse zbore skupščin določajo volilci na 

zborih volilcev ali s podpisovanjem. 
Liste kandidatov za družbenopolitični zbor določajo organiza- 

cije delovnih ljudi in občanov, ki so registrirane kot politične 
organizacije v skladu z določbami zakona, druge organizacije 
delovnih ljudi in občanov s podpisovanjem, volilci pa na zborih 
volilcev ali s podpisovanjem. Na listi kandidatov morata biti naj- 
manj dva kandidata in največ toliko, kolikor se jih voli v volilni 
enoti. 

Na seznamu kandidatov za zbore združenega dela, zbore kra- 
jevnih skupnosti in Zbor občin Skupščine SR Slovenije oziroma 
na zbirni listi za družbenopolitični zbor mora biti v posamezni 
volilni enoti število kandidatov večje, kot se voli delegatov. 

Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in na eni listi 
kandidatov na volitvah v isto skupščino. 

Kandidate za delegate narodnosti v družbenopolitični zbor 
določajo samostojno tudi organizacije in skupnosti narodnosti na 
narodnostno mešanih območjih. 

I. Kandidiranje na zborih volilcev 
42. člen 

Kandidate za delegate zbora združenega dela v volilni enoti 
predlagajo delovni ljudje v podjetjih in drugih organizacijah in 
skupnostih ter kmetje, obrtniki in delovni ljudje v samostojnih 
poklicih ter njihove organizacije. 

Kandidate za delegate zbora krajevnih skupnosti in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije ter kandidate oziroma liste kandidatov za 
delegate družbenopolitičnega zbora predlagajo občani in njihove 
organizacije v volilnih enotah, ki so določene za volitve v te zbore. 

Nihče ne more biti kandidat za delegata v dveh ali več zborih 
iste skupščine. 

43. člen 
Predlog kandidature se vloži pisno. Predlog mora vsebovati 

navedbo skupščine in zbora, za katero se vlaga kandidatura, 
oznaka volilne enote, naziv predlagatelja, osebne podatke kandi- 
datov - ime, priimek, rojstni podatki, poklic ter stalno prebiva- 
lišče in zaposlitev. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje 
kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo, lahko pa je 
priložena tudi kratka obrazložitev. 

Predlog liste kandidatov zbora volilcev mora, poleg podatkov iz 
prejšnjega odstavka, vsebovati tudi ime liste in soglasje vseh 
kandidatov. 

44. člen 
Predlogi kandidatur oziroma list kandidatov se pošljejo pred- 

sedniku občinske volilne komisije v roku 30 dni po razpisu volitev. 
Predloge kandidatur za Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije in predloge kandidatur oziroma list kandidatov za Druž- 
benopolitični zbor Skupščine SR Slovenije pošljejo predsedniki 
občinskih volilnih komisij v drugih občinah na območju volilne 
enote predsedniku občinske volilne komisije na sedežu volilne 
enote v roku treh dni. Predsednik občinske volilne komisije na 
sedežu volilne enote pošlje vse predlagane kandidature oziroma 
liste kandidatov predsednikom občinskih volilnih komisij 
z območja te volilne enote najkasneje v roku treh dni. 

45. člen 
Predsednik občinske volilne komisije je dolžan vse predloge 

kandidatur oziroma list kandidatov (skupaj z morebitnimi obrazlo- 
žitvami) poslati najkasneje 38. dan po razpisu volitev vsem zbo- 
rom volilcev v volilni enoti. 

46. člen 
Zbor volilcev za določanje kandidatov za zbor združenega dela 

skliče delavski svet ali drug organ upravljanja podjetja, druge 
organizacije oziroma skupnosti. 

Zbore volilcev kmetov, obrtnikov in delovnih ljudi v samostojnih 
poklicih skliče predsednik zbora združenega dela občinske 
skupščine za volilno enoto ali njen del. 

Če statut podjetja, druge organizacije oziroma skupnosti ne 
določa drugače, je zbor volilcev sklepčen, če je na njem navzočih 
najmanj 10 delovnih ljudi oziroma več kot polovica delovnih ljudi 
v podjetjih, drugih organizacijah oziroma skupnostih, kjer je zapo- 
slenih manj kot 20 delovnih ljudi. 

47. člen 
Zbor volilcev za določanje kandidatov za zbor krajevnih skup- 

nosti, Zbor občin Skupščine SR Slovenije ter družbenopolitični 
zbor skliče predsednik skupščine krajevne skupnosti ali drugega 
ustreznega organa krajevne skupnosti za območje volilne enote, 
za volitve v zbor krajevnih skupnosti pa lahko tudi za območje 
deia te enote 

Zbor volilcev tvorijo vsi občani s stalnim prebivališčem na 
območju, za katero je sklican zbor volilcev, ki imajo volilno pra- 
vico. Zbor volilcev se lahko opravi, če je navzočih najmanj 20 
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volilcev iz krajevne skupnosti, na območju, kjer je manj kot 500 
prebivalcev, pa najmanj 10 volilcev, 

48. člen 
Zbor volilcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvolijo volilci izmed 

sebe na predlog sklicatelja. 
O predlogih kandidatur oziroma list kandidatov odločajo volilci 

na zborih volilcev s tajnim glasovanjem, razen če zbor soglasno 
sklene drugače. 

49. člen 
Za kandidate oziroma liste kandidatov so na zborih volilcev 

določeni kandidati, če so na vseh zborih volilcev v volilni enoti 
dobili skupaj naslednjo podporo volilcev: 

- za zbor združenega dela občinske skupščine in zbor krajev- 
nih skupnosti najmanj 30 glasov; 

- za družbenopolitični zbor občinske skupščine najmanj 50 
glasov; 

- za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije najmanj 100 glasov; 

- za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije najmanj 
200 glasov. 

Za določitev kandidata italijanske oziroma madžarske narodno- 
sti zadošča polovica glasov volilcev iz prejšnjega odstavka. 

50. člen 
O delu zbora volilcev se vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo 

predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 
Zapisnik o delu zbora volilcev obsega: dan in uro začetka ter 

zaključka zbora in kraj, označbo volilne enote in območja, kjer je 
bil zbor; označbo območja oziroma organizacije in skupnosti, za 
katero je bil sklican zbor; ime in priimek članov predsedstva 
zbora, zapisnikarja in overiteljev zapisnika; število navzočih ude- 
ležencev zbora; kateri kandidati oziroma liste kandidatov so bile 
predlagane in koliko glasov so prejeli posamezni kandidati ozi- 
roma liste kandidatov in kateri kandidati oziroma liste kandidatov 
so dobile potrebno podporo na zboru; druge okoliščine, ki so 
pomembne za delo zbora. 

51. člen 
Sklicatelj zbora je dolžan sklicati zbor volilcev najkasneje v treh 

dneh po prejemu predlogov kandidatur. Zbori volilcev morajo biti 
opravljeni najkasneje v enajstih dneh po sklicu. 

Sklicatelj zbora mora zapisnike o opravljenih zborih volilcev 
poslati najkasneje v roku treh dni občinski volilni komisiji, ki na 
zapisniku označi datum in čas prejema zapisnika. 

Volilna komisija po prejemu zapisnikov ugotovi, kateri predla- 
gani kandidati oziroma liste kandidatov so dobili potrebno pod- 
poro zborov volilcev v volilni enoti oziroma kolikšno podporo so 
dobili. Volilna komisija pošlje liste kandidatov in spisek kandida- 
tov za družbenopolitični zbor občinske skupščine oziroma Skupš- 
čine SR Slovenije predsedniku občinske konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva na sedežu volilne enote, seznam kandi- 
datov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pa volilni 
komisiji volilne enote. Za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ugotovi volilna komisija volilne enote, kateri kandidati 
so dobili potrebno podporo in obvesti kandidate. 

Za zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti občinske 
skupščine ter Zbor občin Skupščine SR Slovenije ugotovi občin- 
ska volilna komisija, kateri kandidati so dobili potrebno podporo 
in obvesti kandidate. 

II. Določanje kandidatov s podpisovanjem 

52. člen 
Kandidate ali liste kandidatov lahko določijo volilci tudi s podpi- 

sovanjem. 
Za kandidate so določeni tisti predlagani kandidati, ki so dobili 

naslednjo podporo volilcev v volilni enoti: 
- za zbor združenega dela občinske skupščine in zbor krajev- 

nih skupnosti najmanj 30 podpisov, 
- za družbenopolitični zbor občinske skupščine najmanj 50 

podpisov, 
- za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 

nije najmanj I00 podpisov, 
- za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije najmanj 

200 podpisov. 
Enaka podpora je potrebna za liste kandidatov. 
Za določitev kandidata italijanske oziroma madžarske narodno- 

sti zadošča polovica podpisov volilcev iz drugega odstavka. 
53. člen 

Volilec, ki je vpisan v evidenco volilne pravice na območju 
volilne enote, lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisa- 
nem obrazcu samo enemu kandidatu ali listi kandidatov za posa- 
mezen zbor v tej volilni enoti. 

Obrazec podpiše volilec pred pristojnim organom, ki vodi evi- 
denco volilne pravice oziroma pri pristojnem krajevnem uradu 

razen za zbor združenega dela. Volilec mora na obrazcu izpolniti 
samo rubriko, za kateri zbor namerava podpreti kandidata ozi- 
roma listo kandidatov, ni pa mu treba navesti imena kandidata 
oziroma liste kandidatov. 

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani, 
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo 
pristojna volilna komisija pri odločanju o ugovoru oziroma 
sodišče pri odločanju o pritožbi, kadar je to potrebno za odloča- 
nje o ugovoru oziroma o pritožbi. 

54. člen 
Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za 

začetek postopka za predlaganje kandidatov in do dneva, ki je 
določen za predložitev kandidatur. 

Predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov mora do zad- 
njega dneva roka oddati pristojni volilni komisiji predlog kandida- 
ture oziroma liste kandidatov s soalasjem kandidata oziroma 
kandidatov ter s predpisanim najmanjšim številom podpisov. 
Volilna komisija na predlogu zabeleži datum in čas prispetja. 

Pristojna volilna komisija uvrsti kandidate, ki so dobili potrebno 
število podpisov, v seznam kandidatov. Kandidature oziroma liste 
kandidatov za družbenopolitični zbor pošlje volilna komisija pred- 
sedniku občinske konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva na sedežu volilne enote. 

III. Določanje kandidatov za družbenopolitični 
zbor v organizacijah delovnih ljudi in občanov 

55. člen 
Liste kandidatov za družbenopolitični zbor lahko določijo orga- 

nizacije delovnih ljudi in občanov, ki so v skladu z zakonom 
o političnem združevanju registrirane kot politične organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: politične organizacije).Listo kandidatov 
določi organizacija po postopku, določenem s pravili te organiza- 
cije, v katerem sodelujejo člani v temeljnih organizacijskih oblikah 
te organizacije. Lista se določi s tajnim glasovanjem. 

Politične organizacije, ki imajo najmanj 500 članov, lahko vlo- 
žijo liste kandidatov za družbenopolitične zbore v vsaki volilni 
enoti. 

Listo kandidatov za družbenopolitični zbor občinske skupščine 
lahko vloži politična organizacija, ki ima manj kot 500 članov in 
ima sedež na območju občine. 

56. člen 
Zapisnik o delu organa, ki je določil listo kandidatov, se skupaj 

s listo kanidatov in s soglasji kandidatov pošlje najkasneje 63. dan 
od dneva razpisa volitev predsedniku občinske konference Soci- 
alistične zveze delovnega ljudstva v volilni enoti, ki zabeleži dan in 
uro prispetja liste kandidatov. 

Iz zapisnika mora biti razviden način, kdo in kako je določil listo 
kandidatov. 

Predsednik občinske konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva obvesti kandidata, da je določen na dveh ali več listah 
kandidatov. Kandidat mora v roku 48 ur po prejemu obvestila 
obvestiti predsednika občinske konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, katero kandidaturo sprejema. Če kandidat 
v tem roku ne sporoči svoje odločitve, se šteje, da je sprejel 
kandidaturo na listi, ki je prva prispela. 

Lista nosi ime organizacije, ki jo je določila. Če je listo določilo 
več organizacij ali so jo določili volilci, pa naziv liste. 

57. člen 
Organizacije delovnih ljudi in občanov skupaj s predstavniki list 

volilcev in s predstavnikom liste posamičnih kandidatov z dogovo- 
rom v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva ugotovijo 
sestavo vseh list kandidatov in določijo zbirno listo v volilni enoti. 
Če lista volilcev oziroma lista posamičnih kandidatov nima spora- 
zumno določenega predstavnika, se za predstavnika liste šteje 
prvi kandidat na listi, v primeru njegove odsotnosti pa naslednji. 

Predstavnike organizacij delovnih ljudi in občanov in predstav- 
nike list skliče predsednik občinske konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva na sedežu volilne enote. 

Na listo posamičnih kandidatov, ki so jih določili volilci na 
zborih volilcev ali s podpisovanjem, se vpišejo kandidati po vrst- 
nem redu glede na dobljeno podporo volilcev. Število kandidatov 
na tej listi ni omejeno. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
določitev seznama posamičnih kandidatov za volitve delegatov 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

58. člen 
Na zbirno listo v volilni enoti se vpišejo liste po vrstnem redu, 

kot ga določi žreb. Na koncu se vpiše lista posamičnih kandi- 
datov. 

Predsednik občinske konference Socialistične zveze delovnega 
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ljudstva na sedežu volilne enote obvesti kandidate z vseh list 
kanidatov o tem, da so bili uvrščeni na zbirno listo in na katero 
listo so bili uvrščeni. 

Zbirna lista se pošlje pristojni volilni komisiji. 

IV. Ugotavljanje zakonitosti kandidatur in list 
kandidatov 

59. člen 
Vse kandidature in liste kandidatov se predložijo pristojni volilni 

komisiji najkasneje 69. dan od dneva razpisa volitev. Volilna 
komisija takoj ugotovi, ali posamezni kandidat ni določen za 
kandidata za več zborov iste skupščine. Pristojne volilne komisije 
takoj pošljejo republiški volilni komisiji podatke o kandidatih in 
listah kandidatov. Republiška volilna komisija ugotovi, ali posa- 
mezen kandidat ni določen za kandidata za več zborov Skupščine 
SR Slovenije oziroma ne kandidira v več volilnih enotah. O tem 
pristojna volilna komisija takoj obvesti kandidata. Če kandidat 
v 48 urah po prejemu obvestila ne sporoči, katero kandidaturo 
sprejema, se šteje, da je sprejel kandidaturo, ki je bila prva 
vložena. 

60. člen 
Ko prejme ustrezna volilna komisija kandidature ali liste kandi- 

datov, takoj oziroma najkasneje v 24 urah preizkusi, če so sestav- 
ljene po določbah tega zakona in če so bile pravočasno vložene. 

61. člen 
Če volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti posa- 

mezne kandidature ali na posamezni listi kandidatov, zahteva 
takoj, najkasneje pa v 24 urah, od sklicatelja zbora volilcev ozi- 
roma predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi. 

Če volilna komisija ugotovi, da je postopek določanja kandida- 
tov tako pomanjkljiv, da ni mogoče ugotoviti, če je kandidatura 
oziroma lista kandidatov dobila podporo oziroma kolikšno pod- 
poro je dobila, zahteva od sklicatelja zbora volilcev oziroma pred- 
lagatelja odpravo pomanjkljivosti. Če ugotovi, da pomanjkljivosti 
ni mogoče odpraviti, zavrne kandidaturo oziroma listo kandi- 
datov. 

Če volilna komisija ugotovi, da je kandidatura oziroma lista 
kandidatov vložena prepozno, jo zavrne. Listo kandidatov zavrne 
tudi v primeru, če formalne pomanjkljivosti niso bile pravočasno 
odpravljene. 

Odločbo iz prejšnjega odstavka pošlje volilna komisija sklicate- 
lju zbora volilcev oziroma predlagatelju. 

62. člen 
Če predlagana kandidatura ali lista kandidatov nima pomanjklji- 

vosti oziroma so bile formalne pomanjkljivosti odpravljene, volilna 
komisija ugotovi njeno zakonitost in jo objavi. 

Odločbo o zavrnitvi oziroma o ugotovitvi skladnosti z zakonom 
mora volilna komisija izdati najkasneje v treh dneh potem, ko je 
bila kandidatura ali lista kandidatov predložena; če pa je bila lista 
dana v popravo, pa najkasneje v treh dneh potem, ko prejme 
komisija popravljeno listo, oziroma ko preteče rok za popravo. 

63. člen 
Če v postopku kandidiranja ni bilo določenih več kandidatov, 

kot jih je potrebno izvoliti, se glede manjkajočega števila kandida- 
tov kandidacijski postopek ponovi. V tem primeru lahko volilna 
komisija s posebno odločbo določi dodaten rok za predložitev 
kandidatov oziroma list kandidatov po določbah tega zakona, ki 
mora biti zaključen najkasneje v treh dneh pred dnem glasovanja. 

Če tudi ponovni kandidacijski postopek ne omogoči izvedbe 
volitev, se razpišejo naknadne volitve v volilni enoti. 

64. člen 
Če zaradi postopka določanja in preizkusa nove oziroma dopol- 

njene liste kandidatov iz prvega odstavka prejšnjega člena, ni 
mogoče opraviti volitev v roku, ki je določen z razpisom volitev, se 
opravijo naknadne volitve najkasneje sedem dni po ugotovitvi, da 
je nova lista v skladu z zakonom. 

Naknadne volitve razpiše pristojna volilna komisija. 
65. člen 

Kandidat lahko odstopi od kandidature najkasneje 74. dan od 
dneva razpisa volitev. Odstop od kandidature se predloži pisno 
ustrezni volilni komisiji do 19. ure. 

66. člen 
Če se število kandidatov na seznamu kandidatov oziroma na 

zbirni listi zaradi odstopa od kandidature oziroma iz drugih razlo- 
gov zmanjša tako, da ni več večje od števila delegatov, ki jih je 
potrebno izvoliti, se ponovi postopek kandidiranja po določbah iz 
63. člena tega zakona. 

67. člen 
Pristojna volilna komisija sestavi za zbor združenega dela, zbor 

krajevnih skupnosti in Zbor občin Skupščine SR Slovenije seznam 
pravnoveljavnih kandidatur v volilni enoti glede na dobljeno pod- 
poro v kandidacijskem postopku in ga objavi. Vse kandidature 

oziroma seznami kandidatov morajo biti objavljeni najkasneje 81. 
dan od dneva razpisa volitev. 

68. člen 
Določbe tega zakona o delu volilne komisije pri ugotavljanju 

zakonitosti liste kandidatov za delegate se primerno uporabljajo 
tudi v postopku za ugotavljanje zakonitosti liste kandidatov za 
člane delegacij. 

Četrti del 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

I. Organizacija in delo na volišču 

69. člen 
Volišča določi občinska volilna komisija. 
Volišča imajo zaporedno številko. 

70. člen 
Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se 

glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjeva- 
nje glasovnic. Volišče mora biti opremljeno s kabinami, boksi, 
zagrinjali, pregradami ali na drug način, ki preprečuje opazovanje 
volilca pri izpolnjevanju glasovnic. 

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču. 
Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, in dvorišče te 

zgradbe. 
71. člen 

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih 
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic 
in drug volilni material. 

Na volišču je treba razobesiti razglase o potrditvi seznama 
kandidatov oziroma list kandidatov, o katerih se glasuje. 

72. člen 
Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega 

odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in prevzamejo potrebno 
število glasovalnih skrinjih in glasovnic, overjeni volilni imenik za 
območje volišča, overjene razglase iz prejšnjega člena in drugo, 
kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču. 

II. Glasovanje 

73. člen 
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na 

katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volilci, se lahko 
zapre že pred 19. uro. 

Volilni odbori lahko v sporazumu s pristojno volilno komisijo 
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri, 
če je to potrebno, da se omogoči glasovanje delovnim ljudem, ki 
imajo različen delovni čas. 

Volilni odbor lahko v sporazumu s pristojno volilno komisijo 
določi, da traja glasovanje na volilni dan najmanj 12 ur tudi 
v drugačnem času, kot je določen v prejšnjem odstavku, če to 
zahteva delovni proces v organizaciji oziroma skupnosti. 

Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena se 
glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

74. člen 
Volilni odbor v organizaciji oziroma skupnosti lahko v soglasju 

z občinsko volilno komisijo izjemoma določi, da delavci, ki so na 
volilni dan odsotni, glasujejo pred dnem, ki je z razpisom volitev 
določen za dan glasovanja, če gre za večje število delavcev in 
zaradi delovnega procesa ni mogoče zagotoviti njihove navzočno- 
sti na ta dan. 

Glasovanje delavcev iz prejšnjega odstavka se ne more opraviti 
prej kot pet dni pred dnem glasovanja. 

Volilni odbor določi čas glasovanja iz prvega odstavka tega 
člena. O delu volilnega odbora pri glasovanju se sestavi poseben 
zapisnik. 

75. člen 
Volilna komisija obvesti volilca o dnevu glasovanja in o volišču, 

na katerem je vpisan v volilni imenik in pod katero številko je 
vpisan. 

76. člen 
Volilec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni 

imenik. 
Glasovanje se opravi z glasovnico. 
Glasovnica mora biti sestavljena tako, da je iz nje razvidno: 

zbor, za katerega se voli, oznaka volilne enote, ime in priimek 
kandidatov po enakem vrstnem redu, kot so navedeni v seznamu, 
in način glasovanja. 

