
SKUPŠČINE SR SLO/ENUE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Letnik IV. št. 28 

Ljubljana, 19. 12. 1978 

Cena 5 din 

SKUPŠČINA S RS BO OBRAVNAVALA 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih (ESA-140) 

i. 

Skupščina SR Slovenije je 
na predlog Izvršnega sveta kot 
predlagatelja zakona sklenila 
na seji Zbora združenega dela 
in na seji družbenopolitičnega 
zbora dne 23. 11. 1978, da se 
spremembe in dopolnitve za- 
kona o delovnih razmerjih 
obravnavajo po drugem od- 
stavku 50. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije to je, 
da se združita prva in druga 
faza postopka za izdajo zako- 
na tako, da se hkrati obravna- 
va in sprejema predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih in osnutek zakona. 

Po vsestransko bogati in 
plodni razpravi je Skupščina 
SR Slovenije sprejela dne 23. 
11. 1978 predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih ra- 
zmerjih in osnutek zakona in 
priporočila Izvršnemu svetu, 
da pri pripravi predloga zako- 
na upošteva predloge, dane v 
stališčih Družbenopolitičnega 
zbora na seji dne 23. 11. 1978, 
v poročilih skupščinskih teles 
in ostalih gradivih ter predlo- 
ge, dane v razpravi na sejah 
obeh navedenih zborov. 

Predlagatelj zakona je pri 
sestavljanju besedila predloga 
zakona upošteval vse predloge 
dane v stališčih Družbenopoli- 
tičnega zbora, poročilih skup- 
ščinskih teles ter predloge da- 
ne v razpravi na sejah obeh 
zborov in pripravil rešitve v 
skladu s temi stališči, mnenji, 
pripombami in predlogi. Ni pa 
mogel predlagatelj zakona pri 
pripravi predloga zakona upo- 

števati predloge skupine dele- 
gatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije s po- 
dročja gospodarstva 10. okoli- 
ša in skupine delegatov za 
zbor občinske Skupščine SR 
Slovenije iz občine Tolmin, da 
naj se za drugim odstavkom 
215. a člena doda nov tretji od- 
stavek, ki naj bi se glasil: »Izje- 
moma se lahko pri delovnih 
organizacijah, ki imajo dejav- 
nost sezonskega značaja, 
združuje delovni čas letnega 
fonda ur iz prejšnjega odstav- 
ka (po 20 ur tedensko) na čas 
trajanja sezone, o čemer da 
predhodno soglasje občinski 
sindikalni svet skupaj z občin- 
sko skupnostjo za zaposlova- 
nje.« Predlog za dopolnitev 
215. a člena utemeljuje skupi- 
na delegatov, da temelji na iz- 
kušnjah naših delovnih orga- 
nizacij s področja turizma pri 
zaposlovanju delavcev v času 
zimske smučarske sezone, ko 
se poveča obseg dela pri delih 
oziroma nalogah opravljanja s 
smučarskimi napravami, pri 
kontroli smučarskih kart in po- 
dobna dela. Ta dela se oprav- 
ljajo v povečanem obsegu, 
predvsem v tako imenovanih 
smučarskih špicah, ko je ob 
petkih, sobotah in nedeljah, ob 
praznikih, zimskih šolskih po- 
čitnicah in na sploh v obdobju 
lepega vremena možno nor- 
malno smučanje. Za ta dela, ki 
trajajo pet do šest mesecev v 
letu oziroma 10 ur dnevno, ni 
možno dobiti sezonskih delav- 
cev. Za ta dela pa so zaintere- 
sirani delavci, ki so delali na 
takih delih pred upokojitvijo in 
ki imajo tudi ustrezne strokov- 
ne in praktične izkušnje za 

opravljanje takih del oziroma 
nalog. Predlogu skupine dele- 
gatov ni mogoče ugoditi, ker 
za to ni zakonite podlage, kajti 
v zadevi gre za izrazito delov- 
no razmerje za določen čas, ne 
pa za pogodbeno razmerje. 
Zakon o združenem delu na- 
mreč v tretjem odstavku 174. 
člena določa, da lahko sklene 
delavec delovno razmerje za 
določen čas v primerih ko traja 
delo po svoji naravi določen 
čas - sezonsko delo, poveča- 