Glasovnica mora biti sestavljena tako, da so vsi kandidati in liste 
kandidatov enakopravno predstavljeni. 
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77. člen 
Volilec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa 

tudi svoje prebivališče. Če je potrebno, lahko predsednik ali član 
volilnega odbora za posameznika ugotovi njegovo istovetnost 
z osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost se lahko 
ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje 
osebne podatke volilca. Nato obkroži predsednik ali član volil- 
nega odbora zaporedno številko pred imenom posameznika 
v volilnem imeniku in mu pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči 
glasovnico. Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje 
na podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volilec za 
območje volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; 
potrdilo se priloži zapisniku. 

Člani volilnega odbora morajo volilcu na njegovo zahtevo 
ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem se ne sme na nikakr- 
šen način vplivati na odločitev volilca pri glasovanju. 

78. člen 
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan 

v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se izkazale 
s potrdili. Če ima član volilnega odbora glede posameznih volil- 
cev, ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik. 
Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že 
obkroženo, se njen priimek, rojstno ime, poklic in prebivališče ter 
njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni 
odbor ne dovoli. 

79. člen 
Volilec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor se voli 

delegatov v volilni enoti, vendar samo za tiste, katerih imena so 
vpisana na glasovnici. 

Volilec izpolni glasovnico za zbor združenega dela, zbor krajev- 
nih skupnosti in Zbor občin Skupščine SR Slovenije tako, da 
obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata oziroma kan- 
didatov, za katere želi glasovati. 

Volilec izpolni glasovnico za družbenopolitični zbor tako, da 
glasuje bodisi za posamezno listo bodisi za največ toliko posa- 
meznih kandidatov z ene ali več list, kolikor delegatov se voli v tej 
volilni enoti. 

80. člen 
Ko volilec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in 

odide z volišča. 
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 

ugotoviti, za katere kandidate ali za katero listo je volilec glasoval, 
sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je posameznik 
glasoval za več kandidatov, kot je potrebno izvoliti deleaatov 

81. člen 
Glasovnica je veljavna tudi, če je volilec glasoval na drugačen 

način, kot je določeno v 79. členu, pa je iz nje jasno razvidno, za 
katere kandidate oziroma liste je glasoval 

82. člen 
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega 

odbora oziroma njihovi namestniki. 
Ves čas glasovanja so lahko navzoči predstavniki posameznih 

kandidatov oziroma list. Kdo so predstavniki, je potrebno sporo- 
čiti občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasova- 
nja. Vsak kandidat oziroma lista kandidatov ima lahko največ po 
enega predstavnika na volišču. Volilna komisija izda predstavniku 
kandidata oziroma liste kandidatov potrdilo, s katerim se izkaže 
pri volilnem odboru. 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo drugih članov 
odbora za red in mir na volišču. Če je treba lahko zahteva pred- 
sednik volilnega odbora pomoč delavcev milice. Dokler so delavci 
milice na volišču, so pod njegovim vodstvom in je glasovanje 
prekinjeno. 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na 
volišču odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi 
predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov odloča volilni 
odbor. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 
razen delavci milice iz tretjega odstavka tega člena. 

83. člen 
Če volilec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi 

mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico 
pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati 
glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik 

84. člen 
O glasovanju se piše zapisnik; vanj se vpišejo vsi pomembni 

dogodki na volišču. 
Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega pred- 

stavnika kandidatov oziroma list kandidatov, se vpišejo v zapisnik 
posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pri- 
pombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora 

85. člen 
Delovni ljudje in občani, ki na dan volitev niso v kraju svojega 

stalnega prebivališča, ker služijo vojaški rok ali so na vojaških 

vajah, lahko glasujejo po pošti v volilni enoti, v kateri je njihovo 
stalno prebivališče. 

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše 
občane, ki nimajo stalnega bivališča v domu. 

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z razpi- 
som kot dan glasovanja. 

III. Ugotavljanje izida glasovanja na voliščih 

86. člen 
Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne 

ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene gla- 
sovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato ugotovi 
po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število tistih, ki so 
glasovali, odpre glasovalno skrinjico in ugotovi za vsakega kandi- 
data oziroma listo kandidatov posebej, koliko je dobil glasov in 
koliko glasovnic je neveljavnih. 

87. člen 
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se 

sestavi zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča 
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volilcev je gla- 
sovalo po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in 
koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasov je 
dobil posamezen kandidat oziroma lista kandidatov in koliko 
glasovnic je bilo neveljavnih. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pri- 
pombe članov volilnega odbora in predstavnikov kandidatov ozi- 
roma list kandidatov. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilnega odbora. 
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču, 

vendar ne pred 19. uro. 
Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni 

odbor pristojni volilni komisiji. 

IV. Ugotavljanje volilnih izidov 

88. člen 
Volilna komisija ugotovi, koliko volilcev je vpisano v volilni 

imenik, koliko od njih je glasovalo, koliko jih je glasovalo po pošti, 
koliko glasov je dobil vsak kandidat oziroma vsaka lista kandida- 
tov in koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Volilna komisija prik- 
ljuči glasovnicam, ki so bile oddane na voliščih, tudi glasovnice, ki 
so prispele po pošti do 19. ure na dan glasovanja. 

89. člen 
Pristojna volilna komisija ugotovi za zbor združenega dela in 

zbor krajevnih skupnosti občinske skupščine ter za Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, kateri kandidati 
so bili izvoljeni. V zbor združenega dela in v zbor krajevnih 
skupnosti so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število 
glasov v volilni enoti. Če sta dva kandidata dobila enako število 
glasov, med njima o izvolitvi odloči žreb. Žreb opravi volilna 
komisija ob navzočnosti obeh kandidatov oziroma njunih pred- 
stavnikov. 

V Zbor občin Skupščine SR Slovenije je izvoljen tisti kandidat, 
ki je dobil večino veljavnih glasov v volilni enoti. Če nihče ni dobil 
večine veljavnih glasov v volilni enoti, se opravi drugi krog glaso- 
vanja med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največ 
glasov. Če je v prvem krogu dobilo več kandidatov enako število 
glasov, se določi z žrebom, kateri izmed njih se uvrsti na seznam 
kandidatov za drugi krog glasovanja. 

Drugi krog glasovanja se opravi najkasneje v 30 dneh po dnevu 
glasovanja v prvem krogu. V drugem krogu glasovanja je izvoljen 
tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. 

Volilna komisija v volilni enoti pošlje volilne spise o izidu glaso- 
vanja v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije republiški volilni komisiji, ki objavi, kateri kandidati so bili 
izvoljeni za delegate. Izid volitev v zbore občinske skupščine 
objavi pristojna občinska volilna komisija. 

90. člen 
Volilna komisija v volilni enoti ugotovi za vsako listo kandidatov 

za Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije skupno število 
glasov, ki so bili oddani za listo. To število se pomnoži s številom 
kandidatov na listi. Zmnožku se prišteje število glasov, ki so bili 
oddani za posamezne kandidate na listi. Seštevek se deli s števi- 
lom kandidatov na listi. 

Število glasov, oddanih za listo posamičnih kandidatov, se 
ugotovi tako, da se sešteje število glasov, oddanih za posamezne 
kandidate na listi in deli s številom delegatov, ki se volijo v volilni 
enoti, oziroma s številom kandidatov na listi, če je to število 
manjše od števila delegatov, ki se volijo v volilni enoti. 

Če je volilec glasoval za listo kot celoto, se šteje, da je glasoval 
za toliko kandidatov na listi po vrstnem redu, kolikor delegatov se 
voli v volilni enoti, razen če je število kandidatov na listi manjše. 
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Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi 
s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število veljavnih 
glasovnic, oddanih v volilni enoti, deli s številom delegatov, ki se 
volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za 
listo, ugotovljeno na način iz prvega odstavka tega člena. Listi 
pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik vsebovan v številu 
glasov za listo. Preostanek glasov se prenese v republiški zbirnik 
za razdelitev mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah. 

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor man- 
datov je dobila lista. 

Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi, 
razen, če so posamezni kandidati dobili večje število glasov, kot 
jih je dobila lista kot celota. V tem primeru so izvoljeni - po 
vrstnem redu dobljenih glasov — najprej tisti posamezni kandidati 
z liste, ki so dobili več glasov, kot jih je dobila lista kot celota, nato 
pa kandidati po vrstnem redu na listi. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so na listi posamičnih 
kandidatov izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. 

Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, o izvolitvi med 
njima določi žreb. gi £|en 

Ostanki glasov istoimenskih list se po razdelitvi mandatov 
v volilnih enotah seštejejo na ravni republike. Nerazdeljeni man- 
dati se dodelijo listam z največjimi skupnimi ostanki glasov po 
D'Hontovem sistemu. 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so v katerikoli volilni enoti dobili 
največ glasov, razen, če je organizacija, ki nastopa s svojimi 
listami najmanj v dveh volilnih enotah, najkasneje sedem dni pred 
dnem glasovanja, predložila republiški volilni komisiji spisek kan- 
didatov z njenih list kandidatov z vrstnim redom, ki se upošteva pri 
dodelitvi preostanka mandatov na ravni republike. 

Na listah posamičnih kandidatov, ki jim pripadajo mandati na 
podlagi skupnih ostankov glasov, so izvoljeni tisti kandidati, ki so 
dobili največje število glasov. 

Pri razdelitvi ostanka na republiški ravni se ne upoštevajo tiste 
liste, katerih skupno število glasov v republiki ne presega 2,5 
odstotka veljavnih glasovnic. 

92. člen 
Za volitve delegatov v družbenopolitični zbor občinskih skupš- 

čin se uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v Družbenopoli- 
tični zbor Skupščine SR Slovenije, če je občina razdeljena na 
volilne enote in se ugotavljajo volilni izidi na način, določen v 90. 
in 91. členu tega zakona. Če občina ni razdeljena na volilne enote, 
se ugotavljajo volilni izidi na način, določen v 90. členu tega 
zakona. Mandati, ki niso razdeljeni, se dodelijo listam z največjim 
preostankom glasov. 

Če za družbenopolitični zbor občinske skupščine ni vložena 
nobena lista, se rok za vlaganje list kandidatov in posamičnih 
kandidatur podaljša za sedem dni. Isti postopek velja, če je vlo- 
žena samo ena lista oziroma kadar so bile vložene samo posa- 
mične kandidature in na listi posamičnih kandidatov ni več kandi- 
datov, kot se voli delegatov. 

Če tudi po tem roku ni vložena dodatna lista kandidatov ali 
predlagani dodatni kandidati se opravi postopek po določbah 63. 
in 64. člena tega zakona. gj ^en 

Če volilna komisija ugotovi, da so bile pri volitvah na voliščih 
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, se razveljavi 
glasovanje na posameznih ali na vseh voliščih ter odredi ponovne 
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 
O tem volilna komisija obvesti občinsko skupščino oziroma 
Skupščino SR Slovenije. 

94. člen 
O delu volilne komisije pri ugotavljanju volilnih izidov se piše 

zapisnik. Vanj se vpišejo podatki iz 88. člena in osebni podatki 
izvoljenih kandidatov ter morebitne pripombe članov volilne 
komisije in predstavnikov kandidatov oziroma list kandidatov. 

Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije. 
95. člen 

Izid volitev v zbore Skupščine SR Slovenije se objavi v Uradnem 
listu SRS, izid volitev v zbore občinske skupščine pa v uradnem 
alasilu, v katerem se objavljajo občinski predpisi. 

96. člen 
Izvoljenemu delegatu izda pristojna volilna komisija potrdilo 

o izvolitvi. 
97. člen 

Določbe zakona, ki veljajo za volitve delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, se smiselno uporabljajo za volitve dele- 
gatov pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodnosti 
v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. 

98. člen 
Za volitve v samoupravno narodnostno skupnost se primerno 

uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v družbeno- 
politični zbor občinske skupščine razen, če statut samoupravne 
narodnostne skupnosti ne določa drugače. 

Peti del 

PONOVNE IN NADOMESTNE VOLITVE TER 
ODPOKLIC 

I. Ponovne volitve 

99. člen 
Ponovne volitve se opravijo, če se razveljavijo volitve zaradi 

nepravilnosti pri volitvah. 
Ponovne volitve se opravijo na podlagi obstoječih kandidatur 

oziroma list kandidatov. 
100. člen 

Če razveljavi pristojna volilna komisija volitve zaradi nepravilno- 
sti pri glasovanju, ki so bile samo na posameznih voliščih, se 
ponovi glasovanje samo na tistih voliščih. 

101. člen 
Ponovne volitve razpiše občinska volilna komisija oziroma 

volilna komisija volilne enote. Če je razveljavila volitve republiška 
volilna komisija, razpiše volitve ta komisija. 

V odločbi o razpisu volitev je treba navesti dan glasovanja na 
ponovnih volitvah. 

II. Nadomestne volitve 
102. člen 

Nadomestne volitve se opravijo, če delegatu preneha mandat iz 
razlogov, navedenih v 29. členu tega zakona. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki 
veliaio za splošne volitve. ..... .■  

Na nadomestnih volitvah za družbenopolitični zbor je izvoljen 
kandidat, ki je dobil največ glasov. 

III. Odpoklic 
103. člen 

Postopek za odpoklic delegata se opravi na način in po 
postopku za njegovo izvolitev, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

104. člen 
Postopek za odpoklic delegata se začne na pobudo volilca, če 

ga je s podpisi podprlo 5 % volilcev, vpisanih v volilni imenik 
v volilni enoti na dan vložitve pobude. 

Predlog se s podpisi pošlje pristojni volilni komisiji, ki razpiše 
glasovanje o odpoklicu. 

105. člen 
Predlog mora vsebovati ime in priimek delegata, katerega odpo- 

klic se predlaga, in oznako zbora skupščine, lahko pa tudi raz- 
loge, zaradi katerih se predlaga odpoklic. Predlogu mora biti 
priloženo s tem zakonom določeno število podpisov. 

106. člen 
Pristojna volilna komisija ugotovi, ali je predlog za odpoklic 

sestavljen v skladu z določbami tega zakona. Pri tem se primerno 
uporabljajo določbe tega zakona glede postopka za ugotavljanje 
zakonitosti liste kandidatov oziroma kandidatur. 

107. člen 
Če volilna komisija ne zavrne predloga za odpoklic, razpiše 

v roku 15 dni glasovanje o odpoklicu delegata in določi dan 
glasovanja. 

Od dneva razpisa do dneva glasovanja mora preteči najmanj 15 
dni in ne več kot 30 dni. 

Razpis glasovanja o odpoklicu se objavi na enak način kot 
razpis volitev. 

108. člen 
Pristojna volilna komisija mora najkasneje v treh dneh po raz- 

pisu glasovanja o odpoklicu določiti volišča. 

O odpoklicu delegata glasujejo volilci v volilni enoti. Delegat je 
odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina volilcev, ki so 
glasovali. 

109. člen 
Volilna komisija izdela poročilo o izidu glasovanja o odpoklicu 

ter ga objavi na način kot poročilo o izidu glasovanja o izvolitvi. 
Volilna komisija obvesti o izidu glasovanja o odpoklicu delegata 

in zbor, katerega član je. 



Šesti del 

VOLITVE DELEGACIJ 

110. člen 
Delovni ljudje in občani volijo delegacije v organizacijah in 

skupnostih, če s statutom ne določijo, da opravlja funkcijo dele- 
gacije delavski svet oziroma ustrezen organ upravljanja. 

Delegacije delovnih ljudi in občanov v organizacijah in skupno- 
stih, ki imajo skupnega delegata v ustreznem zboru skupščine, 
oblikujejo konferenco delegacij ali drugo obliko povezovanja! 
zaradi oblikovanja skupnih stališč za delo in odločanje tega dele- 
gata v skupščini. 

111. člen 
Postopek volitev in odpoklica članov delegacij uredijo organiza- 

cije in skupnosti v svojih aktih primerno določbam tega zakona, ki 
veljajo za volitve in odpoklic delegatov. 

112. člen 
Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih 

silah SFRJ oblikujejo in volijo delegacije na način in po postopku, 
ki ga določa ta zakon, če z zveznim zakonom ni drugačedoločeno. 

Sedmi del 

STROŠKI ZA VOLITVE 

113. člen 
Vsaka družbenopolitična skupnost krije iz svojih sredstev stro- 

ške za volitve delegatov v njeno skupščino. 
Stroške volitev delegacij v organizacijah in skupnostih in stro- 

ške za oblikovanje konferenc delegacij, krijejo te organizacije in 
skupnosti. 

114. člen 
Do povrnitve določenega dela stroškov so upravičeni po tem 

zakonu kandidati, ki so bili izvoljeni. 
Osnova za izračun povrnitve določenega dela stroškov delegatu 

je število glasov, ki jih je prejel na volitvah. O višini sredstev odloči 
ustrezno delovno telo skupščine. 

115. člen 
Kandidati imajo pravico zbirati sredstva od občanov, organiza- 

cij in skupnosti za kritje stroškov volitev. Prispevek posameznemu 
kandidatu ali listi kandidatov lahko da vsak posameznik do največ 
enega povprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji, organiza- 
cija pa do 10 povprečnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji. Po 
opravljenih volitvah je vsak kandidat oziroma organizacija delov- 
nih ljudi in občanov dolžna podati poročilo o zbranih in porablje- 
nih sredstvih pristojnemu delovnemu telesu skupščine. Vsi stroški 
se obračunavajo po veljavnih predpisih. Višek zbranih sredstev se 
nameni v humanitarne namene. 

Osmi del 

VARSTVO VOLILNE PRAVICE 
I. Ugovori in pritožbe 

116. člen 
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ali v postopku 

dajanja podpisov ter zaradi nepravilnosti pri delu volilnega 
odbora pri volitvah oziroma pri glasovanju o odpoklicu, ima vsak 
kandidat in vsak volilec pravico vložiti ugovor pri pristojni volilni 
komisiji. 

Ugovor zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ali 
v postopku dajanja podpisov se lahko vloži do roka, določenega 
za predložitev kandidature oziroma liste kandidatov v presojo 
skladnosti z zakonom. 

Ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri voli- 
tvah oziroma pri odpoklicu se lahko vloži v roku treh dni. 

Pristojna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur 
117. člen 

Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovorov 
takšne nepravilnosti v postopku kandidiranja ali v postopku daja- 
nja podpisov, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na določitev 
kandidature oziroma liste kandidatov, razveljavi kandidacijski 
postopek ter odredi, da se v določenem času opravi nov kandida- 
cijski postopek. 

Če ugotovi pristojna volilna komisija na podlagi ugovora zaradi 
nepravilnosti pri delu volilnega odbora takšne nepravilnosti, ki so 
ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje 
na volišču, na katerem je vodil glasovanje ta volilni odbor, ter 
odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje 
razveljavljeno. 

118. člen 
Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne predlog 

kandidature oziroma liste kandidatov, ali ugotovi, da niso izpol- 
njeni pogoji za potrditev kandidature oziroma liste kandidatov, 
imajo vlagatelji predloga pravico pritožbe na pristojno sodišče; 
pritožba mora biti vložena v 48. urah po prejemu odločbe. Pri- 
stojno sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po 
prejemu pritožbe. 

119. člen 
Pristojno sodišče iz prejšnjega člena je krajevno pristojno 

temeljno sodišče, če gre za odločitev občinske volilne komisije; 
če gre za odločitev republiške volilne komisije oziroma volilne 
komisije volilne enote za izvolitev delegatov v zbore Skupščine SR 
Slovenije, je pristojno Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

120. člen 
Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na verifikacijo 

izvolitve v skupščini razen zoper odločbo iz 117. člena, ima vsak 
kandidat in vsak volilec pravico do pritožbe na pristojni zbor 
občinske oziroma republiške skupščine. Ti lahko opozorijo zbor 
občinske oziroma republiške skupščine tudi na nepravilnosti 
v kandidacijskem postopku ter pri delu posameznega volilnega 
odbora. 

Delegat, o čigar odpoklicu se je glasovalo, in vsak volilec ima 
pravico, da proti odločbi pristojne volilne komisije v zvezi z odpo- 
klicem delegata vloži pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma 
republiške skupščine. 

Pritožba, ki se vloži najkasneje do dneva volitev oziroma do 
dneva glasovanja o odpoklicu, se vloži prek pristojne volilne 
komisije; pozneje se pritožba vloži pri pristojnemu zboru občin- 
ske oziroma republiške skupščine. 

Pritožbo na pristojni zbor občinske oziroma republiške skupš- 
čine je treba vložiti najkasneje do prve seje skupščine, pritožbi, ki 
se nanaša na ponovne, naknadne in na nadomestne volitve ali na 
glasovanje o odpoklicu, pa najkasneje 15 dni do dneva volitev 
oziroma glasovanja o odpoklicu. 

Pristojni zbor odloča o pritožbi ob verifikaciji izvolitve 
121. člen 

Zoper odločitve pristojne volilne komisije, ki ne vplivajo na 
verifikacijo izvolitve, razen zoper odločbe iz 116. člena tega 
zakona, lahko vloži pritožbo prizadeti volilec oziroma kandidat na 
pristojno sodišče najkasneje v dveh dneh po odločitvi. 

II. Kazenske določbe 

122. člen 
Z denarno kaznijo od 25000 do 5.000 000 dinarjev ali s kaznijo 

zapora do 30 dni se kaznuje za prekršek: 
1. kdor ravna v nasprotju s 14. členom tega zakona; 
2. kdor agitira na volišču (70. člen); 
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega 

odbora noče oditi z volišča (80. člen); 
4. kdor v nasprotju s 82. členom tega zakona pride na volišče 

z orožjem ali nevarnim orodjem, kdor brez naročila predsednika 
volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče oborožena sila 
ali jo sam pripelje; 

5 kdor v nasprotju s 115. členom tega zakona zbira sredstva, ne 
predloži finančnega poročila oziroma ne vplača ostanka sredstev. 

Deveti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

123. člen 
Do sprejema zakona, ki bo določil narodnostno mešana 

območja, se glede tega uporabljajo določbe statutov občin na 
narodnostno mešanih območjih. 

124. člen 
Ce do razpisa volitev v letu 1990 ne bo sprejet zakon o politič- 

nem združevanju, lahko organizacije delovnih ljudi in občanov, ki 
začasno delujejo v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
kot politične organizacije in s pristopnimi izjavami dokažejo, da 
imajo najmanj 500 članov, na teh volitvah določajo liste kandida- 
tov v skladu s 55. členom tega zakona. 

125. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o volitvah in 

delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 24/77, 22/81 in 36/85), 
razen določb o nadomestnih volitvah članov delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, ki se uporabljajo do izteka 
mandatne dobe delegacij v letu 1990. 

126. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
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Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 22.11.1989 obrav- 
navali in sprejeli predlog za izdajo zakona o volitvah v skupščine 
in osnutek tega zakona. Ob tem so zbori pooblastili delovno 
skupino odborov, da se na podlagi razprav o predlogu za izdajo 
zakona z osnutkom zakona ter mnenj in stališč, ki so bila izražena 
na sejah zborov, opredeli do odprtih vprašanj in pripravi predlog 
zakona. 

Skupina je proučila vse pripombe in predloge, ki so bili podani 
v razpravah o predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona 
v delovnih telesih skupščine in zborov ter na sejah zborov, pri- 
pombe skupin delegatov, kakor tudi druge pripombe in predloge, 
ki jih je prejela. 

Večina pripomb oziroma stališč se nanaša na tiste določbe, za 
katere so bile v osnutku zakona ponujene variantne rešitve. Po teh 
določbah so bila v razpravi izražena različna stališča, izrecno pa 
se je o nekaterih od njih opredelil le Zbor združenega dela. Zato je 
predlagatelj v skladu s sklepi zborov še posebej skrbno proučil 
odprta vprašanja v zvezi z navedenimi določbami. 

Na podlagi tega so v predlogu zakona predlagane rešitve, ki so 
skladne s temeljno zasnovo novega volilnega sistema, ki je bila 
v skupščini v celoti podprta, in za katere se je zavzela večina 
razpravljalcev. 

Tako so v predlogu zakona v primerjavi z osnutkom zakona 
naslednje pomembnejše vsebinske spremembe oziroma dopolni- 
tve posameznih določb: 

Splošna določba o volilni pravici (6. člen) je dopolnjena tako, da 
je poleg določene starosti občana oziroma delovnega človeka 
dodana še poslovna sposobnost. Ker ima zakon glede pasivne ali 
aktivne volilne pravice za volitve v posamezne zbore nekatere 
posebne določbe (npr. glede starosti), je to ustrezno nakazano že 
v tem členu. 

V 8. členu je zadržano osnovno besedilo iz osnutka zakona, ki je 
po mnenju predlagatelja širše od variantne rešitve in daje volilcu 
večjo svobodo. 

V predlogu zakona je izpuščena določba 9. člena osnutka 
zakona glede zastopanosti narodnosti v zborih skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Gre namreč za izključno ustavno materijo, 
ki je v zakonu ni mogoče urejati. 

V 10. členu, kakor tudi v drugih določbah predloga zakona, ki se 
nanašajo na volitve pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti, so dobesedno ali smiselno upoštevane pripombe in 
predlogi Komisije za narodnosti (razen pripombe k 54. členu). 
Dodana je tudi posebna določba (98. člen), ki ureja primerno 
uporabo določb tega zakona za volitve v samoupravno narod- 
nostno skupnost, če statut te skupnosti ne določa drugače. 

Določbi 12. in 13. člena sta natančneje oblikovani in dopolnjeni. 
Izrecno je določeno od kdaj se šteje štiriletna mandatna doba, 
kdaj preneha mandatna doba delegatov prejšnjega sklica, podalj- 
šani pa so tudi roki za razpis in izvedbo volitev. Vsi roki so za 
razliko od osnutka zakona določeni tako, da se štejejo od dneva 
glasovanja.Rokovnik volilnih opravil je priložen obrazložitvi. 

V skladu z večinskim stališčem, izraženim v razpravah 
o osnutku zakona, je zadržana določba 14. člena o prepovedi 
javne volilne propagande 24 ur pred dnem glasovanja. Taka 
določba bo tudi po mnenju predlagatelja omogočila volilcem 
določen čas za razmislek in s tem prispevala k svobodnejšemu 
odločanju pri glasovanju. 

V 20. in 82. členu je natančneje opredeljena vloga predstavni- 
kov posameznih kandidatov oziroma list in sicer tako, da so 
njihove pravice omejene na navzočnost na volišču, na spremljanje 
poteka volilnih opravil ter na opozarjanje pristojnih volilnih orga- 
nov na nepravilnosti. Pri tem tudi za njih veljajo določbe o redu na 
volišču s tem, da o odstranitvi predstavnika kandidata oziroma 
liste, ki moti red na volišču, odloča volilni odbor in ne njegov 
predsednik. 

Določbe, ki se nanašajo na volilne komisije, so drugače sistemi- 
zirane in preoblikovane tako, da so jasneje izražene naloge posa- 
meznih vrst volilnih komisij. Zaradi racionalnosti je v tretjem 
odstavku 21. člena predvideno, da naloge, ki jih ima po zakonu 
volilna komisija volilne enote, praviloma opravljajo občinske 
volilne komisije, in sicer naloge v zvezi z volitvami delegatov 
v Zbor občin republiške skupščine vse občinske volilne komisije, 
naloge v zvezi z volitvami delegatov v Zbor združenega dela 
republiške skupščine pa občinske volilne komisije na sedežih 
volilnih enot (glede na manjše število volilnih enot za volitve v ta 
zbor). Le za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije in za volitve delegatov italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti v zbore republiške skupščine bi se zaradi poseb- 
nosti teh volitev in s tem povezanega večjega obsega dela posebej 
imenovale volilne komisije volilnih enot. 

V 33. členu je v skladu s predlogi iz razprav predvidena fleksibil- 
nejša rešitev, ki omogoča različne možnosti pri oblikovanju volil- 

ž i t e v : 
nih enot za volitve delegatov v zbore krajevnih skupnosti, pri 
volilnih enotah za Zbor občin republiške skupščine pa je v pred- 
logu zakona predlagana osnovna rešitev s tem, da je uvedena 
možnost dvokrožnega sistema glasovanja za ta zbor (drugi odsta- 
vek 89. člena), ki ga je podprla večina razprav, zlasti v Zboru 
občin. 

Določba 41. člena, ki ureja določanje kandidatov, je v celoti bolj 
jasno in natančno oblikovana. V zvezi z določanjem list kandida- 
tov za družbenopolitične zbore je predlagana osnovna rešitev iz 
42. člena osnutka zakona, po kateri lahko liste kandidatov predla- 
gajo tudi volilci na zborih volilcev ali s podpisovanjem Izpuščeno 
je navajanje skupin občanov, saj imajo občani v drugih oblikah 
dovolj možnosti za določanje kandidatov. 

V 44. členu in v nadaljnjih členih so naloge, ki naj bi jih po 
osnutku zakona opravljal predsednik občinske skupščine, 
v skladu s predlogi iz razprav prenešene na občinske volilne 
komisije. 

Določba tretjega odstavka 46. člena je dopolnjena z rešitvijo za 
organizacije, v katerih dela manj kot 20 delovnih ljudi. 

V skladu z večinskimi stališči je v 53. členu predlagana rešitev, 
po kateri lahko volilec da svojo podporo s podpisom samo enemu 
kandidatu ali kandidatni listi za posamezen zbor v volilni enoti. 
Rešitve, po katerih glede tega ne bi bilo omejitev, bi v izvedbi 
povzročile velike težave in praktično onemogočile vsako evi- 
denco. Pri tem je treba tudi upoštevati, da ima vsak volilec mož- 
nost, da na zboru volilcev podpre neomejeno število kandidatov. 

V zvezi s pripombami k 55. členu osnutka zakona (54. člen 
predloga zakona) predlagatelj pojasnjuje, da se kandidature ozi- 
roma liste kandidatov pošljejo pristojnemu organu SZDL zaradi 
izvedbe postopka po 57. členu, to je dogovora o ugotovitvi sestave 
vseh kandidatnih list in določitve zbirne liste. 

Določba 55. člena je delno preoblikovana in usklajena s predla- 
ganimi rešitvami v osnutku zakona o političnem združevanju. 

Glede na različna stališča v zvezi z določitvijo vrstnega reda list 
na zbirni listi, je v 58. členu kot najenostavnejša in najbolj objek- 
tivna predlagana rešitev, po kateri se vrstni red določi z žrebom. 
Pri tem je izvzeta lista posamičnih kandidatov. 

V 70. členu je glede opreme volišča predlagana osnovna rešitev, 
ki zagotavlja tajno izpolnjevanje glasovnic, vendar pri tem 
dopušča različne možnosti. Podrobnejši pogoji za opremo volišč 
bodo opredeljeni z volilnimi standardi, ki jih bo v skladu s 4. točko 
27. člena določila republiška volilna komisija; ta je tudi pristojna, 
da nadzoruje kako se ti standardi in pogoji upoštevajo. Glede na 
predlog, da se v primeru, če se predpiše volilni molk, črta določba 
o prepovedi agitacije na volišču predlagatelj meni, da ni mogoče 
enačiti agitacije na volišču, ki se lahko izvaja tudi v neposrednem 
stiku z volilcem, z javno volilno propagando. 

V zvezi z določbo 80. člena osnutka zakona o načinu glasovanja 
za družbenopolitični zbor so bila v razpravah izražena zelo raz- 
lična mnenja glede ponujene osnovne in obeh variantnih rešitev, 
predlagane pa so bile še nekatere nove različice. Predlagatelj se je 
ob tem odločil, da v predlog zakona (79. člen) vključi osnovno 
rešitev, ki ustreza posebnostim glasovanja za ta zbor, hkrati pa 
med vsemi predlaganimi različicami daje volilcu največ svobode 
pri odločanju. 

Zaradi pomislekov v zvezi z glasovanjem po pošti, pri katerem ni 
mogoče v celoti zagotoviti tajnosti glasovanja, je tak način glaso- 
vanja predviden le za tiste volilce, ki se sicer nikakor ne bi mogli 
udeležiti volitev. Iz istih razlogov je določeno (tretji odstavek 85. 
člena), da se glasovanje po pošti opravi pred dnem, ki je določen 
z razpisom kot dan glasovanja, pri ugotavljanju volilnih izidov pa 
se upoštevajo samo glasovnice, ki so prispele po pošti do 19. ure 
na dan glasovanja (88. člen). 

Način ugotavljanja volilnih izidov za zbore združenega dela, 
zbore krajevnih skupnosti in Zbor občin Skupščine SRS je v 89. 
členu predloga zakona natančneje določen, vključene pa so tudi 
določbe o drugem krogu glasovanja za Zbor občin Skupščine 
SRS. Drugi krog glasovanja se opravi v primeru, če pri prvem 
glasovanju nihče ni dobil večine veljavnih glasov v volilni enoti, in 
sicer se v drugem krogu glasuje med kandidatoma, ki sta v prvem 
krogu dobila največ glasov. 

D Hontov sistem, ki je predviden v 91. členu, je v svetu uveljav- 
ljen sistem za razdelitev mandatov na podlagi preostankov glasov. 
Po tem sistemu se skupno število ostankov glasov za vsako 
istoimensko listo deli z vsemi števili od 1 do števila nerazdeljenih 
mandatov. Nerazdeljeni mandati se dodelijo listam z najvišjimi 
količniki. V zakonu ni potrebno posebej opisno opredeliti D'Hon- 
tovega sistema, ker ga bo uporabljala le republiška volilna komi- 
sija, ki je po 6. točki prvega odstavka 27. člena pristojna za 
uaotavlianie izida glasovanja v Družbenopolitični zbor Skupščine 
SR Slovenije. 
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Dodana je nova določba (96. člen), po kateri izda pristojna 
volilna komisija izvoljenemu delegatu potrdilo o izvolitvi. To potr- 
dilo je podlaga za verifikacijo izvolitve v zboru skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Določba o povrnitvi dela stroškov kandidatom (114. člen) je 
spremenjena tako, da so do povrnitve dela stroškov po tem 
zakonu upravičeni samo tisti kandidati, ki so bili izvoljeni. Zago- 
tavljanje določenih sredstev političnim organizacijam v zvezi z nji- 
hovo udeležbo v političnem sistemu, bo urejeno v predlaganem 
zakonu o političnem združevanju. 

Besedilo kazenskih določb (122. člen) je usklajeno z material- 
nimi določbami zakona, ki so v tem členu sankcionirane. Predla- 
gana višina zagrožene denarne kazni že upošteva uskladitev 
višine splošnega minimuma in splošnega maksimuma denarne 
kazni, kot je predlagana s spremembo zakona o prekrških, ki je že 
predložena Skupščini SR Slovenije. Če navedena sprememba 
zakona o prekrških do obravnave predloga tega zakona še ne bo 
sprejeta, bo potrebno z ustreznim amandmajem k predlogu tega 
zakona uskladiti zagroženo denarno kazen v 121. členu z veljav- 
nimi določbami zakona o prekrških. 

Iz podobnih razlogov je v 124. členu predlagana določba s pre- 
hodnim režimom za primer, če do razpisa volitev v letu 1990 še ne 
bi bil sprejet zakon o političnem združevanju. 

V besedilu predloga zakona so poleg vsebinskih upoštevane 
tudi pripombe redkacijske narave. Predlagatelj je tudi sam skušal 
besedilo zakonskih določb čimbolj izboljšati, vendar zaradi velike 
časovne stiske, tako pri pripravi osnutka kot tudi predloga 
zakona, tega v celoti ni bilo mogoče storiti. 

* * * 
Iz istih razlogov v tej obrazložitvi tudi ni mogoče v celoti pojas- 

niti razlogov zaradi katerih predlagatelj nekaterih pripomb in 
predlogov ni mogel upoštevati oziroma vključiti v predlog zakona. 
Zato bo skušal to obrazložiti vsaj za vsebinsko najpomembnejše 
ali najpogostejše pripombe. 

V zvezi s kadrovsko sestavo volilnih komisij (24. člen) predlaga- 
telj ni upošteval predloga, da bi bili za predsednika volilne komi- 
sije in njegovega namestnika lahko imenovani tudi sodniki sodišč 
združenega dela. Ker gre pri volitvah v skupščine družbenopolitič- 
nih skupnosti za Idržavnel volitve, je po mnenju predlagatelja 
prav, da delo volilnih komisij vodijo sodniki rednih sodišč kot 
državnih organov. 

Pri 29. členu niso upoštevani predlogi, da bi se kot posebni 
razlogi za prenehanje mandata delegata določili tudi prenehanje 
delovnega razmerja (za delegate zborov združenega dela), spre- 
memba stalnega prebivališča (za delegate zbora občin in zborov 
krajevnih skupnosti) in sprememba narodnosti (za delegate itali- 
janske oziroma madžarske narodnosti). Za vse navedene primere 
je namreč v zakonu že podana ustrezna rešitev v 2. točki prvega 
odstavka 29. člena. Zaposlitev, stalno bivališče in narodnost so 
namreč okoliščine, na katere se navezuje pasivna volilna pravica. 
Zato je posledica določenih sprememb glede teh okoliščin izguba 
pasivne volilne pravice, kar je po 2. točki prvega odstavka 29. 
člena razlog za prenehanje mandata. 

Nekatere razprave so nasprotovale predvideni rešitvi v drugem 
odstavku 31. člena osnutka zakona (30. člen predloga zakona), ki 
za primer predčasnega prenehanja mandata delegata v družbeno- 
političnem zboru ureja neke vrste Ivstopnol pravico delegata 
z iste oziroma istovrstne liste, ki bi bil (na splošnih volitvah) 
izvoljen, če ne bi bil izvoljen delegat, ki mu je predčasno prenehal 
mandat. Predlagatelj meni, da je taka rešitev skladna s posebnim 
načinom volitev v družbenopolitične zbore oziroma logična posle- 
dica proporcionalnega sistema volitev. 

V zvezi z določbo drugega odstavka 49. člena osnutka zakona 
(48. člen predloga zakona) so bili v razpravi izraženi pomisleki 
o skladnosti te določbe z ustavo. Navedena določba namreč 
dopušča javno glasovanje na zborih volilcev pri odločanju o pred- 
logih kandidatur. Po mnenju predlagatelja pri tem ne gre za 
neskladje z ustavo, saj zakon tak način glasovanja dopušča le 
v primeru, če tako sklene zbor volilcev, in sicer soglasno. Javno 
glasovanje je torej mogoče samo tedaj, če se s tem strinjajo vsi na 
zboru navzoči volilci, sicer pa je potrebno izvesti tajno glasovanje. 

Komisija za narodnosti je predlagala, da se pri osnovni določbi 
prvega odstavka 54. člena osnutka zakona (53. člen predloga 
zakona), po kateri lahko da vsak volilec podporo s podpisom 
samo enemu kandidatu oziroma kandidatni listi za vsak zbor, 
določi izjema za pripadnike italijanske oziroma madžarske narod- 
nosti. Predlagatelj meni, da pripombe, ki bi pripadnike madžarske 
oziroma italijanske narodnosti postavljala v drugačen položaj kot 
druge volilce, ni mogoče upoštevati. Pripadniki narodnosti pa 
imajo, tako kot drugi volilci pravico, da na zboru volilcev dajo 
podporo neomejenemu številu kandidatov. 

V razpravah so bili podani predlogi nekaterih občin, da bi zakon 
uredil tudi določena vprašanja v zvezi z volitvami funkcionarjev 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Za ureditev navedenih 
vprašanj v zakonu ni ustavne podlage, saj je to po ustavi izključno 
materija statuta občine oziroma posebne družbenopolitične skup- 
nosti, na republiški ravni pa poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
V skladu z 18. členom ustavnega zakona pa bi občine oziroma 
posebne družbenopolitične skupnosti lahko ta vprašanja začasno 
uredile tudi z odloki. 

ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL 
ZA VOLITVE 1990* 

Datum 
15.1. 
16.1.- 
-15.2. 
16.- 
-18.2. 
19,- 
-21.2. 
22.2. 
23.- 
-27.2. 
28.2,- 
-11.3. 
12,- 
-14.3. 
19.3. 

Dan 
1. 
2,- 
-31. 
32,- 
-34. 
35- 
-37. 
38. 
39- 
-43. 
44,- 
-55. 
56,- 
-58. 
63. 

člen 
13. 
44. 

44. 

44. 

45. 
51. 

Vsebina 
razpis volitev 
predlaganje kandidatov in pošiljanje 
predlogov predsedniku OVK 
pošiljanje predlogov na OVK na sedežu VE 

pošiljanje predlogov iz OVK na sedežu VE 

pošiljanje predlogov sklicateljem zborov 
volilcev sklicevanje zborov volilcev 

20.3. 64. 

21,— 
—22.3. 
23.3. 
23- 
-24.3 
24,- 
-25.3. 
26.3. 

27,- 
-28.2. 
27- 
-29.3. 
30.3. 
-1.4. 
2.4. 
5.4. 
22.4. 
6.5. 

65,- 
-66. 
67. 
67,- 
-68. 
68- 
-69. 
70. 

71,— 
—72. 
71.— 
-73. 
74,- 
-76. 
77. 

97. 
111. 

51. potek zborov volilcev 

51. pošiljanje zapisnikov zborov volilcev 
na OVK 
54. zadnji dan za predložitev kandidatur 
56. 
56. obveščanje kandidatov za DPZ 
57. sklic dogovora pri SZDL 
56. 48-urni rok za odgovore obveščenih 
kandidatov 
57. dogovor pri SZDL 
58. pošiljanje zbirnih list za DPZ 

iz SZDL na OVK 
59. pošiljanje kandidatur iz OVK na RVK 

59. ugotavljanje dvojnih kandidatur 
61. ugotavljanje formalnih pomanjkljivosti 
59. 48-urni rok za odgovore dvojnih 

kandidatov 
61. tridnevni rok za odpravo formalnih 
pomanjkljivosti 
62. izdaja odločb o skladnosti ali 

zavrnitvi kandidatur 
67. objava - razglas vseh pravno veljavnih 
 kandidatur objava v Uradnem listu SRS 

DAN GLASOVANJA - I. krog 
DAN GLASOVANJA - 2. krog 

* Rokovnik je pripravljen ob predpostavki, da se volitve razpišeio 
15.1.1990. ' 
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PREDLOG STATUTARNEGA SKLEPA 

o spremembah in dopolnitvah statuta skupnosti 

pokojninskegain invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

UVOD 
Skupščina pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje predlog 
statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah sta- 
tuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji. Navedeni akt bo obravnavan na 
skupščini pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji 15. 12. 1989. O morebitnih spremembah in 
dopolnitvah predlaganega sklepa bodo delegati 
naknadno obveščeni 

Na podlagi 205. in 274. člena statuta skupnosti (Uradni list SRS, 
št. 40/83,10/86) in Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) je skupš- 
čina skupnosti na seji dne sprejela 

STATUTARNI SKLEP o spremembah In 
dopolnitvah statuta skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

I. 
1. člen 

Spremenijo oziroma dopolnijo se 2., 4. in 5. odstavek 65. člena 
tako, da se glasijo: 

Akontacija iz prvega odstavka tega člena se na novo odmeri 
v začetku vsakega koledarskega leta na podlagi podatkov o oseb- 
nih dohodkih iz preteklega leta in ob polletnem obračunu na 
podlagi podatkov o polletnem gibanju osebnih dohodkov. Do 
vsakokratne nove odmere se akontacija^esečno usklajuje glede 
na porast akontacij osebnih dohodkov v posamezni organizaciji 
oziroma pri nosilcu samostojnega osebnega dela. 