nje obsega dela in podobno. 
Tudi zakon o delovnih razmer- 
jih določa v drugem odstavku 
36. člena, da se delovno ra- 
zmerje lahko izjemoma sklene 
v primeru, če traja izvršitev 
takšnega dela ali nalog po svo- 
ji naravi določen čas, kar seve- 
da velja za dela oziroma nalo- 
ge, ki jih predlaga skupina de- 
legatov. Delo po pogodbi o de- 
lu pa lahko sklene z vsakim 
delavcem za opravljanje zača- 
snih oziroma občasnih del, do- 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBO- 
ROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. decembra 1978 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za ponedeljek 25. 
decembra 1978, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o spre- 
membi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za financi- 
ranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti v letih 1975 do 
1978 (ESA 200); 
- predloga odloka o pristo- 

pu k dogovoru o izdaji dopla- 
čilne poštne znamke »VIII. Me- 
diteranske igre, Split 1979. le- 
to« (ESA 202); 

- predloga zakona o pri- 
spevku za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v letu 1979, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega 
sporazuma (ESA 206); 

- predloga zakona o pri- 
spevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1979, ki ga plačuje- 
jo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma 
(ESA 207); 

- predloga zakona o pri- 
spevku za usmerjeno izobra- 
ževanje v letu 1979, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso skle- 
nili samoupravnega sporazu- 
ma (ESA 208); 

- predloga zakona o pri- 
spevku za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov 
v letu 1979, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma (ESA 
209). 

Z dnevnega reda seje Zbo- 
ra združenega dela, seje Zbo- 
ra občin in seje Družbenopol- 
itičnega zbora, ki so sklicane 
za ponedeljek 25. decembra 
1978, pa je umaknjena obrav- 
nava: 

- predloga odloka o pristo- 
pu Skupščine SR Slovenije k 
družbenemu dogovoru o pri- 
dobivanju sredstev za osebno 
in skupno porabo ter o skup- 
nih osnovah in merilih za dolo- 
čanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov de- 
legatov ter voljenih in imeno- 
vanih funkcionarjev s predlo- 
gom tega družbenega dogovo- 
ra (ESA 192). 



ločenih v samoupravnem 
splošnem aktu, ki se glede na 
delovni proces ne opravljajo 
kot stalno in nepretrgano delo, 
temveč trajajo le določen kraj- 
ši čas ali pa so potrebna le od 
časa do časa, opravljajo pa se 
praviloma največ 60 dni v po- 
sameznem koledarskem letu. 
Pri tem pa pripominjamo, da 
se takšna dela ne štejejo po 
delovnih urah, temveč le po 
koledarskih dnevih ne glede 
na to, koliko ur na dan je bilo 
porabljeno za takšno pogod- 
beno delo. Po predlogu zako- 
na (215. a člen) pa so lahko 
upokojenci zaposleni tudi na 
delih, ki se lahko opravljajo te- 
koče, vendar z omejenim traja- 
njem največ 20 ur tedensko. 

II. 

Vprašanje zaposlovanja 
upokojencev po upokojitvi je 
že več let pomembno in ak- 
tualno družbeno vprašanje, 
katerega ustrezna rešitev ni le 
v interesu samih upokojencev 
temveč tudi združenega dela 
kot celote. 

Gre namreč za vprašanje, ki 
je pomembno ne le z aspekta 
socialne, temveč tudi družbe- 
noekonomske politike in ne 
nazadnje tudi z vidika politike 
obremenjevanja družbenega 
dohodka. 

Zato je poglavitni namen za- 
kona, da odpravi anomalijo, ki 
je v tem, da je upokojenec lah- 
ko sedaj hkrati delavec v re- 
dnem delovnem razmerju brez 
kakršnihkoli posebnih pogojev 
ali omejitev. 

S predlaganimi sprememba- 
mi in dopolnitvami naj bi bilo 
uzakonjeno načelo, da naj bo 
upokojenec, ki se ponovno za- 
posli, samo delavec v združe- 
nem delu. 