4. odstavek: 
Organizacije združenega dela so pri določanju in uskljevanju 

akontacij med letom dolžne paziti, da zaradi previsoke odmere ne 
prihaja do preplačil. V primeru preplačila se ta poračuna ob prvi 
novi odmeri akontacije oziroma ob dokončni odmeri nadomestila. 

5. odstavek: 
Za zavarovance iz 9. člena, drugega odstavka 10. člena in 13. 

člena republiškega zakona se nadomestilo zaradi manjšega oseb- 
nega dohodka na drugem ustreznem delu med letom na novo 
odmeri ob vsakokratni spremembi osnov, od katerih se plačujejo 
prispevki. 2 č|en 

Besedilo prvega odstavka 116. člena se dopolni tako, da se za 
besedo »zakonec« doda vejica in besedilo »oseba, ki živi z zavaro- 
vancem v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo" 3. člen 

Besedilo 138. člena se dopolni tako, da se doda nov 4. odstavek, 
ki se glasi: 

Skupnost lahko določi različno višino enkratnega letnega zne- 
ska za rekracijo glede na višino pokojnine. 

4. člen 
Besedilo 139. člena se spremeni tako, da se glasi: 
Za rekreativno dejavnost skupnega pomena se šteje rekreativna 

dejavnost uživalcev starostnih, invalidskih in družinskih pokojnin, 
ki jo organizirajo v skladu s sprejetimi programi društva upokojen- 
cev in društva invalidov ter rekreativna dejavnost uživalcev sta- 
rostnih, invalidskih in družinskih pokojnin, ki jo organizirajo 
Zveza društev upokojencev in invalidske organizacije na ravni 
repubiike. 5 č|en 

Besedilo 140. člena se spremeni tako, da se glasi: 
Za rekracijo skupnega pomena skupnost namenja razliko med 

celotnim zneskom sredstev za rekreacijo uživalcev pokojnin ter 
zneskom sredstev, potrebnih za izplačila enkratnega letnega zne- 
ska za rekreacijo, ki ga določi skupščina s sklepom v začetku 
koledarskega leta. 

Sredstva za rekreacijo skupnega pomena uživalcev pokojnin 
oblikuje skupnost za pospeševanje te dejavnosti glede na skupno 
število upokojenih članov vseh društev upokojencev in invalidov 

v republiki na dan 31. decembra preteklega leta. Skupnost glede 
na razpoložljiva sredstva vsako leto določi znesek, ki ga nameni 
za posameznega upokojenca - člana društva upokojencev ozi- 
roma invalidov. 

Sredstva za rekreacijo skupnega pomena nakaže skupnost 
glede na skupno število članov društev upokojencev Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, glede na število invalidskih upokojencev 
- članov društev invalidov pa invalidskim organizacijam na ravni 
republike. Te v skladu s svojimi notranjimi pravili razporejajo 
sredstva posameznim društvom po njihovih aktivnostih, progra- 
mih dela, številu članov in po drugih merilih. 

6. člen 
V 142. členu statuta se črta besedilo »na podlagi sodnega 

sklepa o dedovanju« ter namesto tega dodajo besede: »dedičem 
na podlagi ustreznih dokazil«. 

7. člen 
Besedilo 158. člena se dopolni tako, da se doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi: 
Z zakoncem po 3., 4. in 5. točki prvega odstavka tega člena je 

izenačena tudi oseba, ki živi z zavarovancem v žiljenjski skupno- 
sti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

8. člen 
Besedilo 159. člena statuta se spremeni tako, da se v prvem 

odstavku črtajo besede: »v roku 12 mesecev«. 
Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi: 
»Podaljšano zavarovanje lahko uveljavi zavarovanec tudi za 

nazaj in sicer v roku 12 mesecev po prenehanju obveznega zava- 
rovanja pri skupnosti ter v roku 24 mesecev od prenehanja obvez- 
nega zavarovanja v tujini v primerih iz 2. odstavka 158. člena 
statuta, če se je prijavil pri skupnosti za zaposlovanje v 12 mesecih 
od prenehanja obveznega zavarovanja v tujini«. 

9. člen 
Besedilo 160. člena se črta. 

10. člen 
Besedilo 161. člena se črta. 

11. člen 
Besedilo 162. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogoje, višino in način plačevanja prispevkov za podaljšano 

zavarovanje določi skupnost s sklepom.« 
12. člen 

1. odstavek 165. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delovna mesta na katerih se zavarovalna doba šteje s poveča- 

njem in ki so določena v smislu 164. člena statuta, ugotavlja 
v organizaciji ali pri zavarovancih, ki z delovnimi sredstvi v lasti 
občanov opravljajo samostojne gospodarske dejavnosti, komisija, 
ki jo imenuje predsedstvo skupščine.« 

13. člen 
Prvi odstavek 173. člena se spremeni tako, da se besedilo 

»odboru za vprašanja štetja zavarovalne dobe s povečanjem« 
nadomesti z besedilom »predsedstvu skupščine«. 

Drugi odstavek 173. člena se spremeni tako, da se glasi: »Komi- 
sija iz prvega odstavka tega člena imenuje predsedstvo skupš- 
čine. 14- č|en 

Besedilo 177. člena se nadomesti z novim besedilom tako, da se 
glasi: 

»Zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na prvi in drugi stopnji rešuje strokovna 
služba « 15. člen 

Besedilo 178. člena se nadomesti z novim besedilom tako, da se 
glasi: 

»Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic ureja Pravilnik 
o postopku, ki ga sprejme skupščina skupnosti.« 

16. člen 
Za 178. členom se doda novi 178. a člen, ki se glasi: 
»Sodno varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja se zagotavlja pri Sodišču združenega dela pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«. 

17. člen 
Črtajo se členi 179. do vključno 187. 

18. člen 
Črta se besedilo drugega odstavka 189. člena. 
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19 člen 
Drugi odstavek 190. člena se črta. 

20. člen 
V 191. členu se v prvi vrstici črtajo besede: »in enote skupno- 

sti«, beseda »sodelujejo« pa se nadomesti z besedo »sodeluje«. 

21. člen 
193. člen se črta. 

192. člen se črta. 22- člen 

23. člen 
V 196. členu se črtajo besede: »in enote skupnosti«, beseda 

»sodelujejo« pa se nadomesti z besedo »sodeluje«. 

24. člen 
Črtajo se členi 197. do vključno 200. 

25. člen 
201. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organ upravljanja skupnosti je skupščina skupnosti«. 

26. člen 
doda se nov 201. a č!en, ki se glasi: 
»Skupščino skupnosti sestavljajo stalni delegati, ki jih začasno, 

na podlagi Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 
k ustavi SR Slovenije, delegirajo dosedanji zbori delegatov enot 
skupnosti v občinah, pred prenehanjem svojega delovanja. 

Vsak zbor delegatov enote skupnosti delegira v skupščino 
skupnosti enega delegata tako, da se zagotovi ustrezno razmerje 
med zavarovanci in upokojenci. 

Delegatom iz prejšnjega odstavka se podaljšajo mandati do 
uveljavitve z ustavo usklajene zakonske ureditve na tem področju. 

27. čien 
203. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščina skupnosti ima predsednika in njegovega namest- 

nika. 
Predsednik predstavlja skupnost, vodi seje skupščine ter podpi- 

suje splošne akte, ki jih sprejema skupščina. 
Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna 

skupščini skupnosti« 
28. člen 

Doda se nov 203. a člen, ki se glasi: 
»Skupščina s posebnim sklepom določi, katere funkcije v skup- 

nosti se opravljajo poklicno.« 

29. člen 
204. člen se spremeni tako, da se glasi; 
»Delegat skupščine skupnosti se povezuje z delegatsko bazo, 

z družbeno političnimi skupnostmi, organizacijami in organi 
v občini na način, kot je določen v občini, ki ga je delegirala.« 

30. člen 
Sp'emeni se naslov tretje točke 8. dela statuta pred 205. členom 

tako, da se glasi: 
Skupščina skupnosti, predsedstvo, generalni direktor ter stro- 

kovna služba. 
31. člen 

205. člen se spremeni tako, da se glasi: »Skupščina skupnosti: 
1. sprejema statut skupnosti, njegove spremembe in dopolnitve 

ter druge splošne akte in sprejema njihovo obvezno razlago; 
2. sklepa družbene dogovore in samoupravne sporazume; 
3. spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov ter določa 

politiko skupnosti na tem področju; 
4. ugotavlja stopnje prispevkov za pokrajinsko in invalidsko 

zavarovanje oziroma v skladu z zakonom določa stopnje pri- 
spevkov; 

5. opravlja družbeni nadzor v skupnosti; 
6. odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavljajo materialna pod- 

laga in možnosti za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo ter zaposlo- 
vanje delovnih invalidov; 

7. določa politiko uporabe sredstev skupnosti; 
8. sprejema finančne načrte in zaključne račune ter poslovno 

poročilo skupnosti; 
9. določa delovna mesta, na katerih se zavarovalna doba šteje 

s povečanjem in sklepa o njihovi reviziji; 
10. določa program in enotna izhodišča politike porabe sred- 

stev za sofinanciranje gradnje domov za upokojence, invalidskih 
delavnic in za druge namene; 

11. odloča o ustanovitvi in delovnem področju strokovne službe 
in z njo sklepa sporazum o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih: 

12. določa skupne osnove za opravljanje nalog in dolžnosti 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

13. voli in razrešuje 
- predsednika skupščine, njegovega namestnika ter člane 

predsedstva skupščine, 
- sodnike sodišča združenega dela pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja v SR Sloveniji. 
- delegate za zvezo skupnosti pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja Jugoslavije, 
14. imenuje: 
- stalne ip občasne organe, odbore ter komisije in jim določa 

delovna področja, 
- generalnega direktorja, 
- časopisni svet in glavnega ter odgovornega urednika glasila 

»Vzajemnost«; 
15. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi 

akti«. 
32. člen 

206. člen se črta. 
33. člen 

207. in 208. člen se črtata. 

34. člen 
209. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščina skupnosti ima predsedstvo kot svoj izvršilni organ. 

Predsedstvo ima 13 članov. Sestavljajo ga praviloma prejšnji pred- 
sedniki odbora za sistem in organizacijo skupnosti, odbora za 
plan in finance, odbora za varstvo delovnih invalidov, odbora za 
borce NOV in vojaške invalide, odbora za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje kmetov, upravnega odbora sklada za gradnjo 
domov za upokojence, komisije za volitve in kadrovska vprašanja, 
odbora samoupravne delavske kontrole ter predsednik skupščine 
in njegov namestnik, predstavnik Zveze društev upokojencev Slo- 
venije, predstavnik invalidskih organizacij in generalni direktor. 
Predsedstvu predseduje predsednik skupščine. 

Na seje predsedstva so obvezno vabljeni zlasti predstavniki 
Zveze sindikatov Slovenije, Izvršnega sveta skupščine SR Slove- 
nije, Gospodarske zbornice Slovenije in RK SZDL, ki lahko z mne- 
nji, pobudami, stališči in predlogi sodelujejo pri njegovem delu. 

35. člen 
Doda se 209. a člen, ki se glasi: 
»Predsedstvo ima pristojnost prejšnjih stalnih organov skupš- 

čine, pri čemer zlasti: 
1. proučuje in spremlja sistemska vprašanja in izvajanje pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge in pobude 
za potrebne ukrepe; 

2. predlaga ali obravnava gradiva za sejo skupščine; 
3. opravlja izvršilno funkcijo za realizacijo finančnega načrta 

skupnosti; 
4. sproti spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov ter 

odloča o usklajevanju pokojnin in drugih denarnih dajatev; 
5. skrbi za informativno dejavnost skupnosti; 
6. opravlja izvršilno operativne naloge na področju SLO in 

kadrovske politike; 
7. ureja odnose iz sporazuma o medsebojnih pravicah, obvez- 

nostih in odgovornostih med skupnostjo in strokovno službo; 
8. opravlja druge izvršilne zadeve. 

36. člen 
Členi 210 do vključno 230 se črtajo. 

37. člen 
Naslova v osmem delu statuta pod točko 6. in 7. se črtata. 

38. člen 
Za 230. členom se doda nov-230. a člen, ki glasi: 
»Generalni direktor vodi strokovno službo, zastopa skupnost in 

je v mejah sprejete politike v Skupnosti, sklepov skupščine ter 
predsedstva, odredbodajalec za skupnost. V tem svojstvu opravlja 
poslovodne naloge in je pooblaščen za podpisovanje poslovno- 
pravnih aktov, listin in dokumentov. 

Generalni direktor lahko del svojih pooblastil prenese na druge 
direktorje v strokovni službi ali druge vodilne delavce. 

Generalnega direktorja imenuje skupščina skupnosti za 4 leta in 
je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Za generalnega 
direktorja je lahko imenovan kdor ima visokošolsko izobrazbo in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih. 

Direktor je za svoje delo in delo strokovne službe odgovoren 
skupščini skupnosti. 

39. člen 
231. člen se spremeni tako, da se glasi: 
V skupnosti se organizira obveščanje tako, da je zavarovancem 

poročevalec 99 



in uživalcem pravic omogočen vpogled v vsa vprašanja, ki jih 
obravnavajo samoupravni organi skupnosti. 

Zavarovanci in uživalci pravic se seznanjajo z delom skupnosti 
tudi preko glasila skupnosti, sredstev javnega obveščanja in na 
druge načine, ki jih določi skupščina skupnosti. 

40. člen 
232. člen se spremeni tako, da se glasi: 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter dejavnost skupnosti 

izvaja strokovna služba. Strokovna služba tudi pripravlja gradiva 
za samoupravne organe skupnosti ter predlaga osnove za samou- 
pravno odločanje. 

Temelj organizacije, delovno področje, pravice, dolžnosti in 
odgovornosti strokovne službe določajo zakon, statut, sklep 
o ustanovitvi strokovne službe in sporazum o medsebojnih pravi- 
cah, dolžnostih in odgovornostih med skupnostjo in strokovno 
službo. 

41. člen 
črtajo se členi 233., 234. in 235. 

42. člen 
236. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S planiranjem se v skupnosti urejajo odnosi pri pridobivanju 

dohodka in njegovem razporejanju ter uporabi sredstev za uresni- 
čevanje pravic in obveznosti na področjih, za katera je bila skup- 
nost ustanovljena. V ta namen sprejema skupnost v skladu s pred- 
pisi razvojne in letne plane. 

43. člen 
Členi 237. do vključno 244. se črtajo. 

44. člen 
245. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva, potrebna za izvajanje programa skupnosti zagotav- 

ljajo: 
1. delavci v delovnem razmerju, 
2. delovni ljudje, ki opravljajo samostojno dejavnost in pri njih 

zaposleni delavci, 
3. združeni in drugi kmetje, 
4. delavci in drugi delovni ljudje, ki imajo dohodek od kmetij- 

stva in niso zavarovanci iz 10., 11. in 153. člena republiškega 
zakona, 

5. družbenopolitične skupnosti, 
6. drugi zavezanci.« 

45. člen 
Doda se nov 250. b. člen, ki se glasi: 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje morajo biti 
plačani v skladu z zakoni, praviloma ob izplačilu osebnega 
dohodka. V izjemnih primerih, ko se naknadno ugotovi obveznost 
plačila prispevkov za nazaj, se le-ti odmerijo po veljavni prispevni 
stopnji in uskladijo na dan plačila ob upoštevanju valorizacijskih 
količnikov za izračun pokojninske osnove ter z odstotki uskladitev 
pokojnin v tekočem letu. 

46. člen 
256. se spremeni tako, da se glasi: 
»O razporejanju sredstev iz 254. člena odloča predsedstvo 

skupščine«. 

• 47. člen 
Doda se nov 266. a člen, ki se glasi: 
»Zavarovanec, ki je uživalec pravice do podaljšanega zavarova- 

nja ob pričetku uporabe sprememb in dopolnitev statuta, lahko 
v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve, zahteva ponovno 
odmero prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje « 

48. člen 
Doda se nov 272. a člen, ki se glasi: 
»Predsedniku skupščine in drugim funkcionarjem skupnosti, ki 

bodo opravljali začasne funkcije na podlagi Ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije se do nove 
zakonske ureditve tega področja mandati podaljšajo enako kot 
stalnim delegatom skupščine. 

49. člen 
Besedilo 273. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Statut skupnosti se sprejema po naslednjem postopku: 
1. predsedstvo skupščine sprejme osnutek statuta in ga posre- 

duje v javno obravnavo; 
2. pojavni obravnavi predsedstvo skupščine oblikuje predlog 

statuta ob upoštevanju pripomb, mnenj in predlogov iz razprave; 
3. tako oblikovan predlog ter naknadne amandmaje k predlogu 

obravnava skupščina skupnosti ter statut sprejme; 
4. statut skupnosti pošlje skupščina skupnosti v potrditev 

Skupščini SR Slovenije; 
5. statut se objavi v Uradnem listu SR Slovenije.« 

II. 

50. člen 
Ta statutarni sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 
predloga sprememb In dopolnitev statuta 

k 1. členu 
Predlagana sprememba sledi številnim zahtevam delovnih orga- 

nizacij in invalidov po sprotnem usklajevanju nadomestil zaradi 
manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu in omo- 
goča, da bodo tudi ta nadomestila v celoti sledila mesečnemu 
gibanju osebnih dohodkov v posameznih organizacijah oziroma 
pri nosilcih samostojnega osebnega dela. 

Pri tem pa pripominjamo, da je s predlagano spremembo rešen 
le del problematike, ki je bila v zvezi s sistemom odmere nadome- 
stil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 
delu že večkrat obravnavana na sejah odborov in skupščine skup- 
nosti. Še vedno ostane nerešeno vprašanje ustreznosti ugotavlja- 
nja in usklajevanja osnove za odmero tega nadomestila, upošteva- 
nje kasneje nastalih sprememb v vrednotenju del in nalog, ki jih je 
delovni invalid opravljal pred nastankom invalidnosti itd. Vse to so 
vprašanja, ki pa jih ni mogoče razrešiti zgolj v okviru skupnosti in 
bodo lahko razrešene šele ob sprejemanju nove zvezne in republi- 
ške zakonodaje. 
k 2. členu: 

Republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 
osebo, ki živi z upokojencem v izvenzakonski skupnosti izenačil 
pri uveljavljanju in pridobitvi pravice do družinske pokojnine 
z zakoncem. Menimo, da je treba to osebo izenačiti z zakoncem 
tudi pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka. 
k 3., 4. In 5. členu: 

Nov četrti odstavek 138. člena, ki uvaja možnost izplačevanja 
diferenciranega enkratnega letnega zneska za rekreacijo, je obli- 
kovan v skladu s številnimi pobudami s strani upokojencev, njiho- 
vih društev, kot tudi Zveze društev upokojencev Slovenije, naj 

dopuščena možnost, da bo znesek individualnega regresa odvi- 
sen tudi od višine pokojnine. 

S predlagano dopolnitvijo 139. člena je predvidena opustitev 
dosedanjega regresiranja letovanja v počitniških in rekreativnih 
objektih skupnega pomena. To problematiko bodo v prihodnje 
razreševala sama društva in zveze društev upokojencev in invali- 
dov v okviru prejetih sredstev za rekreacijo skupnega pomena. 

Dosedanji sistem zagotavljanja sredstev za rekreativno dejav- 
nost skupnega pomena, ki ga je določal 140. člen statuta, je 
deloval tako, da so se sredstva namenjala posebej za delovanje 
zvez društev upokojencev in društev invalidov v občinah, kot tudi 
za regresiranje letovanj v okviru Zveze društev upokojencev Slo- 
venije. Sredstva, ki so bila namenjena za delovanje društev v obči- 
nah, so se oblikovala po številu vseh upokojencev v občini, ne 
glede na to, ali so člani društev ali ne. 

Ta sredstva, oblikovana po številu upokojencev v občini, so 
nato razporejali zbori delegatov enot skupnosti v občinah glede 
na aktivnosti posameznih društev. Skupnost pa je nakazovala tudi 
posebna sredstva za delovanje republiških zvez in organizacij. 

Predlagane novosti v bistvu poenostavljajo sistem razporejanja 
teh sredstev, usklajene pa so tudi s predvideno novo organizira- 
nostjo samoupravnega delovanja skupnosti, po kateri naj bi do 
konca letošnjega leta zbori delegatov v občinah prenehali delo- 
vati. 