Spremembe in dopolnitve, ki 
jih predvideva predlog zakona 
glede nadaljevanja delovnega 
razmerja delavca, ki je že iz- 
polnil pogoje za polno osebno 
pokojnino, upokojenca, ki želi 
delati, ne da bi se reaktiviral, 
so naslednje: 

Delavcu, ki izpolni pogoje za 
polno osebno pokojnino po- 
kojninskem in invalidskem za- 
varovanju, preneha delovno 
razmerje, razen če pristojni or- 
gan temeljne organizacije 
združenega dela ugotovi, da 
sta temeljna organizacija in 
delavec soglasna, da delavec 
nadaljuje delovno razmerje, 
(prvi odstavek 1. člena). 

Iz predloga zakona pa je iz- 
padlo besedilo drugega in tret- 
jega odstavka v 171. členu 
osnutka zakona, po katerem 
tak delavec ne bi mogel biti 
imenovan na dela oziroma na- 
loge individualnega poslovo- 
dnega organa oziroma predse- 

dnika ali člana kolegijskega 
poslovodnega organa oziroma 
ne bi mogel opravljati del ozi- 
roma nalog s posebnimi poo- 
blastili in odgovornostmi ra- 
zen v primeru, ko še ni izpolnil 
pogojev starosti in zavaroval- 
ne dobe, ki se šteje z dejan- 
skim trajanjem za pridobitev 
polne osebne pokojnine po za- 
konu o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju. Prav ta- 
ko je izpadla iz predloga zako- 
na določba v osnutku zakona, 
da upokojenec, ki ponovno 
sklene delovno razmerje, ne bi 
mogel biti imenovan na dela 
oziroma naloge poslovodnega 
organa ali opravljati dela ozi- 
roma naloge s posebnimi poo- 
blastili in odgovornostmi ra- 
zen v primeru, ko še ni izpolnil 
pogojev starosti in zavaroval- 
ne dobe, ki se šteje z dejan- 
skim trajanjem za pridobitev 
polne osebne pokojnine po za- 
konu o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju. 

V predlog zakona je bila 
sprejeta varianta v 1. členu 
osnutka zakona, ki ne nalaga 
organizacijam združenega de- 
la, da uredijo omenjene omeji- 
tve predvidene v osnutku za- 
kona za zaposlovanje upoko- 
jencev v njihovih samouprav- 
nih splošnih aktih. Dosedanje 
razprave o osnutku zakona so 
namreč pokazale, da bi bilo 
smotrnejše ureditev tega pro- 
blema prepustiti kadrovski po- 
litiki organizacij združenega 
dela, ker je lahko bolj elastična 
in je možno upoštevati različ- 
ne situacije ustrezno družbe- 
nopolitičnim in kadrovskim vi- 
dikom. Ni medicinsko res, da 
je vsak delavec z 60 ali z 65 leti 
star in mu izvršilne funkcije 
postanejo pretežke. Gre na- 
mreč za individualni proces, ki 
je rezultat mnogih faktorjev. V 
organizaciji združenega dela 
bodo zdravstvene pogoje in 
pogoje za pridobitev pokojni- 
ne upoštevali sami pri kadro- 
vanju. 

Iz predloga zakona je izpad- 
la tudi določba, da delavci do- 
ločijo v samoupravnem sploš- 
nem aktu dela oziroma naloge, 
ki jih lahko opravlja delavec, ki 
izpolni pogoje za polno oseb- 
no pokojnino oziroma upoko- 
jenec ki se reaktivira. V obrav- 
navi osnutka zakona je prevla- 
dalo stališče, da je iz kadrov- 
skih in drugih razlogov potreb- 
no prepustiti dogovoru med 
temeljno organizacijo in delav- 
cem, da se dogovorita o delih 
oziroma nalogah, ki jih bo tak 
delavec opravljal. 