S predlagano rešitvijo odpade tudi precej administrativnega 
dela, ter delo v zvezi z ločenim nakazovanjem teh sredstev vsa- 
kemu društvu upokojencev oziroma invalidov v SR Sloveniji (na 
preko 500 naslovov). 

Po novem predlogu tudi ne bo več potrebno ločeno razporejati 
in nakazovati sredstev za delovanje zvez in organizacij na ravni 

100 poročevalec 



republike, kar pomeni, da bo celotna notranja struktura prepuš- 
čena notranjim pravilom teh društev, zvez in organizacij. 

Z navedenimi predlogi omogočamo racionalizacijo poslovanja 
in jasnejše pristojnosti, pri čemer menimo, da bi moral ostati delež 
sredstev za rekreativno dejavnost, ki jih je skupnost namenjala do 
sedaj, v masi vseh sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje tudi v prihodnje enak. To pomeni, da namen navedenih pred- 
logov ni v krčenju sredstev za te namene, ampak zgolj v njihovem 
pravičnejšem notranjem prestrukturiranju, 
k 6. členu: 

Dosedanja zahteva, da je pogoj za izplačila dedičem po umrlem 
upokojencu sodni sklep o dedovanju, je povzročila številne težave 
in nejevoljo. Skupnost lahko svoje interese zagotavlja tudi na 
podlagi drugih dokazil, zaradi česar lahko zahtevo po sodnem 
sklepu spremenimo in s tem olajšamo uveljavljanje pravic de- 
dičem, 
k 7. členu: 

Glede na to, da po 65. členu zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju ob izpolnjenih pogojih lahko pridobi pravico do 
družinske pokojnine tudi oseba, ki je živela z zavarovancem v živ- 
ljenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, je 
upravičena tudi predlagana sprememba v 7. členu, po kateri bi 
bila ta oseba v pravnem pogledu izenačena z zakoncem tudi pri 
uveljavljanju pravice do podaljšanega zavarovanja, 
k 8., 9., 10. in 11. členu: 

Doslej podaljšano zavarovanje ni bilo dovolj razmejeno na 
podaljšano zavarovanje za nazaj in tekoče podaljšano zavarova- 
nje. V praksi pa se ugotavlja, da je vse ved primerov uveljavljanja 
tekočega zavarovanja ter da je podaljšano zavarovanje za nazaj le 
izjema. Zaradi tega predlagamo preoblikovanje 159 člena statuta 
tako, da bi bilo najprej urejeno uveljavljanje tekočega podaljša- 
nega zavarovanja, nato pa šele uveljavljanje tega instituta za 
pretekla obdobja. Ker je rok 12 mesecev za uveljavljanje podaljša- 
nega zavarovanja za nazaj, je v predlogu ta rok ohranjen le v 2. 
odstavku člena Menimo, da je primerneje, da so osnove, pogoji, 
višina in način plačevanja prispevkov za podaljšano zavarovanje 
urejeni v enem sklepu, saj je le-tega lažje usklajevati z nastalimi 
spremembami. Zaradi tega predlagamo črtanje 160. in 161. člena 
in preoblikovanje 162. člena. V tem sklepu bo na novo urejena tudi 
osnova za plačilo prispevkov tako, da bo temeljila na osebnih 
dohodkih tik pred odhodom v tujino, 
k 12. in 13. členu: 

Spremembe so povezane s spremembo organa pristojnega za 
to področje in ponovno uporabo termina: »delovno mesto«, 
k 14., 15., 16 in 17. členu 

V osnutku so bile na tem področju predvidene večje spre- 
membe zlasti tiste, ki naj bi uvedle kontrolo in revizijo v postopku. 
Ker nekatere take spremembe predvideva tudi nov zvezni zakon, 
bi bilo spreminjanje teh določil še preuranjeno. Glede na zelo 
različne poglede na postopek (ali naj bo postopek samoupravni 
- kar je v Sloveniji izjema - ali upravni) danes tudi zadošča, da 
statut določi le pristojne organe za reševanje zadev v okviru 
skupnosti in za sodno varstvo. Tako radikalno črtanje določb 
o postopku je možno, ker je poleg sprememb zakona itak nujna 
takojšnja sprememba celotnega pravilnika o postopku. Smotrneje 
je, da je postopek za uveljavljanje in varstvo pravic določen 
v enem samem samoupravnem splošnem aktu. Določilo, da je 
strokovna služba pristojna reševati zahtevke na 1. in 2. stopnji je 
dobilo podporo tudi v javni razpravi. Dilemo o tem, kakšen posto- 
pek se bo v skupnosti uporabljal kasneje, pa bo moral razrešiti 
zakon. 
k 18., 19. In 20. členu: 

Zaradi določitve stalnih delegatov skupščine, ki jo zahteva 
ustavni zakon izgubljajo zbori delegatov dejansko svojo funkcijo, 
zaradi tega njihov nadaljnji obstoj ni več potreben. Tudi praksa 
v že obstoječem sistemu je dokazala, da zbori praviloma niso 
mogli opravljati izvirnih funkcij, zaradi katerih so bili ustanovljeni, 
k 21. in 22. členu: 

Zaradi ukinitve skupnosti socialnega varstva in drugih sis 
z ustavnim zakonom ta člena nista več potrebna, 

k 23. členu: 
Velja ista obrazložitev kot k členom J 8. -20. 
k 24. členu: 
Črtanje je potrebno, ker ti členi zaradi nadaljnjih sprememb 

v organiziranosti niso več ustrezni, 
k 25. členu: 
Sprememba je potrebna iz razlogov navedenih v obrazložitvi 

členov 18.-20. 
k 26. členu: 
Nov člen o stalnih delegatih je predlagan kot realizacija obvez- 

nosti, ki jo skupnosti nalaga Ustavni zakon. 
Čeprav morda določba o začasnosti po pravni terminologiji ne 

bi sodila v tekste pa menimo, da je ta poudarek kljub vsemu nujen 
in utemeljen. 

Predlagan je najenostavnejši način kako izvoliti stalne delegate. 
Menimo, da je utemeljen predlog, naj bi to opravili zbori delegatov 
enot skupnosti na svojih zadnjih sejah v mesecu decembru 1989. 
Predlog za podaljšanje mandatov tem delegatom izhaja iz obvez- 
nih določil Ustavnega zakona. 

k 27. členu: 
Sprememba izhaja iz celotnega konteksta predloga novosti pri 

razmejitvi samoupravnih pristojnosti od strokovnih in poslovod- 
nih funkcij v skupnosti. Te spremembe je potrebno obravnavati 
v povezavi s predlagano spremembo iz členov iz 34. in 38. tega 
predloga, ki govorita o predsedstvu kot izvršilnem organu skupš- 
čine in generalnem direktorju. Na ta način so individualne pristoj- 
nosti jasno razmejene in določene, pri čemer opravlja predsednik 
skupščine tako imenovane predstavniške in samoupravne pristoj- 
nosti, generalni direktor pa funkcije odredbodajalca, zastopnika 
in vodenja strokovne službe, 

k 28. členu: 
Ta člen je prepis dosedanjega zadnjega odstavka 203. člena, 

oblikovan pa je kot samostojen člen zaradi preglednosti. 
k 29. členu: 
Zaradi nejasnosti glede delegatske baze stalnih delegatov v pre- 

hodnem obdobju je predvidena poenostavljena določba, da se 
delegat povezuje z delegatsko bazo in z družbenopolitičnimi 
skupnostmi, organizacijami in organi na način kot velja v občini, 
ki ga je delegirala. Taka določba je potrebna zaradi nejasnosti 
glede bodočega delegatskega sistema, omogoča pa fleksibilen 
pristop k urejanju tega vprašanja, 

k 30. členu: 
Gre le za spremembo naslova v skladu s spremembami drugih 

določil, 
k 31. členu: 
Spremenjene so določbe o pristojnosti skupščine skupnosti. 

V glavnem so spremembe manjše od prvotno začrtanih. Izkazalo 
se je, da so v tem členu določene pristojnosti skupščine take 
narave, da jih ne kaže prenašati na predsedstvo in druge organe, 

k 32. in 33. členu: 
Navedeni členi niso več potrebni, zaradi nadaljnih sprememb 

k drugim členom. 
k 34. členu: 
Upoštevane so pobude po racionalizaciji samoupravnega odlo- 

čanja z uvedbo izvršilne funkcije v enem organu - predsedstvo 
skupščine. Poleg navedenih članov iz skupnosti bosta, glede na 
pripombe iz javne razprave, člana predsedstva skupščine tudi 
predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije in predstavnik, 
ki ga bodo imenovale invalidske organizacije v SR Sloveniji. 
Z obveznim vabilom na seje predsedstva pa bo omogočeno 
aktivno sodelovanje pri njegovem delu tudi predstavnikom drugih 
družbenih dejavnikov, zlasti pa predstavnikom zveze sindikatov, 
gospodarske zbornice, SZDL in Izvršnega sveta skupščine SRS. 

Predsedstvu bo^predsedoval predsednik skupščine. Kljub mož- 
nim pomislekom o poenotenju vodenja skupščine in predsedstva 
se je izkazalo, da je ta združitev utemeljena in racionalna in da pri 
taki ureditvi ne prihaja do navzkrižja pristojnosti. Pravilnost pred- 
lagane ureditve so potrdile tudi strokovne in družbeno-politične 
konsultacije, opravljene izven skupnosti. 

k 35. členu: 
Predsedstvo ima pristojnosti prejšnjih stalnih organov, zaradi 

česar so druge pristojnosti navedene v združeni in načelnejši 
obliki, 

k 36. in 37 členu: 
Določbe navedenih členov se črtajo, ker zaradi novih zasnov 

samoupravne organiziranosti niso več potrebni, 
k 38. členu: 
Določilo tega člena določa individualno pristojnost pOslovod- 

stvene narave in sledi že navedeni splošni usmeritvi po ločitvi 
samoupravno-upravljalskih funkcij od izvajalsko-strokovnih in 
poslovodnih. Funkcija generalnega direktorja je smiselno enaka, 
kot so jo že poznali prejšnji statuti skupnosti (n. pr. iz leta 1974, ko 
je to funkcijo opravljal generalni sekretar). Praksa je pokazala, da 
je bila prejšnja ureditev na tem področju ustreznejša, 

k 39. členu: 
231. člen je glede na novo organiziranost potrebno spremeniti, 
k 40. členu: 
Pristojnosti strokovne službe do sedaj niso bile dovolj precizno 

opredeljene, zlasti pa ne glede dejstva, da strokovna služba že 
danes v celoti in samostojno izvaja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanjel zakone in druge predpise ter tudi drugo dejavnost 
skupnosti Člen le potrjuje dejansko prakso in smiselno povzema 
tovrstna določila prejšnjih statutov. 
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k 41. členu: 
233. člen ni več potreben, ker bo ta vprašanja urejal medsebojni 

sporazum. 
234. in 235. člen nista potrebna glede na vsebino 38. člena 

sprememb, v katerih so delno povzete tudi določbe teh členov. 
k 42. In 43. členu: « 
Člen zaradi sprememb na področju družbenega planiranja ureja 

le načelne določbe o planiranju, ki bodo dopuščale ureditev tega 
področja z novo zakonodajo. Zaradi tega se črtajo tudi členi kot 
predvideva 43. člen sprememb 

k 44. členu: 
Člen navaja nekatere nove termine uvedene s spremembami 

drugih predpisov. 
k 45. členu: 
Predvidena je sprememba predpisov, ki določajo rok plačila 

prispevkov. S tem je usklajena tudi sprememba statuta, a tako, da 
se sklicuje na zakonsko ureditev. 

V primerih, ko se obveznosti plačujejo za nazaj je zaradi infla- 
cije nujno, da se te obveznosti ustrezno uskladijo na dan plačila. 

k 46. členu: 
Zaradi nove organiziranosti prevzema funkcije na tem področju 

predsedstvo skupščine, 
k 47. členu: 
Predlagana prehodna določba omogoča tistim zavarovancem, 

ki jim teče podaljšano zavarovanje ob uveljavitvi sprememb sta- 
tuta da lahko zahtevajo novo odmero prispevkov, ki jih bo 
mogoče obračunati le za čas podaljšanega zavarovanja od uvelja- 
vitve teh sprememb naprej, 

k 48. členu: x . 
Podaljšanje mandatov funkcionarjem je zaradi začasnosti m 

skladno z določbo 26. člena sprememb smotrno. Smiselno izhaja 
taka možnost tudi iz Ustavnega zakona, 

k 49. členu: . 
Dosedanji postopek za sprejem in spremembe statuta je bil 

dolgotrajen in je onemogočal hitrejše ukrepanje in prilagajanje 
spremembam, ki so jih terjale zlasti gospodarske spremembe in 
inflacija. Zaradi tega je predlagan nekoliko krajši postopek, ne da 
bi bila s tem okrnjena možnost javne obravnave. 

BESEDILO DOLOČB STATUTA SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR 
SLOVENIJI, KI SE SPREMINJAJO OZIROMA DOPOLNJUJEJO    

Tretji del 
pridobitev in odmera pravic 

II. poglavje 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

2. Pravice zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo 
E. Denarna nadomestila 
c) Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 

ustreznem delu 
65. člen 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu se dokončno odmeri enkrat letno po zaključnem 
računu, do takrat pa se zavarovancem izplačuje akontacija. 

Akontacija iz prvega odstavka tega člena se v začetku vsakega 
koledarskega leta določi na podlagi podatkov o osebnih dohodkih 
iz preteklega leta, med letom ob periodičnih obračunih pa organi- 
zacija združenega dela akontacijo na novo ugotovi na podlagi 
podatkov o medletnem porastu osebnih dohodkov. 

Akontacija se na novo določi tudi v primeru, če je zavarovanec 
med posameznim koledarskim letom razporejen na novo ustrezno 
delo in v primeru medletne spremembe v vrednotenju posameznih 
del in nalog oziroma drugih samoupravnih splošnih aktov organi- 
zacije, ki imajo za posledico spremembo osebnih dohodkov oseb- 
nih dohodkov delavcev. 

Organizacije združenega dela so pri določanju nadomestil med 
letom dolžne paziti, da s previsoko odmerjenimi akontacijami ne 
bi prihajalo do preplačil. V primeru preplačila se ta poračuna ob 
dokončni odmeri. 

V primeru, ko po zakonu in tem statutu ugotavlja višino nado- 
mestila zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustrez- 
nem delu skupnost, odloča o odmeri nadomestil med letom odbor 
za plan in finance na podlagi predloga odbora za varstvo delovnih 
invalidov. 

VI. poglavje 
VARSTVENI DODATEK 

116. člen 
Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo skupni dohodek 

družine, so ob pogoju stalnega skupnega prebivališča: uživalec 
pokojnine, njegov zakonec in otroci, ki jih preživlja. 

Če gre za družinsko pokojnino, se ob pogoju stalnega skup- 
nega prebivališča med družinske člane poleg oseb iz prvega 
odstavka štejejo tudi vsi uživalci družinske pokojnine in starši (3. 
točka prvega odstavka 43. člena zveznega zakona) otroka - uži- 
valta družinske pokojnine, 

X. poglavje 
OBLIKOVANJE, NAMEN IN 
RAZDELITEV SREDSTEV ZA 

REKREACIJO 
138. člen 

Uživalci pokojnin in uživalci nadomestil iz invalidskega zavaro- 
vanja, ki ne prejemajo osebnega dohodka in so uveljavili pravice 

v skupnosti, imajo pravico do enkratnega letnega zneska za rekre- 
acijo, ki je določen za vse upravičence v enaki višini. 

Kadar se družinska pokojnina deli na več upravičencev, se 
v enakem razmerju deli tudi enkratni znesek za rekreacijo. 

Višino enkratnega letnega zneska za rekreacijo določa vsako 
leto skupnost s sklepom. 

139. člen 
za rekreativno dejavnost skupnega pomena šteje: 
- rekreativna dejavnost uživalcev starostnih, invalidskih in dru- 

žinskih pokojnin, ki jo organizira Zveza društev upokojencev in 
invalidske organizacije na ravni republike, 

- gradnja, vzdrževanje in obnova počitniških in rekreativnih 
objektov skupnega pomena za vse uživalce pokojnin v republiki in 
regresiranje letovanja v le-teh. 

140. člen 
Za rekreacijo skupnega pomena po 139. členu statuta, skupnost 

namenja razliko med celotnim zneskom sredtev za rekreacijo 
uživalcev pokojnin ter zneskom sredstev, potrebnih za izplačilo 
enkratnega zneska za rekreacijo, ki ga določi skupnost s sklepom 
v začetku koledarskega leta. 

Sredstva za rekreacijo uživalcev pokojnin iz prve alinee 139. 
člena nameni skupnost za pospeševanje te dejavnosti v občinah 
glede na število uživalcev pokojnin v posamezni občini v prete- 
klem letu, ta sredstva razporejajo zbori delegatov enot skupnosti 
posameznim društvom upokojencev in invalidov, pri čemer dolo- 
čajo višino in upravičenost teh sredstev za posamezna društva 
glede na njihove programe dela. 

Enote skupnosti v občinah se preko svojih delegatov v skupš- 
čini skupnosti vsako koledarsko leto sporazumevajo o delu sred- 
stev iz prvega odstavka tega člena, ki ga namenjajo za rekreacijo 
skupnega pomena iz prve in druge alinee 139. člena statuta. 

Četrti del 

I. poglavje 
PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

142. člen 
Denarni prejemki, ki so že zapadli v plačilo, pa ob smrti uživalca 

pravic oziroma zavarovanca še niso bili izplačani, se lahko pode- 
dujejo in se izplačajo na podlagi sodnega sklepa o dedovanju. 

Peti del 
POKOJNINSKA DOBA 

1. Podaljšano zavarovanje 

158. člen 
V zavarovalno dobo se vštevajo tudi obdobja po prenehanju 

obveznega zavarovanja pri skupnosti v SR Sloveniji, za katere je 
zavarovanec podaljšal zavarovanje in plačal prispevek (podalj- 
šano zavarovanje) in sicer: 

1. čas strokovnega izpopolnjevanja ali specializacije po prene- 
hanju zavarovanja, vendar največ dve leti, 
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2. prekinitev zaposlitve, če je bil v času začasne nezaposlenosti 
prijavljen skupnosti za zaposlovanje, vendar največ dve leti za 
posamezen primer prenehanja zavarovanja, 

3. čas prebivanja v tujini kot zakonec zavarovanca - jugoslo- 
vanskega državljana, ki je bil v tujini v službi pri jugoslovanskih 
državnih organih, delovnih in drugih organizacijah ali v kaki drugi 
službi na podlagi mednarodne pogodbe, 

4. čas nezaposlenosti po vrnitvi iz tujine kot zakonec zavaro- 
vanca - jugoslovanskega državljana, ki je bil v tujini v službi pri 
jugoslovanskih državnih organih, delovnih in drugih organizaci- 
jah ali v kaki drugi službi na podlagi mednarodne pogodbe, 
vendar največ dve leti, 

5. čas nezaposlenosti zakonca vojaške osebe, ki je po službeni 
dolžnosti premeščen v drug kraj, v primeru, da so izpolnjeni 
pogoji pravilnika zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 
o postopku za uveljavitev pravice do podaljšanega zavarovanja. 

Določba 2. točke prvega odstavka tega člena se uporablja tudi 
za zavarovanca, ki mu je prenehalo obvezno zavarovanje pri 
nosilcu zavarovanja države, s katero ima SFRJ sklenjeno konven- 
cijo o socialni varnosti, nazadnje pa je bil zavarovan pri Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

159. člen 
Podaljšano zavarovanje lahko uveljavi zavarovanec v roku 12 

mesecev po prenehanju obveznega zavarovanja pri skupnosti pod 
naslednjimi pogoji: 

- v primerih iz 1. točke prvega odstavka 158. člena statuta, če je 
na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji v Jugoslaviji 
oziroma v tujini v šolah, v znanstvenih ustanovah, na tečajih ali 
v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in drugih 
organizacijah, 

- v primerih iz 2. in 4. točke prvega odstavka 158. člena statuta, 
če se je prijavil skupnosti za zaposlovanje v 30 dneh po preneha- 
nju obveznega zavarovanja oziroma po vrnitvi iz tujine in se redno 
prijavlja za zaposlitev ter o tem predloži ustrezna potrdila skupno- 
sti za zaposlovanje, 

- v primerih iz 3. točke prvega odstavka 158. člena statuta, 
dokler prebiva v tujini skupaj z zakoncem-zavarovancem in v tujini 
ni zavarovan ter o tem predloži potrdilo ob vložitvi zahteve za 
podaljšano zavarovanje in ob koncu vsakega koledarskega leta, 

- v primerih iz 5. točke prvega odstavka 158. člena statuta, če 
so izpolnjeni pogoji pravilnika zveznega sekretarja za ljudsko 
obrambo o postopku za uveljavljanje pravic iz zavarovanja. 

Ne glede na roke iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavi 
zavarovanec podaljšano zavarovanje v primerih iz drugega 
odstavka 158. člena statuta, če se je v 12 mesecih po prenehanju 
obveznega zavarovanja pri tujem nosilcu zavarovanja prijavil 
skupnosti za zaposlovanje, podaljšano zavarovanje pa uveljavi 
v roku 24 mesecev od prenehanja obveznega zavarovanja v tujini. 

160. člen 
Osnova za obračun in plačevanje prispevka za podaljšano zava- 

rovanje je povprečni mesečni znesek osebnega dohodka iz kole- 
darskega leta pred prenehanjem obveznega zavarovanja. Če zava- 
rovanec v letu pred prenehanjem obveznega zavarovanja ne izka- 
zuje osebnega dohodka, je osnova povprečni mesečni osebni 
dohodek iz koledarskega leta, v katerem mu je prenehalo obvezno 
zavarovanje, valoriziran na raven osebnih dohodkov iz koledar- 
skega leta pred letom, v katerem so nastali razlogi za podaljšano 
zavarovanje. 

161. člen 
Prispevki zapadajo v plačilo v šestih mesecih od prejema sklepa 

o odmeri prispevka za podaljšano zavarovanje. 

162. člen 
Prispevne stopnje in druge pogoje v zvezi s podaljšanim zavaro- 

vanjem določi skupnost s sklepom. 
2. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 

a) Splošne določbe 
165. člen 

Dela in naloge, na katerih se zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem in ki so določene s sklepom iz 164. člena statuta, ugotavlja 
v organinizacijah ali pri zavarovancih, ki z delovnimi sredstvi 
v lasti občanov opravljajo samostojne gospodarske dejavnosti, 
komisija, ki jo imenuje odbor za zavarovalno dobo, ki se šteje 
s povečanjem. 

Komisija iz prvega odstavka tega člena ugotavlja tudi dela in 
naloge, na katerih zaradi spremenjenih pogojev dela preneha 
štetje zavarovalne dobe s povečanjem. 

b) Revizija del in nalog, na katerih se šteje zavarovalna doba 
s povečanjem 

173. člen 
Za obravnavo strokovne dokumentacije, ki je priložena zahtev- 

kom za določanje del in nalog, na katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem in poročil o oceni le-teh ter za obravnavo 
analiz vprašalnikov in strokovne dokumentacije za revizijo, je 
pristojna posebna strokovna komisija za povečano zavarovalno 
dobo, ki svoje ugotovitve in predloge na podlagi prejšnjih mnenj 
specializiranih strokovnih in znanstvenih institucij, posreduje 
odboru podpisnikov družbenega dogovora in odboru za vpraša- 
nja štetja zavarovalne dobe s povečanjem. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena imenuje odbor za zava- 
rovalno dobo, ki se šteje s povečanjem. 

Sedmi del 

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE 
PRAVIC IN SODNO VARSTVO 

177. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja v skupnosti določajo zakon, status, pravilnik 
o postopku za uveljavljanje pravic in drugi samoupravni splošni 
akti. 

Zavarovanci imajo v postopku za uveljavljanje pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja aktiven in enakopraven 
položaj pri ugotavljanju dejstev in okoliščin, pomembnih za ugo- 
tovitev njihovih pravic in odmero ustreznih pravic. 

178. člen 
Pristojni organi skupnosti za izdajanje posamičnih aktov 

o zadevah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so: 
1. odbori za uveljavljanje pravic in 
2. odbor za varstvo pravic. 
Odbore za uveljavljanje pravic izvolijo zbori delegatov enot 

skupnosti v občinah, odbor za varstvo pravic pa skupščina skup- 
nosti. 

179. člen 
Posamični akti, s katerimi odločajo pristojni organi skupnosti 

o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so 
sklepi. 

180. člen 
Pristojni organ skupnosti mora odločiti o zahtevi iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja v dveh mesecih od dneva 
prejema zahteve. 

Rok iz prvega odstavka tega člena teče od dneva, ko je skup- 
nost prejela predlog pristojnega zdravnika s polno medicinsko 
dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in o nje- 
govi delovni zmožnosti. 

Kadar iz objektivnih razlogov ni mogoče odločiti v roku iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, mora biti zavarovanec 
obveščen o vzrokih in o novem roku, v katerem bo odločeno. Ta 
rok ne sme biti daljši od šestih mesecev. 

Če odbor za uveljavljanje pravic o zahtevi ne odloči v roku iz 
prejšnjih odstavkov tega člena, ima zavarovanec pravico zahtevati 
varstvo pravice pri odboru za varstvo pravic. 

181. člen 
Zoper sklep odbora za uveljavljanje pravic lahko zavarovanec 

zahteva varstvo pravice pri odboru za varstvo pravic v 30 dneh od 
vročitve sklepa. 

182. člen 
Kadar se v postopku uporabljajo pravnomočno ugotovljena 

dejstva, evidentirana v matični evidenci zavarovancev oziroma je 
v celoti sprejet predlog zavarovanca in ugotovljena dejstva niso 
sporna, izda strokovna služba zavarovancu namesto sklepa ugo- 
tovitev. 

Ugotovitve ni mogoče izdati, če se v postopku ugotavlja tudi' 
invalidnost, telesna okvara ali potreba po pomoči in postrežbi 
drugega. 

183. člen 
Če se zavarovanec z ugotovitvijo ne strinja, lahko da na ugotovi- 

tev pripombo v roku 30 dni od prejema ugotovitve, če prejema 
ugotovitve ni nakazal, pa od prvega nakazila denarne dajatve. 

Če je zavarovančeva pripomba utemeljena, izda strokovna 
služba ugotovitev, s katero nadomesti prejšnjo ugotovitev z učin- 
kom za nazaj. 
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Če strokovna služba meni, da pripomba ni utemeljena ali je le 
deloma utemeljena, odloči o zadevi pristojni odbor za uveljavlja- 
nje pravic s sklepom. 

184. člen 
Ugotovitev, zoper katero ni bila dana pripomba ali sklep odbora 

za uveljavljanje pravic, zoper katerega ni bila dana zahteva za 
varstvo pravice ali sklep odbora za varstvo pravic zoper katerega 
ni bila vložena zahteva za sodno varstvo, lahko razveljavi ali 
spremeni odbor za varstvo pravic: 

1. če je bilo o isti zadevi že prej drugače odločeno, 
2. če je bilo o zahtevi odločeno brez soglasja ali mnenja dru- 

gega organa, kadar je po veljavnih predpisih to potrebno, 
3. če so bile z odločitvijo očitno kršene materialne določbe 

zakona ali samoupravnih splošnih aktov skupnosti v škodo skup- 
nosti. 

185. člen 
Ugotovitev, zoper katero ni bila dana pripomba ali sklep, zoper 

katerega ni mogoče zahtevati varstvo pravice ali sodnega varstva, 
se razveljavi ali spremeni s sklepom: 

1. če se zve za nova dejstva, ki vplivajo na zavarovančevo 
pravico, ta dejstva pa so nastala po izdaji sklepa, 

2. če je bilo o kakšnem pravnem vprašanju kasneje zavzeto 
stališče, ki je ugodnejše za zavarovanca, 

3. če so s prejšnjim sklepom očitno kršene materialne določbe 
zakona ali samoupravnih splošnih aktov skupnosti v zavarovan- 
čevo škodo. 

Pri izdaji sklepa po 1. točki prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo predpisi, ki veljajo ob vložitvi v zahteve oziroma 
uvedbi postopka po uradni dolžnosti. 

Za postopek po prvem odstavku tega člena je pristojen odbor za 
uveljavljanje pravic, če gre za spremembo ali razveljavitev ugoto- 
vitve, če pa gre za spremembo ali razveljavitev sklepa, ki naj se 
spremeni ali razveljavi, pa organ, ki je izdal sklep. 

186. člen 
Ugotovitev, zoper katero ni bila dana pripomba ali sklep, zoper 

katerega ni mogoče zahtevati varstva pravic ali sodnega varstva, 
se lahko razveljavi ali spremeni v obnovi postopka, če se potem, 
ko je izdana ugotovitev ali sklep, zve za nova dejstva, ali pa najde 
oziroma pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ki bi mogli sami 
zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati 
do drugačne rešitve, če bi bila ta dejstva oziroma ti dokazi nave- 
deni ali uporabljeni v prejšnjem postopku. 

Pri izdaji sklepa po prvem odstavku tega člena se uporabljajo 
predpisi, ki so veljali ob izdaji sklepa, ki se obnavlja. 

Za postopek po prvem odstavku je pristojen odbor za uveljavlja- 
nje pravic, če gre za ugotovitev, sicer pa je pristojen organ, ki je 
izdal sklep, ki se obnavlja. 

Postopek za obnovo se začne na zavarovančev predlog ali 
uradno ne glede na roke, razen v primerih iz 101. člena zveznega 
zakona. 

187. člen 
Sklep, izdan po 184., 185. in 186. členu statuta učinkuje od 

prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi oziroma od 
prvega dne naslednjega meseca po izdaji sklepa, če je bil posto- 
pek uradno uveden. 

Če gre zavarovancu na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka 
tega člena pravica do višjega zneska denarnega prejemka pa 
učinkuje sklep še za šest mesecev nazaj. 

Osmi del 
SAMOUPRAVNA 

ORGANIZIRANOST SKUPNOSTI 

1. Načela 
189. člen 

Skupnost je ustanovljena in organizirana za območje SR Slove- 
nije. 

Z namenom, da se v skupnosti zagotovi uresničevanje načela 
sporazumevanja ali dogovarjanja, vpliv zavarovancev in uživalcev 
pravic na delovanje skupnosti ter da se omogoči odločanje na 
vseh tistih področjih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
ki se ustrezneje rešujejo na ožjem območju, so za območje občin 
oblikovane enote skupnosti kot deli skupnosti, ki imajo v skladu 
s samoupravnim sporazumom o samoupravni organiziranosti in 
nalogah skupnosti, statutom skupnosti ter enotno dogovorjeno 
politiko na ravni skupnosti opredeljeno delovno področje in pri- 
stojnosti. 

190. člen 
V skupnosti zavarovanci in uživalci pravic zagotavljajo enotno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v SR Sloveniji in v ta namen 
določajo zase in za svoje družinske člane pravice iz tega zavaro- 
vanja. 

V enotah skupnosti zavarovanci in uživalci pravic samoupravno 
in samostojno v mejah enotno dogovorjene politike na ravni 
skupnosti zlasti: 

- razpravljajo, zavzemajo in usklajujejo stališča o vprašanjih, 
ki so enotna za področje skupnosti, zlasti pa o temeljnih vpraša- 
njih sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, o obvez- 
nostih zavarovancev za zagotovitev pravic na temelju vzajemnosti 
in solidarnosti in o vprašanjih organizacije skupnosti; 

- se dogovarjajo in sporazumevajo z drugimi zainteresiranimi 
dejavniki o uresničevanju pravice do prekvalifikacije ali dokvalifi- 
kacije in ustreznega zaposlovanja invalidov, o prevenciji invalid- 
nosti in ukrepih za zmanjšanje invalidnosti in invalidskega upoko- 
jevanja; 

- urejajo in spremljajo uveljavljanje pravic zavarovancev in 
uživalcev pravic na svojem območju in predlagajo potrebne 
ukrepe; 

- samoupravno odločajo o posameznih zahtevkih za uveljav- 
ljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- spremlja rekreativno dejavnost uživalcev pokojnin v občini in 
na podlagi programov društev upokojencev v občini razporejajo 
sredstva v ta namen; 

- opravljajo druge naloge, opredeljene v samoupravnih sploš- 
nih aktih skupnosti oziroma enote skupnosti. 

191. člen 
Skupnost in enote skupnosti sodelujejo z družbenopolitičnimi 

skupnostmi in družbenopolitičnimi organizacijami ter z njihovimi 
organi, zlasti 

- pri oblikovanju sistema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, 

- pri zagotavljanju in združevanju sredstev za uresničevanje 
pravic, 

- pri prizadevanju za izboljševanje delovnih in življenjskih raz- 
mer delavcev ter gmotnega položaja uživalcev pravic, 

- pri usklajevanju skupnih interesov po načelih družbenega 
dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja, 

- pri usklajevanju razmerij na področju zavarovalne dobe s po- 
večanjem, 

- pri volilnih aktivnostih ter oblikovanju delegatske baze in 
samoupravnih organov skupnosti, 

- na drugih področjih. 
192. člen 

Zaradi sodelovanja pri delu skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti, usklajevanja politike socialnega varstva in opravljanja nalog 
v zvezi z zagotavljanjem socialne varnosti delovnih ljudi in obča- 
nov, se skupnost in enote skupnosti v skladu z zakonom povezu- 
jejo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi v skupnosti 
socialnega varstva. 

193. člen 
Skupnost in enote skupnosti sodelujejo z drugimi samouprav- 

nimi interesnimi skupnostmi v SR Sloveniji pri urejevanju zadev 
skupnega pomena zlasti na področjih: 

- usposabljanja in zaposlovanja delovnih invalidov in invalid- 
nih oseb, 

- zagotavljanja pogojev za delo zavoda za usposabljanje inva- 
lidnih oseb in drugih posebnih organizacij za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidnih oseb, 

- invalidskega varstva, preventivne dejavnosti in pri prepreče- 
vanju in zmanjševanju invalidizacije, 

- reševanja stanovanjskih vprašanj upokojencev, 
- zdravstvenega in socialnega varstva, 
- uresničevanja pravice uživalcev pokojnin do denarnih 

pomoči za otroke. 
196. člen 

Skupnost in enote skupnosti sodelujejo z organizacijami upo- 
kojencev in invalidov in drugimi humanitarnimi organizacijami ter 
društvi pri reševanju vprašanj skupnega pomena. 

2. Organizacija skupnosti 
197. člen 

Zavarovanci in uživalci pravic uresničujejo svoje pravice in 
obveznosti v skupnosti in njenih enotah. 
198. člen 

Delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti 
ter občani v krajevnih skupnostih oblikujejo delegacije za delegi- 
ranje delegatov za skupnost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v skladu z ustavo in zakonom. 

199. člen 
Delegacije delegirajo delegate v zbor delavcev enote skupnosti 
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neposredno ali prek konferenc delegacij. 
200. člen 

Skupščino skupnosti sestavlja 90 delegatov, ki jih po načelu 
zamenljivosti delegirajo zbori delegatov enot skupnosti. Število 
delegatskih mest za skupščino skupnosti, ki jih imajo posamezne 
enote skupnosti, določi skupščinam skupnosti s posebnim samo- 
upravnim splošnim aktom. Zbor delegatov vsake enote skupnosti 

« delegira najmanj enega delegata. 
201. člen 

Organ upravljanja skupnosti je skupščina skupnosti, organ 
upravljanja enote skupnosti v občini pa zbor delegatov. 

203. člen 
Skupščina skupnosti in zbori delegatov enot skupnosti imajo 

predsednika in njegovega namestnika. 
Predsednik skupščine oziroma zbora delegatov sklicuje in voli 

seje skupščine oziroma zbora delegatov ter podpisuje samou- 
pravne splošne akte skupščine oziroma zbora delegatov. 

Predsednik skupščine predstavlja in zastopa skupnost, pred- 
sednik zbora delegatov pa predstavlja in zastopa enoto skupnosti. 

če je poredsednik zadržan, ga nadomešča njegov namestnik 
z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki jih ima predsednik. 

Predsednik skupščine, zbora delegatov in njuni namestniki se 
volijo za 2 leti in ne morejo biti izvoljeni več kot dvakrat zapore- 
doma. 

Skupščina s posebnim sklepom določi, katere funkcije v skup- 
nosti se opravljajo poklicno. 

204. člen 
Delegati v samoupravnih organih skupnosti in enot skupnosti 

so za svoje delo odgovorni delegatski bazi. Ta odgovornost se 
zagotavlja tako, da so delegati, ki so delegirani za sejo zbora 
delegatov enot skupnosti, za svoje delo odgovorni delegacijam, ki 
so jih delegirale. Delegati v skupščini skupnosti so odgovorni 
zborom delegatov enot skupnosti. Delegati v svetu Zveze skupno- 
sti Jugoslavije pa so odgovorni skupščini skupnosti. 

Predsednik skupščine, njegov namestnik ter predsedniki in 
člani organov skupščine so za svoje delo odgovorni skupščini. 

Predsedniki zborov delegatov, njihovi namestniki ter predsed- 
niki in člani organov zborov delegatov so za svoje delo odgovorni 
zborom delegatov, ki so jih izvolili. 

3. Skupščina skupnosti, zbori delegatov in njihovi organi 

205. člen 
Skupščina skupnosti: 
1. sprejema statut skupnosti, njegove spremembe in dopolnitve 

in druge splošne akte; 
2. določa in uresničuje politiko pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja s plani in programi javnosti ter s posameznimi sklepi; 
3. sklepa družbene dogovore in samoupravne sporazume; 
4. spremlja gmotni položaj upokojencev, določa politiko med- 

letnega usklajevanja pokojnin in sklepa o dokončni uskladitvi 
pokojnin; 

5. sklepa o dokončni uskladitvi preživnin po zakonu o preživ- 
ninskem varstvu kmetov: 

6. ugotavlja s samoupravnimi sporazumi določene stopnje pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 
v skladu z zakonom določa stopnjo prispevkov; 

7. odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavljajo materialna pod- 
laga in možnosti za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo in zaposlo- 
vanje delovnih invalidov; 

8. upravlja s sredstvi skupnosti in določa politiko uporabe teh 
sredstev: 

9. sprejema finančne načrte in zaključne račune ter poslovno 
poročilo skupnosti; 

10. določa delo in naloge, na katerih se zavarovalna doba šteje 
s povečanjem, sklepa o rezultatih revizije teh del in nalog; 

11. voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika 
skupnosti, predsednika in namestnike predsednikov ter člane 
organov skupščine, imenuje stalne in občasne organe, odbore ter 
komisije ter jim določa delovna področja; 

12. voli sodnike posebnega sodišča združenega dela: 
13. voli delegate v delegacijo za Skupnost socialnega varstva 

Slovenije in v delegacijo za Zvezo skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja; 

14. določa program dejavnosti in enotna izhodišča politike 
porabe sredstev za gradnjo domov za upokojence; 

15. sodeluje z drugimi samoupravnimi skupnostmi v Sloveniji 
in Jugoslaviji; 

16. odloča o ustanovitvi Zveze skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Jugoslavije, o včlanjevanju vanjo in 
o včlanjevanju v druga združenja oziroma skupnosti; 

17. odloča o ustanovitvi in delovnem področju strokovne 
službe; 

18. sklepa samoupravni sporazum s strokovno službo o medse- 
bojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih; 

20. določa skupne osnove za opravljanje nalog in dolžnosti 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

21. opravlja druge naloge, za katere je po predpisih pristojna 
skupnost, če s statutom ali drugim splošnim aktom ni izrecno 
določena pristojnost kakšnega drugega organa skupnosti. 

206. člen 
Skupščina skupnosti in zbori delegatov lahko pooblastijo za 

določene pripravljalne, usklajevalne in izvršilne funkcije svoje 
organe in telesa. 

Delo in pristojnost teh organov je določena v statutu, drugem 
samoupravnem splošnem aktu in poslovniku skupščine oziroma 
zbora delegatov. 

Organi skupščine oziroma organi zbora delegatov so za delo 
odgovorni skupščini skupnosti, oziroma zboru delegatov enote 
skupnosti, če jih je imenoval le-ta. 

Organi skupščine oziroma organi zbora delegatov so stalni na 
tistih področjih, kjer je potrebna neprekinjena dejavnost takega 
organa. Skupščina oziroma zbor delegatov pa lahko po potrebi 
oblikuje tudi druge občasne organe oziroma telesa. 

Delo organov skupščine vodijo prdsedniki oziroma njihovi 
namestniki, ki jih izvoli skupščina skupnosti za dobo 4. let. Izvo- 
ljeni so lahko največ dvakrat zapored in opravljajo to funkcijo 
nepoklicno, če s posebnim sklepom ni drugače določeno. 

207. člen 
Predsednik skupščine skupnosti: 
1. predstavlja skupnost in jo zastopa v pravnem prometu; 
2. sklicuje in vodi seje skupščine; 
3. predlaga dnevni red seje skupščine; 
4. usklajuje delo skupščine skupnosti in njenih organov; 
5. spodbuja sodelovanje s skupščinami drugih skupnosti 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih skupnosti in 
organizacij na področju, ki so skupnega pomena; 

6. skrbi za izvrševanje sklepov in stališč skupščine skupnosti; 
7. skrbi za objavo splošnih aktov skupščine skupnosti ter za 

seznanjanje zavarovancev in javnosti z delom skupščine in njenih 
organov; 

8. podpisuje akte, ki jih sprejema skupščina skupnosti ter 
samoupravne sporazume in družbene dogovore, ki jih sklepa 
skupščina skupnosti, 

9. opravlja druge naloge, določene s statutom, poslovnikom ali 
drugimi splošnimi akti skupnosti. 

208. člen 
Za zagotovitev kolektivnega dela in odgovornosti v organih 

skupnosti sklicuje predsednik skupščine skupne posvete in 
sestanke kot metode dela in usklajevanja, in sicer: 

- skupni posvet predsednikov zborov delegatov, na katerem 
obravnavajo predvideni dnevni red z gradivi za sejo skupščine ter 
vsa pomembnejša vprašanja delovanja skupnosti, 

- sestanek predsednikov vseh ali samo nekaterih organov 
skupščine skupnosti za obravnavo in usklajevanje vseh pomemb- 
nejših vprašanj ter za opredelitev dnevnega reda seje skupščine in 
pripravo gradiva za sejo. 