Upokojenec, ki se ne reakti- 
vira, lahko izjemoma sklene z 
delavci organizacije združene- 
ga dela samo pogodbo o delu. 
V predlogu zakona je dana 
možnost, da delo po pogodbi 
o delu lahko sklene upokoje- 

nec tudi za dela, ki se sicer 
lahko opravljajo tekoče, ven- 
dar v omejenem trajanju naj- 
več 20 ur na teden. Organiza- 
cija združenega dela mora do- 
ločiti taka dela, ki jih lahko 
opravljajo upokojenci po po- 
godbi o delu. Če upokojenec 
sklene pogodbo o delu, ne iz- 
gubi statusa upokojenca (2. 
člen). V osnutku zakona je bilo 
omejeno pogodbeno razmerje 
na 18 ur tedensko, medtem ko 
je v predlogu zakona podaljša- 
no na 20 ur tedensko. Možnost 
zaposlovanja upokojencev s 
pogodbo o delu je bila namreč 
v dosedanji razpravi sprejeta 
in široko podprta, pri čemer je 
bilo predloženo, da bi bilo pri- 
merno, da bi se prvotna omeji- 
tev trajanja take pogodbe o 
delu podaljšala od 18 na 20 ur 
tedensko, kar je predlagatelj 
upošteval v predlogu zakona. 
S pogodbo o delu predlog za- 
kona upošteva predvsem so- 
cialni vidik, ko dopušča, da se 
tak upokojenec lahko zaposli 
po pogodbi o delu na delih, ki 
so primerna njegovi strokovni 
izobrazbi oziroma z delom pri- 
dobljeni delovni zmožnosti, 
upoštevajoč pri tem njegovo 
zdravstveno sposobnost. 

Predlog zakona predvideva 
tudi kazensko sankcijo po 119. 
členu zakona, če organizacija 
združenega dela sklene z upo- 
kojencem pogodbo o delu v 
nasprotju z 215. a členom (3. 
člen). 

Končno predlog zakona pre- 
dvideva prehodno obdobje še- 
stih mesecev v katerem bo tre- 
ba zaposlovanje upokojencev 
oziroma njihova razmerja pri- 
lagoditi določbam zakona (4. 
člen). 

Vse navedene določbe v 
predlogu zakona z ene strani 
omogočajo, da delavec ostane 
aktiven dokler in v takem ob- 
segu kot mu to zdravje dopu- 
šča, z druge strani pa mu one- 
mogočajo dvojni status. Bistvo 
predloga zakona je, da nihče 
ne more biti istočasno delavec 
v delovnem razmerju in upo- 
kojenec, to je, da ne more isto- 
časno prejemati pokojnine in 
osebnega dohodka iz delovne- 
ga razmerja. To načelo velja za 
vse delavce v združenem delu, 
torej velja za delavce v organi- 
zacijah združenega dela in de- 
lovnih skupnostih, kakor tudi 
za vse druge delovne ljudi. 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in 
invalidskem 
zavarovanju (ESA-141) 

i. 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah svojih zborov dne 23. 
11. 1978 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah 
- zakona o delovnih ra- 

zmerjih in 
- zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju z 
osnutkoma obeh zakonov z 
obrazložitvijo. 

Zbori so sprejeli predloga za 
izdajo obeh zakonov in združi- 
tev prve ter druge faze postop- 
ka tako, da so sprejeli že 
osnutka obeh zakonov, ter na- 
ročili, da predlagatelj, upošte- 
vaje pripombe odborov in za- 
konodajno-pravne komisije 
Skupščine SRS in samih zbo- 
rov, izdela in predloži Skupšči- 
ni SR Slovenije predlog obeh 
citiranih zakonov. 

Spremembe in dopolnitve 
zakona o delovnih razmerjih in 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju pred- 
stavljajo celoto ureditve po- 
dročja zaposlovanja upoko- 

jencev, in sicer tako, da zakon 
o delovnih razmerjih določa 
pogoje, kriterije in postopek 
zaposlovanja upokojencev z 
namenom, da se odpravi ozi- 
roma prepreči dvojni status 
upokojenca v primeru skleni- 
tve delovnega razmerja, zakon 
o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju pa ureja po- 
sledice sklenjenega delovnega 
razmerja upokojenca na preje- 
manje pokojnine in pravice 
upokojenca po končanem 
delu. 

Drugi razlog pa je izvedba 
odločbe Ustavnega sodišča 
SR Slovenije z dne 1. junija 
1978 št. U I 11/78, s katero 
ugotavlja neskadnost člena 
13/2 in 3. z ustavo. 