Posvet predsednikov organov enote skupnosti lahko, kot 
metodo dela in usklajevanja v enoti, skliče tudi predsednik zbora 
delegatov. 

209. člen 
Stalni organi oziroma telesa skupščine skupnosti so: 
1. odbor za sistem in organizacijo skupnosti z 11 člani, 
2. odbor za plan in finance z 11 člani, 
3. odbor za varstvo delovnih invalidov z 9 člani, 
4. odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 

s 7 člani, 
5. odbor za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem 

z 9 člani, 
6. odbor za varstvo pravic z 19 člani, 
7. odbor za borce NOV in vojaške invalide z 9 člani, 
8. odbor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov z 11 

člani, 
9. upravni odbor sklada za gradnjo domov za upokojence 

z 9 člani, 
10. komisija za volitve in kadrovska vprašanja s 7 člani. 

210. člen 
Člane organov iz 209. člena statuta izvoli skupščina skupnosti 

praviloma izmed članov delegacij za štiri leta, lahko pa jih razreši 
še pred potekom dobe, za katero so izvoljeni. Izvoljeni so lahko 
največ dvakrat zapored. Pri izvolitvi članov teh organov upošteva 
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skupščina skupnosti tudi ustrezno razmerje zastopanosti zavaro- 
vancev in uživalcev pokojnin. 

211. člen 
Odbor za sistem in organizacijo skupnosti: 
1. proučuje sistemska vprašanja pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, zavzema stališča ter daje predloge in pobude za 
spremembe in dopolnitve predpisov iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

2. pripravlja delovna gradiva in osnutke samoupravnih splošnih 
aktov skupnosti s svojega področja, 

3. spremlja izvajanje in uveljavljanje zavarovanja in daje skup- 
nosti ustrezne predloge, 

4. v zvezi z usklajevanjem in izpopolnjevanjem sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja usklajuje svoje izsledke in 
stališča s pristojnimi dejavniki ter daje pobude in predloge, 

5. proučuje organizacijo in delovanje skupnosti in strokovne 
službe. 

6. spremlja in razvija informativno dejavnost skupnosti ter 
obveščanje zavarovancev in uživalcev pravic; 

7. skrbi za znanstveno in raziskovalno dejavnost skupnosti na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

212. člen 
Odbor za plan in finance: 
1 pripravlja predloge planskih dokumentov skupnosti in nje- 

nega zaključnega računa, 
2. skrbi za izvrševanje finančnega načrta, namensko in raci- 

onalno vlaganje in porabo sredstev skupnosti v skladu s sklepi in 
smernicami skupščne skupnosti. 

3. spremlja zbiranje prihodkov skupnosti, izterjavo prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od vseh vrst zavarovan- 
cev ter plačila obveznosti družbenopolitičnih skupnosti do skup- 
nosti ter odloča o odpisih in obročnem odplačevanju zapadlih 
obveznosti zavarovancev, 

4. spremlja gmotni položaj upokojencev, ter predlaga skupščini 
skupnosti politiko medletnega usklajevanja pokojnin in dokončno 
uskladitev pokojnin ter uskladitev preživnin po zakonu o preživ- 
ninskem varstvu kmetov, 

5. na podlagi ocen in podatkov o porastu osebnih dohodkov 
v skladu s politiko medletnega usklajevanja pokojnin, sprejema 
sklepe o povečanju pokojnin med letom ter uskladitvi preživnin po 
zakonu o preživninskem varstvu kmetov, 

6. v okviru finančnega načrta razporeja sredstva za znanstveno- 
raziskovalno in informativno dejavnost skupnosti, 

7. pripravlja predlog samoupravnega sporazuma o pravicah, 
obveznostih in odgovornostih med skupnostjo in strokovno 
službo, 

8. v okviru finančnega načrta sklepa letni sporazum o svobodni 
menjavi dela med skupnostjo in strokovno službo ter skrbi za 
modernizacijo strokovne službe, 

9. opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina 
skupnosti. 

213. člen 
Odbor za varstvo delovnih invalidov: 
1. proučuje sistem prekvalifikacije in dokvalifikacije in zaposlo- 

vanje invalidov in daje predloge v tej zvezi, 
2. spremlja in analizira gibanje invalidizacije ter daje v tej zvezi 

predloge in pobude, 
3. spremlja in koordinira delo pri uveljavljanju pravic iz invalid- 

skega zavarovanja v združenem delu, 
4. spremlja izvajanje prekvalifikacije in dokvalifikacije in zapo- 

slovanje delovnih invalidov, ga ocenjuje in predlaga potrebne 
ukrepe, 

5. pripravlja in predlaga pristojnim dejavnikom program preven- 
tivne dejavnosti na področju invalidskega! varstva in ukrepov za 
preprečevanje invalidizacije skladno s programi v občinah, 

6. pripravlja predlog za zagotavljanje materialne podlage in 
možnosti za usposabljanje in zaposlovanje delovnih invalidov in 
invalidnih oseb, 

7. odobrava namenska sredstva za izvajanje invalidskega var- 
stva, določena v finančnem načrtu ali razporejena po zaključnem 
računu skupnosti, 

8. v enotah skupnosti v občinah usmerja in povezuje delo, ki 
zadeva usposabljanje in zaposlovanje delovnih invalidov, 

9. sodeluje s pristojnimi dejavniki na področju usposabljanja in 
zaposlovanja invalidnih oseb ter preprečevanja in zmanjševanja 
invalidizacije. 

214. člen 
Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito: 
1. sprejema in dopolnjuje obrambni načrt skupnosti, 
2. usklajuje obrambne priprave skupnosti z drugimi obramb- 

nimi pripravami na ravni republike ter na tem področju sodeluje 
z ustreznimi družbenopolitičnimi organizacijami in upravnimi or- 
gani, 

3. predlaga obrambne elemente razvojnega načrta in drugih 
splošnih aktov ter ukrepov s področja ljudske obrambe, za katere 
so pristojni organi opravljanja in drugi organi skupnosti, 

4. organizira in pripravlja vse možne oblike in načine izvajanja 
nalog in ukrepov ljudske obrambe glede na predvidene vojne , 
razmere, 

5. skrbi za izvajanje varnostnih in zaščitnih ukrepov pri pripra- 
vah na ljudsko obrambo po načelih družbene samozaščite, 

6. v soglasju s pristojnimi republiškimi organi določi osebo, ki 
opravlja posebno zaupna dela pri pripravah za ljudsko obrambo, 

7. sodeluje z odborom za ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito strokovne službe in mu daje ustrezna navodila za delo 
v vojnih razmerah, 

8. opravlja druge naloge s področja ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. 

215. člen 
Odbor za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem: 
1. proučuje sistem štetja zavarovalne dobe s povečanjem in daje 

predloge v zvezi z njim, 
2. spremlja in analizira gibanja na področju štetja zavarovalne 

dobe s povečanjem ter daje s tem v zvezi predloge in pobude, 
3. spremlja, ugotavlja in predlaga ukrepe v zvezi z varstvom pri 

delu, ukrepe na področju zdravega in varnega okolja dela ter 
ukrepe, ki sodijo v zmanjšanje števila del in nalog, kjer se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem. 

4. pripravlja in predlaga drugim pristojnim dejavnikom preven- 
tivne dejavnosti na tistih področjih dela, ki pogojujejo štetja zava- 
rovalne dobe s povečanjem. 

5. obravnava in ocenjuje zahteve in štetje zavarovalne dobe 
s povečanjem, recenczije elaboratov in predlaga skupščini 
ustrezne sklepe v zvezi s štetjem zavarovalne dobe s povečanjem, 

6. imenuje komisijo iz 165. in 173. člena statuta, 
7. sodeluje s pristojnimi dejavniki na področju štetja zavaro- 

valne dobe s povečanjem, predvsem pa s podpisniki medrepubli- 
škega dogovora o štetju zavarovalne dobe s povečanjem. 

216. člen 
Odbor za varstvo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

v skladu z zakonom, statutom ter pravilnikom o postopku odločao 
zahtevi za varstvo pravic zoper sklepe odbora za uveljavljanje 
pravic o novem postopku ter spremlja problematiko izvajanja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in pravilno uporabo 
predpisov. 

217. člen 
Odbor za borce NOV in vojaške invalide: 
1. proučuje problematiko borcev in vojaških invalidov 

s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
2. skrbi za izboljšanje urejanja, izvajanja in uveljavljanja njego- 

vih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
3. pripravlja predloge sklepov in ukrepov s področja varstva 

borcev NOV in vojaških invalidov in jih posreduje skupščini skup- 
nosti ali njeni strokovni službi, 

4. spremlja urejanje stanovanjskih problemov upokojenih bor- 
cev in Vojaških invalidov, 

6. sodeluje z drugimi skupnostmi in organi na področju urejanja 
pravic iz socialnega varstva borcev in vojaških invalidov, 

218. člen 
Odbor za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov: 

1. spremlja in proučuje urejanje in izvajanje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja kmetov. 

2. skrbi za izvajanje zavarovanja upokojenih kmetov in zavaro- 
vancev po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, 

3. pripravlja predloge sklepov in ukrepov s področja varstva 
kmetov in jih posreduje skupščini skupnosti al njeni strokovni 
službi, 

4. spremlja in analizira gibanje kmečkih zavarovancev ter daje 
v tej zvezi predloge in pobude, 

5. sodeluje z drugimi skupnostmi in organi na področju urejanja 
pravic kmetov, 

6. spremlja izvajanje zakona o preživninskem varstvu kmetov. 
219. člen 

Upravni odbor sklada za gradnjo domov za upokojence: 
1. obravnava in predlaga skupščini skupnosti sprejem program- 

skih usmeritev porabe sredstev za gradnjo domov za upokojence, 
2. upravlja s tekočimi sredstvi in skrbi za smotrno uporabo in 

delitev sredstev sklada za izgradnjo domov za upokojence, 
3. sodeluje s pristojnimi dejavniki, zadolženimi za izgradnjo 

domov za upokojence. 
220. člen 

Komisija za volitve in kadrovska vprašanja: 
1. spremlja in koordinira volilne aktivnosti in postopek evidenti- 
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ranja kandidatov in sestavi listo za volitve, imenovanja in razreši- 
tev organov, predsednikov, članov in namestnikov članov organov 
skupnosti in predlaga delegate skupnosti v drugih samoupravnih 
organih, organizacijah ali skupnostih, predsednika ter sodnike 
posebnega sodišča združenega dela ter vodjo strokovne službe, 

2. usklajuje postopek evidentiranja kandidatov z enotami skup- 
nosti, 

3. o evidentiranih kandidatih obvešča pristojne organizacije 
SZDL, ki sodelujejo v postopku izbire in dajejo mnenja oziroma 
soglasja, 

4. opravlja druge naloge na področju uresničevanja kadrovske 
politike v skupnosti, 

5. imenuje invalidske komisije in izvedence posameznike, 
6. v skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti določa in 

usklajuje osebne dohodke funkcionarjev in izvedenskih organov 
skupnosti, 

7. imenuje predstavnike skupnosti v drugih organizacijah in 
skupnostih, če za posamezno imenovanje ni pristojna skupščina 
skupnosti. 

221. člen 
Skupščina lahko imenuje tudi druge občasne organe oziroma 

delovna telesa ter določa njihova delovna področja. 
4. Zbori delegatov enot skupnosti 

222. člen 
Zbori delegatov enot skupnosti opravljajo naloge, določene 

v sporazumu o organiziranosti in nalogah skupnosti, statuta in 
samoupravnih splošnih aktih enote skupnosti v občinah. 

Zbor delegatov enot skupnosti v občini ima lahko naslednje 
organe in telesa: 

1. odbor za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, 

2. odbor za varstvo delovnih invalidov, prekvalifikacijo, dokvali- 
fikacijo in zaposlovanje delovnih invalidov, 

3. komisijo za rekreativno dejavnost upokojencev v enoti in 
4. druge. 
Enota skupnosti določa s splošnim aktom, katere organe ima 

zbor delegatov in kakšne so njihove naloge in odgovornosti. 
Več enot skupnosti lahko sporazumno oblikuje skupne organe 

za posamezna področja. 

223. člen 
Za obravnavo vprašanj skupnega pomena ter da se omogoči 

sodelovanje z drugimi regijskimi ali mestnimi organizacijami in 
skupnostmi, lahko zbori delegatov enot skupnosti v regiji ali 
mestu s samoupravnim splošnim aktom oblikujejo ustrezna koor- 
dinacijska telesa ter jim določijo pristojnost, naloge in vsebino 
dela. 

5. Samoupravna delavska kontrola 
224. člen 

Zavarovanci in uživalci pravic nadzorujejo delo skupščine skup- 
nosti, zborov delegatov, njihovih organov ter delovanje strokovne 
službe skupnosti neposredno in po organu samoupravne delav- 
ske kontrole. 

Organ samoupravne delavske kontrole v skupnosti je odbor 
samoupravne delavske kontrole. 

225. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole ima 11 članov. 
Člana odbora neposredno izvolijo zbori delegatov enot skupno- 

sti. Skupščina skupnosti s sklepom določi, kateri zbor delegatov 
enot skupnosti izvolijo skupnega delegata v odbor samoupravne 
delavske kontrole skupnosti. 

Mandat članov odbora traja 4 leta. Član odbora je lahko največ 
dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo. 

226. člen 
Člani odbora samoupravne delavske kontrole izmed sebe izvo- 

lijo predsednika odbora in njegovega namestnika. 

227. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole nadzoruje: 

— izvajanje statuta skupnosti in drugih samoupravnih splošnih 
aktov skupnosti, 
— izvajanje družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, 
ki jih sklepa skupnost, 
— izvajanje sklepov samoupravnih organov in skladnost teh skle- 
pov s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti in interesi, pravi- 
cami ter dolžnostmi zavarovancev ter uživalcev pokojnih, 
— odgovorno ter družbeno in ekonomsko smotrno uporabo druž- 
benih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
— uveljavljanje in varstvo pravic zavarovancev in uživalcev pravic, 
— obveščanje zavarovancev in uživalcev pravic, ter drugih obča- 

nov o delu in poslovanju skupnosti, 
— izpolnjevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov zavarovan- 
cev in uživalcev pravic v skupnosti. 

228. člen 
Vsak zavarovanec, uživalec pravic, organizacija ali skupnost 

ima pravico zahtevati posredovanje odbora samoupravne delav- 
ske kontrole, če so njihove pravice ali interesi prizadeti zaradi 
nepravilnega ali nepravočasnega dela organov skupnosti oziroma 
skupne službe. 

Odbor samoupravne delavske kontrole mora ugotoviti, ali je 
zahteva utemeljena in sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo ugo- 
tovljenih nepravilnosti. O sprejetih ukrepih in ugotovitvah se 
obvesti upravičenca iz prvega odstavka tega člena. 

229. člen 
Organi skupnosti ter strokovna služba skupnosti so dolžni dati 

odboru samoupravne delavske kontrole podatke in poročila, ki so 
pomembni za uresničevanje njegovih nalog ter mu omogočiti 
vpogled v listine, spise in poročila. 

230. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole o ugotovljenih pojavih 

ter svojih stališčih sproti obvešča organe skupnosti in dtrokovno 
službo, ki imajo pravico in dolžnosti, da odpravijo ugotovljene 
pomanjkljivosti. 

Odbor za samoupravno delavsko kontrolo najmanj enkrat letno 
predloži skupščini skupnosti poročilo o svojem delu in ugotovi- 
tvah z oceno stanja. 

6. Obveščanje v skupnosti 

231. člen 
V skupnosti se organizira obveščanje tako, da je zavarovancem 

in uživalcem pravic ter njihovim delegacijam omogočen vpogled 
v vsa vprašanja, ki jih obravnavajo samoupravni organi skupnosti 
in jim je na ta način omogočeno sodelovanje v postopku spreje- 
manja odločitev skupnosti. 

Zavarovanci in uživalci pravic se seznanjajo z delom skupnosti 
preko glasila skupnosti, sredstev javnega obveščanja, po delega- 
cijah za skupnost in na druge načine, ki jih določi skupščina 
skupnosti in zbori delegatov enot skupnosti. 

7. Strokovna služba 
232. člen 

Strokovna, finančna, adiministrativno-tehnična in podobna 
opravila za skupnost in enote skupnosti opravlja strokovna služba 
skupnosti. 

Temelj organizacije, delovno področje, pravice, dolžnosti in 
odgovornosti službe določa zakon, statut, sklep o ustanovitvi 
strokovne službe in samoupravni sporazum o medsebojnih pravi- 
cah, dolžnostih in odgovornostih med skupnostjo in strokovno 
službo. 

233.člen 
Delavci strokovne službe pridobivajo s svobodno menjavo dela 

s skupnostijo celotni prihodek delovne skupnosti. 
S samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obvez- 

nostih in odgovornostih se urejajo vsa razmerja med skupnostjo 
in strokovno službo, zlasti pa: 
— vrsta del in nalog, ki jih opravlja strokovna služba za skupnost, 
— osnove in merila za pridobivanje celotnega prihodka delovne 
skupnosti, po načelih svobodne menjave dela, 
— temeljni pogoji glede strukture del in nalog kvalifikacije struk- 
ture kadrov, 
— odgovornost delovne skupnosti za opravljanje del, 
— pravice strokovne službe glede uporabe delovnih sredstev in 
sredstev za delo v zvezi z opravljanjem njene dejavnosti, 
— način koordiniranja dela med poslovodnim organom skupnosti 
in vodjo strokovne službe, 
— druga vprašanja skupnega pomena. 

Strokovna služba predloži v soglasje skupščini skupnosti statut 
in druge samoupravne splošne akte, ki določajo obseg in vrsto 
nalog, ki jih opravlja za skupnost. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na uresničevanje 
samoupravnih pravic delavcev. 

234. člen 
Vodjo strokovne službe imenuje skupščina skupnosti. 
Vodja strokovne službe je imenovan za štiri leta in je po poteku 

te dobe lahko ponovno imenovan. 
Za vodjo strokovne službe je lahko imenovan, kdor ima visoko- 

šolsko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravlja- 
nju podobnih del in nalog. 
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235. člen 
Vodja strokovne službe je za svoje delo in delo delovne skupno- 

sti odgovoren skupščini skupnosti. 

Deseti d©l 
PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE 

SREDSTEV 

1. poglavje 
PLANIRANJE 

236. člen 
S planiranjem se v skupnosti zagotavlja, da delavci v temeljnih 

in drugih organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih ter 
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih zavestno in organi- 
zirano usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji, zlasti odnose 
pri pridobivanju dohodka, razporejanju dohodka in uporabi sred- 
stev za uresničevanje svojih pravic in obveznosti na področjih, za 
katera je bila skupnost ustanovljena. 

237. člen 
Pravico in dolžnost planiranja uresničujejo zavarovanci in uži- 

valci pravic v skupnosti v skladu z zakonom in drugimi predpisi 
o družbenem planiranju. 

238. člen 
Temeljni planski akti skupnosti so: 
1. samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti, 
2. dolgoročni plan, 
3. srednjeročni plan, 
4. letni plan. „„„ . 239. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti sklenejo 

udeleženci za srednjeročno obdobje in ga po potrebi spreminjajo 
in dopolnjujejo po postopku, ki velja za njegov sprejem. Veljati 
začne, ko ga podpiše večina udeležencev. 

Ugotovljeni sklep o veljavnosti samoupravnega sporazuma 
sprejme skupščina skupnosti. 

240. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti vsebuje 

zlasti: 
— pravice, ki si jih udeleženci sporazumevanja zagotavljajo 

v skupnosti v skladu z načeli solidarnosti in vzajemnosti, 
— cilje in naloge, za katere se bodo zavzemali udeleženci 

sporazumevanja, 
— potrebna sredstva za realizacijo programa dejavnosti skup- 

nosti in merila za valorizacijo programa, 
— obseg in način združevanja sredstev s prispevki za pokojnin- 

sko in invalidsko zavarovanje. 

241. člen 
Skupščina skupnosti sprejme vsako leto program dejavnosti 

skupnosti zaradi izpolnjevanja obveznosti in nalog, ki izhajajo iz 
samoupravnega sorazuma o temeljih plana skupnosti. 

242. člen 
Za predvidevanja dolgoročnejših razvojnih možnosti skupnosti 

sprejema skupščina skupnosti dolgoročni plan za obdobje dese- 
tih ali več let. Dolgoročni plan skuposti predstavlja tudi podlago 
za pripravo srednjeročnega plana. 

243. člen 
Srednjeročni plan skupnosti vsebuje zlasti: 
— podrobnejše opredeljeno politiko, cilje ijn naloge razvoja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

— potrebna sredstva za zagotavljanje posameznih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

— naloge, ki jih prevzema skupnost po drugih samoupravnih 
sporazumih, dogovorih ali predpisih ter potrebna sredstva za 
njihovo uresničitev, 

— organizacijske in kadrovske ukrepe ter potebna sredstva za 
izvajanje posameznih nalog. 

244. člen 
Predvidena sredstva, ki so potrebna za izvajanje programa 

dejavnosti skupnosti v posameznem letu v okviru srednjeročnega 
plana, se opredelijo z letnim finančnim načrtom. 

Sredstva, ki so predvidena s finančnim načrtom, razporeja 
skupščina skupnosti ali pristojni odbor v skladu s svojimi poobla- 
stili. 

II. poglavje 
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

245. člen 
Sredstva, potrebna za izvajanje programa skupnosti v skladu 

s samoupravnim sporazumom o temljih plana skupnosti v skladu 
z zakonom zagotavljajo: 

1. delavci v združenem delu, 
2. delovni ludje, ki samostojno z osebnim delom opraljajo dejav- 

nost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in delovni ljudje, 
ki z osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost, 

3. delavci, ki so v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma 
z drugimi nosilci samostojnega osebnega dela, 

4. združeni in drugi kmetje, 
5. delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje, ki imajo 

dohodek od kmetijstva in niso zavarovanci iz 10., 11. in 153. člena 
republiškega zakona, 

6. družbenopolitične skupnosti in drugi zavezanci. 

III. poglavje 

SREDSTVA SKLADA ZA GRADNJO 
DOMOV 

ZA UPOKOJENCE 

256. člen 
O razporejanju sredstev iz 254. člena odloča upravni odbor 

sklada za gradnjo domov za upokojence. 

Deseti del 
PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE 

273. člen 
Statut skupnosti se sprejema po naslednjem postopku: 
1. skupščina skupnosti obravnava delovno gradivo statuta, ki ga 

pripravi odbor za sistem in organizacijo skupnosti ter sprejme 
osnutek statuta, ki ga posreduje v javno razpravo zavarovancem 
in upokojencem, 

2. po javni razpravi osnutka, ki traja najmanj 60 dni pripravi 
odbor za sistem in organizacijo ob upoštevanju pripomb, mnenj in 
predlogov iz javne razprave besedilo predloga statuta, ki ga 
obravnava skupščina ter sprejme končno besedilo statuta skup- 
nosti, 

3. statut skupnosti pošlje skupščina skupnosti v potrditev 
Skupščini SR Slovenije, 

4. po prejeti potrditvi Skupščine SR Slovenije se statut objavi 
v Uradnem listu SR Slovenije. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor ™ |nka gtrukelj-Fras Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan 
Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, van Mavrič. Crtom r Mesarič.AnkaS J i'0<ib0r glasila Skupščine SFRJ: AljaS Riza (predsednik), Miroslav 
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Berovič, Sandor Dobo. Stanislav Golik, Ibrahim Hadžit Janez Luka^ Stanko Mladeriovsici, Ni^l> Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
SRKKS ^^^rpo'sameznega'^vod^^C^'^narj^v- Le^n^ naroćmna kot akontaoUa za leto 1989 se obračunava vsake tri mesece, z upoštevanjem inflacije. - žlro 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina delegatov za pripravo programa dela 

OSNUTEK PROGRAMA DELA 

in periodični delovni načrt zborov Skupščine SR 

Slovenije za I. trimesečje 1990 (ESA-936)  

UVODNA POJASNILA 

Sprejeti ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije so Izho- 
dišče za načrtovanje dela zborov Skupščine SR Slovenije 
v prihodnjem letu. Pri tem je potrebno poudariti, da mora 
družbenoekonomska ureditev temeljiti na enakopravnosti 
vseh oblik lastnine, na področju političnega sistema pa je 
treba omogočiti predvsem doslednejše spoštovanje pravic 
in svoboščin človeka, kakor to zahtevajo nove ustavne reši- 
tve. Prav tako pa dajejo ustavne spremembe podlage za 
učinkovitejšo in bolj racionalno ureditev splošnih in družbe- 
nih interesov. 

Glede na novo opredeljene ustavne spremembe skupščin- 
skega sistema bo treba v naslednjem mandatnem obdobju 
v poslovniku opredeliti nov koncept ter načine in metode 
dela zborov Skupščine SR Slovenije. To velja tudi za progra- 
miranje dela zborov, saj se bo marca 1990. leta iztekel 
mandat sedanjim delegacijam in delegatom v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti. Zbori slovenske skupščine se 
bodo po volitvah v prihodnjem letu konstituirali na podlagi 
novih ustavnih rešitev. Ob upoštevanju ustavnih sprememb 
na področju družbenopolitičnega sistema pa bo Skupščina 
SR Slovenije imenovala tudi nov Izvršni svet. Zaradi tega ne 
bi bilo umestno, da bi pripravljali in sprejemali tako program 
dela Izvršnega sveta kot tudi program dela zborov sloven- 
ske skupščine za leto 1990 na dosedanji način, ker bi tako 
oblikovana programa prejudicirala delo novoizvoljene repu- 
bliške skupščine in njenega Izvršnega sveta. 

Zbori Skupščine SR Slovenije naj bi torej po konstituiranju 
skupščine v prihodnjem mandatnem obdobju sprejeli pro- 
gram svojega dela na podlagi Izhodišč, ki jih bodo določili 
v skladu z novimi pristojnostmi, ki izhajajo iz ustavnih 
amandmajev. Glede na to naj zbori do konca sedanjega 
mandatnega obdobja sprejmejo le delni program, ki bo 
hkrati tudi periodični delovni načrt za I. trimesečje 1990. leta. 

Ob zaključevanju tega petletnega srednjeročnega 
obdobja in upoštevaje sprejete amandmaje k ustavi SR 
Slovenije ter ustavni zakon za njihovo uveljavitev bo treba 
v programu dela zborov za leto 1990 opredeliti temeljne 
naloge, ki se nanašajo na: 

- ureditev lastninskih razmerij; 
- vzpostavitev sistema za prestrukturiranje slovenskega 

gospodarstva, tako da bi v SR Sloveniji sanirali zdrave dele 
gospodarstva, ki so bodisi napačno organizirani, vodeni ali 
nimajo ustreznih programov za vključitev v evropski in sve- 
tovni gospodarski prostor; 
- pospešitev razvoja samostojnega osebnega dela In 

enot drobnega gospodarstva, ki zagotavljajo nova delovna 
mesta; 
- vzpostavitev sodobno organizirane družbene nad- 

stavbe, torej moderne javne uprave, podprte s sistemom 
javnih financ in 

- vzpostavitev učinkovitega In sodobnega davčnega 
sistema z mehanizmi za davčno politiko, ki bo vključeval 
razvojne, fiskalne in socialne sestavine. 

Zadnji dan leta 1990, ko poteče rok za uskladitev republi- 
ških zakonov z amandmaji k ustavi SR Slovenije, je ključ- 
nega pomena za 23 republiških zakonov, navedenih v 11. 

členu ustavnega zakona. Ne glede na dejstvo, da so rešitve 
v novelah teh zakonov odvisne od zveznega zakona o zavo- 
dih in od rešitev v zveznih zakonih, ki bodo uredili velike 
tehnično-tehnološke sisteme (ŽG, PTT, elektrogospodar- 
stvo), bi morali te zakone sprejeti do konca naslednjega leta, 
ker se sicer odpira vprašanje uresničevanja novega sred- 
njeročnega planskega obdobja 1991—1995. TI zakoni in 
republiški zakon o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije so ključnega pomena za izvedbo 
XIX. amandmaja k ustavi SR Slovenije, ki govori o tako 
imenovanih nacionalnih programih, zahteva pa tudi določi- 
tev načina zagotavljanja in upravljanja sredstev za skupne 
družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje 
z ustavo In zakononi določenih pravic delovnih ljudi in obča- 
nov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega 
razvoja. Zaradi preglednosti so v prilogi posebej navedeni ti 
zakoni kot prednostni in tudi nekateri drugi zakoni, ki bi jih 
bilo potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji. Predvidene 
so le prve faze obravnav. Ob sprejemanju programa dela za 
omenjeno obdoble pa se bo treba dogovoriti o obravnavi 
nadaljnjih faz, o združevanju posameznih faz obravnave in 
vsem drugem, kar sodi v programiranje dela. 

V letu 1990 bo treba čimprej pristopiti tudi k reviziji norma- 
tivne ureditve področij notranjih zadev In ljudske obrambe. 
Nove zakonske rešitve, ki bodo odvisne od sprememb 
zvezne zakonodaje na teh področjih, bodo temeljile na ana- 
lizi normativne ureditve notranjih zadev in ljudske obrambe, 
ki jo pripravlja Izvršni svet na podlagi sklepa Skupščine SR 
Slovenije, sprejetem ob obravnavi vmesnega poročila sku- 
pine delegatov za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani. 

Vrsta zakonov, ki jih bo sprejemala Skupščina SFRJ, bo 
terjala tudi usklajevanje republiške zakonodaje. Pri njeni 
pripravi mora biti temeljno izhodišče odstranitev ovir za 
razvoj tržno zasnovanega gospodarstva In omogočanje 
vključevanja v evropske integracijske tokove. To pomeni, da 
bo deregulacija temeljila na umiku države z reguiativne 
sfere povsod tam, kjer je to posledica dogovorne ekonomije 
In varstva družbene lastnine. Normativno pa bo treba ureje- 
vati vse tiste zadeve, ki jih zahteva življenje v moderni 
državi: odprti trg, preprečevanje monopola, mednarodni 
standardi itd. Ob obsežni normativni dejavnosti v republiki 
naj bi bilo to tudi Izhodišče za predlaganje novih republiških 
zakonskih rešitev, ki bi morale takoj slediti zveznim. Takšen 
primer je gotovo republiški zakon o cenah, sem pa sodi tudi 
opredelitev zadružnih pravnoorganizacijskih oblik v skladu 
z rešitvami, ki jih vsebuje zvezni zakon o zadrugah, ki je že 
v postopku obravnave. 

Izhajajoč Iz takšne usmeritve bi morali zasnovati program 
dela za naslednje leto. V prvem delu, to le za I. trimesečje 
1990. leta bi predvsem na zakonodajnem področju opredelili 
tiste naloge, ki so prioritetne za izvedbo ustavnih amandma- 
jev in ki jih je treba uresničiti že do konca I. trimesečje 
prihodnjega leta. Mednje sodi tudi zakon o organizaciji in 
delovnem področju republiške uprave, ki mora biti usklajen 
z ustavnimi amandmaji do 31. marca 1990. Zakon o delovnih 
razmerjih pa bi morali uskladiti že prej, saj je zvezni zakon 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja že sprejet. Hkrati 
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s tem je treba pripraviti tudi zakon o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti. Vzporedno z zakonom 
o organizaciji in delovnem področju republiške uprave bi 
morala Skupščina obravnavati tudi nov zakon o združevanju 
organizacij združenega dela v splošna združenja In v gospo- 
darske zbornice. 

V predloženem gradivu še nI mogoče predvideti aktov, ki 

jih bo v tem obdobju predlagal v soglasje Skupščini Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Na sejah zborov 27.12.1989 bo potrebno oceniti ali so 
predvidene naloge v periodičnem delovnem načrtu za I. 
trimesečje 1990 dejansko prioritetne oziroma predvideti še 
X3eJlBdeVe' kl bi,ih bll° nufno sPreleti v tem mandatnem 

SEJE ZBOROV 24. JANUARJA 1990 
(SREDA) 
Predložitev gradiv do: 8.12.1989 
Rok za objavo gradiv: 12.12.1989 

1. PREDLOG SMERNIC ZA PRIPRAVO DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1991-1995 

0BD0B^°199A1-V1°95IH M°ŽN0STI SR SLOVENIJE ZA 
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 

delovno področje' de'°Vna t6'eSa' 9'ede na n)lhovo 

t»io«bntVnaM^0delUiei°: ustrezna ,elesa Pri RK SZDL, ustrezna telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije k«"«« 

dela°°rdina,0r: Valen,in Dv°imoč^ predsednik Zbora združenega 

2. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMU JAVNE 
UPRAVE Z OSNUTKOM ZAKONA 
LTrEfL1?1;^,ZA IZDAJ0 ZAKONA o organizaciji REPUBLIŠKE UPRAVE Z OSNUTKOM ZAKONA 

Na podlagi 16. člena ustavnega zakona je potrebna uskladitev 
obeh zakonov z ustavnimi amandmaji. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

JATJ"*deirna ,®lesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 

nega zbora )a Skerbec, predsednica Družbenopolitič- 

Z OPSRNEUTKOMZAKOANA ZAK0NA ° HIMNI SR SLOVENIJE 
Amandma XII k ustavi SR Slovenije določa, da je himna Sociali- 

stične republike Slovenije »Zdravljica«. Z zakonom je potrebno 
določiti besedilo slovenske himne. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

SRS°0rdinat0r: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRUŽEVANJU 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNA 
ZDRUŽENJA IN V GOSPODARSKE ZBORNICE 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je sprejel kon- 
cept organiziranosti in vloge zborničnega sistema v tržnih pogojih 
gospodarjenja. V skladu s tem bosta Gospodarska zbornica Slo- 
venije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravila nov zakon 
o zbornici. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, Odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združeneaa 
dela 3 

Z OSNUTKOM ZAKONA ° DEL°VN'H RAZMERJIH 

Na podlagi 16. člena ustavnega zakona je potrebno ta zakon 
uskladiti z ustavnimi amandmaji. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

S'i^ 2a sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 

telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

dela°°rdlna,0r: Valentin Dv°imoć. predsednik Zbora združenega 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZAPOSLOVANJU 
IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Sku- 

pina delegatov za družbene dejavnosti, odbori za družbenopoli- 
tični sistem, odbori za družbenoekonomske odnoes in razvoi 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov SLovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

SRS°0rdinat0r: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

8. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH 
Z OSNUTKOM ZAKONA 

9. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 

=rar ° c,vilnih ,nvauo,h vojne 

Pri spremembah in dopolnitvah obeh zakonov gre v prvi vrsti za 
racionalizacijo postopka in zmanjšanje obsega upravno—strokov- 
nega in administrativnega dela. To naj bi dosegli predvsem z uki- 
nitvijo vsakoletne prevedbe denarnih prejemkov, to je vsakolet- 
nega ponovnega ugotavljanja pravice in določanja višine teh 
prejemkov. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za vprašanja borcev NOV, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Zveza 

zdruzenj borcev NOV Slovenije 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

orlb 

..A, AJ0 ZAK0NA O SOFINANCIRANJU OBNOVE IN MODERNIZACIJE OPREME ZA ČASOPISNI 
TISK V SR SLOVENIJI Z OSNUTKOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, odbora za finance 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 

2 
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SEJE ZBOROV 21. FEBRUARJA 1990 
(SREDA) 
Predložitev gradiv do: 5.1.1989 
Rok za objavo gradiv: 9.1.1989 

1. POROČILO O STANJU IN PERSPEKTIVAH VARSTVA 
OKOLJA 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o stanju na 
področju razreševanja problematike onesnaževanja okolja v SR 
Sloveniji julija 1987 zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da poroča o stanju in spremembah na področju varstva okolja 
(praviloma vsako drugo leto, po potrebi pa tudi večkrat). V poro- 
čilu bodo prikazane spremembe in trendi v kvaliteti okolja ter 
v izvajanju dogovorjenih nalog v zadnjih dveh letih in opozorjeno 
na problematiko varstva okolja z vidika sprememb družbenoeko- 
nomskega in političnega sistema v SFRJ. Prav tako bo prikazano 
tudi izvajanje programa usklajenega inšpekcijskega nadzora za 
zmanjšanje onesnaženosti okolja v SR Sloveniji. 

Poročilo mora vsebovati tudi izvajanje stališč in predlogov 
Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja 
ter stališča do predlogov in pobud delegatov zborov Skupščine 
SR Slovenije, ki zadevajo varstvo in zboljševanje človekovega 
okolja. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega oko- 

lja, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 

nije 

2. PREDLOG ZAKONA O SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom bo obravnavan na sejah 

zborov 18.12.1989. V sklepu zborov bo potrebno določiti kdo bo 
predlagatelj predloga tega zakona. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija. Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospo- 

darska zbornica Slovenije 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 

SEJE ZBOROV 22. MARCA 1990 
(SREDA) 
Predložitev gradiv do: 2.2.1989 
Rok za objavo gradiv: 6.2.1989 

1. PREDLOG ZAKONA O SISTEMU JAVNE UPRAVE 
2. PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI REPUBLIŠKE 
UPRAVE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija. Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valerija Skerbec, predsednica Družbenopolitič- 

nega zbora 

3. PREDLOG ZAKONA O ZDRUŽEVANJU ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNA ZDRUŽENJA 
IN GOSPODARSKE ZBORNICE 

Predlagatelj: Izvršni svet SKupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 

4. PREDLOG ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH 
Predlagatelj: Izvršni svet SKupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za sistemska vprašanja, odbora za družbenopolitični sistem, 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela 

5. PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN 
ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Predlagatelj: Izvršni svet SKupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Sku- 

pina delegatov za družbene dejavnosti, odbori za družbenopoli- 
tični sistem, odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, ustrezna 
telesa pri Republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica SLovenije 

Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 
SRS 

6. PREDLOG ZAKONA O HIMNI SR SLOVENIJE 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

SRS 

7. PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telsa: Zakonodajnopravna komisja, Komisija 

za informiranje, Komisija za sistemska vprašanja, odbori za druž- 
benopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Eva Naglič, predsednica Komisije za pravosodje 

7. PREDLOG ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH 
GOSPODARSTEV V SR SLOVENIJI V LETU 1991 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, Komisija za narodnosti, odbora za družbeno- 
politični sistem 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, zaintere- 
sirane občinske skupščine 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 

8. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRI DELU 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Zakon o varstvu pri delu v okviru kazenskih sankcij določa 
denarne kazni za gospodarske prestopke, prekrške in tiste prekr- 
ške, ki se izrekajo na kraju poškodbe, katerih višine zaradi infla- 
tornih gibanj ne ustrezajo več. Višine denarnih kazni je treba 
povečati. Določanje denarnih kazni bo treba uskladiti s spremem- 
bami v zakonu o gospodarskih prestopkih in v zakonu o prekrških, 
ki se pripravljata. Glede na to, da je zadeva nujna, saj se s seda- 
njimi višinami denarnih kazni ne more več izvajati ustrezne kazno- 
valne politike, bi bilo treba zakon sprejeti v enofaznem zakonodaj- 
nem postopku. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za pravosodje, Odbor za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 

dela 
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9. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH 
10. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za vprašanja borcev NOV, odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Aleksander Ravnikar, podpredsednik Skupščine 

SRS 

11. PREDLOG ZAKONA O SOFINANCIRANJU OBNOVE 
IN MODERNIZACIJE OPREME ZA ČASOPISNI TISK 
V SR SLOVENIJI 

Predlagatelj: Izvršni svet SKupSčIne SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajnopravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, odbora za finance 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin 

PRILOGA 

ZAKONI PREDVIDENI ZA OBRAVNAVO 
V ZBORIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
V II., III. IN IV. TRIMESEČJU 1990, KI JIH 
BO NA PODLAGI USTAVNEGA ZAKONA 
POTREBNO V LETU 1990 USKLADITI 
Z USTAVNIMI AMANDMAJI 

(Vrstni red zakonov je pripravljen na podlagi predvidene prioritete 
za njihovo obravnavo. Predvidene so prve faze obravnav, to je 
predlogi za izdajo zakonov). 

II. trimesečje 1990 (april, maj, Junij) 

- zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije 

- družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1991-1995 
- zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 

v SR Sloveniji 
- zakon o urejanju prostora 
- zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
- zakon o stavbnih zemljiščih 
- zakon o graditvi objektov 
- zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
- zakon o stanovanjskih razmerjih 
- zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 

v družbeni lastnini 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 

kmetijskih zejmljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem 

varstvu kmetov 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju 

kmetov 
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- zakon o zdravstvenem varstvu 
- zakon o univerzi 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 

izobraževanju 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok 
- zakon o socialnem skrbstvu 
- zakon o družbenem varstvu otrok 
- zakon o raziskovalni dejavnosti 
- zakon o kulturnih dejavnostih 
- zakon o cestah 
- zakon o energetskem gospodarstvu 
- zakon o PTT prometu 
- zakon o železnici in varnosti železniškega prometa 
- zakon o lukah 
- zakon o komunalnih dejavnostih 

- zakon o vodah 
- zakon o varstvu zraka 
- zakon o varstvu tal 
- zakon o registru prostorskih enot 
- zakon o ravnanju z odpadki 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih so- 

diščih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih zdru- 

ženega dela 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožil- 

stvu 
- zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči 
- zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 

strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 

knjigah 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 

imenu 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o aeodetski 

službi 
- zakon o hidrometereološki dejavnosti, pomembni za SR Slo- 

venijo 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških inva- 

lidih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invali- 

dih vojne 

III. trimesečje (julij, avgust, september) 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju 
in zaposlovanju invalidnih oseb 

~ zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nagradah in 
priznanjih Staneta Žagarja 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o olasbenih 
šolah 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni 
menjavi dela na področju telesne kulture 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izjemnem 
priznanju in odmeri starostne pokojnine osbam, ki imajo posebne 
zasluge 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčnem 
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organiza- 
cijah, ki poslujejo z izgubo 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
obrambe pred točo 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih v živi- 
noreji 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu rastlin 
pred boleznimi in škodljivci 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o morskem 
ribištvu 

- zakon os premembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 
ribištvu 

- zakon o zemljiški knjigi 
- zakon o letališčih 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o blaaovnem 

prometu 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu Dri 

delu K 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij 

IV. trimesečje 1990 (oktober, 
november, december) 

- zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1991 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o naravni in 

kulturni dediščini 
- zakon o telekomunikacijah 
- zakon o varstvu pred požarom 

priloga poročevalca 
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