II. PODROČJE UŽIVANJA PO- 
KOJNINE 

Predlog zakona v celoti smi- 
selno upošteva stališča, mne- 
nja, pripombe in predloge k 
zakonskemu osnutku. 

Predlog zakona omogoča, 
da delavec ostane aktiven, do- 

2 poročevalec 



kler in v takem obsegu, kot mu 
to dopušča njegovo zdravstve- 
no stanje. Onemogoča pa 
dvojni status: nihče ne more 
biti istočasno delavec v delov- 
nem razmerju in upokojenec, 
ne more istočasno prejemati 
pokojnine in osebnega dohod- 
ka. Za to načelo ni izjem. 

Vsak upokojenec lahko skle- 
ne delovno razmerje. V tem 
primeru postane delavec v 
združenem delu in s tem pre- 
neha bitj upokojenec oziroma 
uživalec pokojnine. 

Posledica tega je, da se mu 
ustavi izplačevanje pokojnine. 
To ne pomeni, da izgubi že pri- 
dobljeno pravico do pokojni- 
ne, temveč pomeni, samo, da 
uživanje te pravice (izplačeva- 
nje pokojnine) ta čas miruje. 

Po prenehanju delovnega 
razmerja se obnovi izplačeva- 
nje pokojnine in sicer: 

a) Če upokojenec nima pol- 
ne pokojninske dobe (40 ozi- 
roma 35 let - borci 35 oziroma 
30 let), se mu čas te zaposlitve 
šteje za odstotno povečanje že 
uveljavljene pokojnine. To po- 
meni, da se mu pokojnina za 
vsako leto poveča za 2% po- 
kojninske osnove. Prav tako se 
takemu upokojencu osebni 
dohodek iz te zaposlitve všteva 
v pokojninsko osnovo, t. j. ima 
pravico do nove odmere po- 
kojnine. 

b) če upokojenec že ima 
polno pokojninsko dobo, se 
mu osebni dohodek iz te zapo- 
slitve lahko upošteva za novo 
odmero pokojnine. Razen tega 
se mu tako odmerjena pokoj- 
nina poveča za vsako leto za- 
poslitve, če tako predvideva 
statut Skupnosti pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji (sedaj za 1% 
pokojnine - ne pokojninske 
osnove - do največ 5%). 

Za borce NOV pred 9. 9. 
1943 oziroma 13.10.1943 velja 
še naprej določba 24. člena, ki 
ureja njihovo reaktiviranje in 
pravice po končani zaposlitvi. 

Predlog zakona (5. člen) 
upokojencem-umetnikom, ki 
se še po upokojitvi ukvarjajo z 
umetniško dejavnostjo, daje 
izbirno pravico, če umetnik 
zahteva, da se pokojnina izpla- 
čuje, se mu čas samostojne 
umetniške dejavnosti po upo- 
kojitvi ne upošteva niti za od- 
stotno povečanje že uveljavlje- 
ne pokojnine niti za novo od- 
mero pokojnine. Če pa se mu 
pokojnina ne izplačuje, se ta 
čas upošteva za odstotno po- 
večanje oziroma novo odmero 
pokojnine. 

Ta določba predloga zakona 
povzema sedanjo ureditev 
upokojenih umetnikov s to ra- 
zliko, da se mu sedaj pokojni- 
na že po samem zakonu izpla- 
čuje in ta čas ne upošteva za 
odstotno povečanje oziroma 

novo odmero pokojnine. Po 
predlogu zakona pa odloča 
upokojenec sam, katera reši- 
tev je zanj ugodnejša. 

Invalidskemu upokojencu se 
pokojnina ne izplačuje, če 
sklene delovno razmerje oziro- 
ma začne samostojno dejav- 
nost (7. člen predloga zakona). 
S tem predlog zakona ohranja 
sedanjo ureditev. 

Po predlogu zakona se upo- 
kojencu, ki opravlja določena 
dela oziroma naloge na podla- 
gi pogodbe o delu ne ustavi 
izplačevanje pokojnine. 

Po zakonskem osnutku naj 
bi upokojenci, ki delajo po po- 
godbi o delu, plačevali pose- 
ben prispevek, če pokojnina in 
zaslužek iz te pogodbe prese- 
ga določen cenzus. 

V razpravah je bil ta prispe- 
vek predmet kritičnih pripomb. 
Upoštevajoč te kritične pri- 
pombe predlog zakona opu- 
šča ta prispevek. 

Dohodek upokojenca iz po- 
godbe o delu bi bil odslej kot 
priložnostni dohodek podvr- 
žen posebnemu davku. Ta da- 
vek bi bil urejen v družbenem 
dogovoru med občinami o 
davkih občanov, ki ga občine 
sklepajo vsako leto. Za leto 
1979 je prav sedaj v razpravi 
predlog takega družbenega 
dogovora. Ta predlog dogovo- 
ra v primerjavi s takimi dogo- 
vori iz prejšnjih let predvideva 
posebnost in to: vsi občani, to- 
rej ne samo upokojenci plaču- 
jejo iz dohodka po pogodbah 
o delu davek (predlagana je 
stopnja 40%). Obdavčen bi bit 
torej dohodek po pogodbi o 
delu in ne več dvojni zaslužek 
(pokojnina in dohodek iz dela 
po pogodbi o delu). Tako bi bil 
upokojenec glede tega dohod- 
ka oziroma davka v enakem 
položaju kot vsak občan oziro- 
ma delavec, ki ima dohodek iz 
pogodbe o delu. 

V razpravah o zakonskem 
osnutku je bilo večkrat zastav- 
ljeno vprašanje, kako predlog 
zakona lahko vpliva na vojaške 
upokojence. V zvezi s tem je 
treba upoštevati, da zanje velja 
zvezni zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
voa zavarovancev (Uradni list 
SFRJ, št. 32/78). Vojaški upo- 
kojenci so upokojeni po tem 
zakonu, njihovo zavarovanje 
pa izvaja posebna (zvezna) 
Skupnost pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja voja- 
ških zavarovancev v Beo- 
gradu. 

Po členu 71/1 tega zakona 
se upokojencu, ki se zaposli, 
izplačuje pokojnina po predpi- 
sih, ki veljajo na območju pri- 
stojne skupnosti. To velja za 
sedanje in bodoče zaposlene 
upokojence. Torej se tudi zate 
upokojence po zveznem zako- 
nu uporabljajo določbe pred- 

loga zakona. Pri tem pa je tre- 
ba upoštevati te-le izjeme: 

Po členu 71/2 cit. zakona se 
invalidskemu upokojencu, ki 
stopi v delovno razmerje ali 
opravlja samostojno dejav- 
nost, na podlagi katere je za- 
varovan, izplačuje 50% pokoj- 
nine, če je to zanj ugodnješe 
od izplačevanja po členu 71/1. 
Skupen znesek pokojnine iz 
tega odstavka in osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja 
oziroma od samostojne dejav- 
nosti ne sme presegati najviš- 
jega zneska osebnega dohod- 
ka, ki ga določa družbeni do- 
govor v republiki oziroma v 
AP, v kateri ima upokojenec 
stalno prebivališče. Ta izjema 
velja za sedanje upokojence in 
bo veljala tudi za nove, bodoče 
upokojence. V SR Sloveniji se- 
daj ni v družbenem dogovoru 
določenega najvišjega zneska 
osebnega dohodka in so ta iz- 
plačila dejansko neomejena. 

Po tretjem odstavku 71. čle- 
na se upokojencu, ki se zapo- 
sli v tujini ali tam opravlja sa- 
mostojno dejavnost, za ta čas 
ustavi izplačevanje pokojnine 
(tudi če se po republiškem ozi- 
roma zveznem zakonu sicer iz- 
plačuje). Tudi ta izjema velja 
za sedanje in bodoče upoko- 
jence. 

Za zaposlene sedanje sta- 
rostne upokojence, ki so po- 
kojnino uveljavili, preden so 
izpolnili splošne pogoje za 
pravico do starostne pokojni- 
ne, pa velja, da se jim, ne glede 
na republiške predpise, med 
zaposlitvijo v Jugoslaviji izpla- 
čuje 50% pokojnine, kot dolo- 
ča cit. člen 71/1, dokler so na 
sedanjem delu. 

Po sedaj veljavnem zakonu 
se pokojnina izplačuje upoko- 
jenim delavcem na določenih 
dolžnostih pri organih za no- 
tranje zadeve, ki so starostno 
pokojnino uveljavili pred izpol- 
nitvijo splošnih pogojev za pri- 
dobitev pravice do starostne 
pokojnine in znova stopili v 
delovno razmerje, v katerem 
delajo polovico ali več kot po- 
lovico polnega delovnega ča- 
sa. To ureja danes 78. člen za- 
kona. Brez 78. člena bi se jim 
pokojnina ne izplačevala, ker 
še nimajo polne pokojninske 
dobe. Ker so bili ti delavci upo- 
kojeni pred izpolnitvijo pogo- 
jev administrativno, ne glede 
na njihovo voljo, se jih glede 
izplačevanja pokojnine med 
zaposlitvijo sedaj izenačuje z 
upokojenci s polno pokojnin- 
sko dobo, to je, izplačuje se 
jim pokojnina med zaposli- 
tvijo. 

Predlog zakona v soglasju z 
Republiškim sekretariatom za 
notranje zadeve črta sedanjo 
določbo 78. člena. 

Po predlogu zakona so vsi 
upokojenci - ne glede na po- 

kojninsko dobo - glede izpla- 
čevanja pokojnine, dokler so v 
delovnem razmerju, v enakem 
položaju: ne izplačuje se jim 
pokojnina. Ni torej več razlike, 
kot je še do predlagane nove- 
le, da se enim izplačuje, dru- 
gim pa ne. Zaradi tega tudi ni 
več razloga, da bi upokojence 
notranjih zadev glede izplače- 
vanja pokojnine med zaposli- 
tvijo izenačevali z upokojenci s 
polno pokojninsko dobo. 

Določba 10. člena predloga 
zakona oziroma črtanje 78. 
člena veljavnega zakona je no- 
vost v primerjavi z zakonskim 
osnutkom. Zakonski osnutek 
te določbe še ni imel. 

III. 

Izvedbi določbe Ustavnega 
sodišča SR Slovenije glede 13. 
člena zakona je namenjena 
določba 1. člena predloga za- 
kona. 

V osnutku zakona je bilo 
predlagano, da se črta drugi in 
tretji odstavek 13. člena. Da bi 
odpravili neskladje, ki še osta- 
ne po črtanju drugega in tret- 
jega odstavka 13. člena, pred- 
lagamo črtanje tudi prvega od- 
stavka tega člena. Od sedanje- 
ga člena naj bi še naprej veljal 
le sedanji četrti odstavek, ki 
določa, da se pokojnina od- 
merja od pokojninske osnove. 

V novem besedilu 13. člena 
pa je naslednja novost: skup- 
nosti izrecno daje pristojnost 
določiti korektive pokojninske 
osnove. 

Tudi s to novelo zakon o po- 
kojninskem in invalidskem za- 
varovanju ni dokončno uskla- 
jen z ustavo in zakonom o 
združenem delu oziroma druž- 
benoekonomskim položajem 
delavca po ustavi in zakonom 
o združenem delu, predvsem 
pa ne z ustavnim načelom o 
minulem delu. Pokojnina je 
pravica iz minulega dela kot 
temeljnega elementa razširje- 
ne reprodukcije. 

Izračun pokojnine oziroma 
pokojninske osnove je najpo- 
membnejši temelj ne le seda- 
njega, temveč tudi novega si- 
stema pokojninskega zavaro- 
vanja, ki bo usklajen z ustavo 
in zakonom o združenem delu. 
Prav zaradi tega je izračun po- 
kojninske osnove nujno in 
predvsem predmet zveznega 
zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Glede na to bo tudi v merilu 
federacije možno na to načelo 
zgraditi pravico do pokojnine 
kot pravico iz minulega dela 
šele potem, ko bo federacija 
izdala zakon o razširjeni repro- 
dukciji, v katerem bodo po- 
drobneje urejene tudi pravice 
delavcev iz naslova gospodar- 
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jenja z družbenimi sredstvi 
(minulo delo). 

Iz tega sledi, da v času, ko je 
treba izvesti odločbo Ustavne- 
ga sodišča, še ni mogoče dati 
rešitve, ki bi bila v skladu z 
bodočim zveznim zakonom o 
razširjeni reprodukciji in z bo- 
dočim zveznim zakonom o no- 
vem pokojninskem sistemu. 

Predlagane rešitve so v okvi- 
ru obstoječega sistema ven- 
darle edino utemeljene, saj so 
omejene na ureditev v uvodu 
omenjenega ključnega name- 
na: odpraviti neskladnost s se- 
danjimi načeli o delitvi dohod- 
ka in sredstev za osebne do- 
hodke, ki ne poznajo več deli- 
tve po vnaprej določenih kate- 
gorijah. 

Predlagatelj je bil seznanjen 
z mnenjem, da bi moral zakon 
zavezati SKupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, da odpravi posledice 
odpravljenega 13. člena po 
uradni dolžnosti, in ne le v pri- 
merih, ko bi to prizadeti sami 
zahtevali. 

Predlog zakona ne sledi te- 
mu stališču. S tem bi se skup- 
nosti naložilo zelo obsežno 
delo, ki bi bilo v velikem neso- 
razmerju s koristmi upokojen- 

cev. Po oceni skupnosti je bilo 
do konca leta 1977 vsega sku- 
paj 959 primerov limitiranja 
pokojninske osnove. V tej oce- 
ni pa niso zajeti primeri, koje 
upokojenec pred upokojitvijo 
delal na delih z različno stro- 
kovnostjo. Takšne primere bi 
bilo potrebno posebej ugotav- 
ljati, ker takšnih primerov na 
podlagi obstoječih evidenc ni 
mogoče ugotoviti. Zaradi tega 
bi obveznost skupnosti, ki bi ji 
jo naložil zakon, da uradno 
ugotavlja takšne primere, po- 
menila obveznost pregledati 
vse po letu 1973 priznane po- 
kojnine. Le teh pa je okoli 
12.600 letno ali za vsa leta pre- 
ko 60.000. Popravki pa bi bili v 
večini primerov relativno maj- 
hni. Zaradi tega je racionalne- 
je, da se sprožitev postopka za 
popravke pokojnin prepusti 
upokojencem, ki mislijo, da so 
bili prizadeti. 

Predlog zakona posega v 
položaj relativno manjšega, 
vendar pomembnega dela 
upokojencev. Spremembe pa 
so pomembne za organizacije, 
ker dela večje število upoko- 
jencev. Zato zakon določa rok 
šestih mesecev za prilagoditev 
sedanjih razmer novemu za- 
konu. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
starostnem 
zavarovanju kmetov z 
osnutkom zakona (ESA-205) 

I. RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Najpomembnejši razlog za 
izdajo zakona je uresničevanje 
predlogov in sklepov za izbolj- 
šanje socialne varnosti kme- 
tov-brcev NOV, ki sta jih spre- 
jeli Skupščina SR Slovenije in 
skupščina Skupnosti socialne- 
ga varstva Slovenije na sejah 
dne 29. 9. 1978 ob razpravi o 
»Informaciji o analizi in upora- 
bi kriterijev za priznavanje var- 
stvenega dodatka kmetom- 
borcem NOV«, ki jim ga je 
predložil Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije. Predloženi 
predlog zakona zato v glav- 
nem ureja problematiko var- 
stvenega dodatka kmetov- 
borcev NOV. 

Razen tega izdajo zakona 
narekuje uresničenje stališč, 
sprejetih ob razpravi o predlo- 
gu za izdajo zakona o preživ- 
ninskem varstvu kmetov. To je 
sicer poseben zakon, ki ga 
predpostavlja, da družbeno- 
pravne osebe, ki od kmetov- 

zavarovancev starostnega za- 
varovanja kmetov prevzamejo 
njihova kmetijska zemljišča za 
organizirano družbeno proiz- 
vodnjo hrane, nimajo finanč- 
nih obveznosti do skupnosti 
starostnega zavarovanja 
kmetov, ki bi jih sicer po seda- 
njih določbah zakona o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov 
imele. 

II. POGLAVITNA VSEBINA 
PREDLOGA 

1. Na področju socialne 
varnosti kmetov-borcev NOV 
oziroma varstvenega dodatka. 

Glavna vsebina sprememb 
in dopolnitev je naslednja: 

- če kmet-borec prejema 
rento ali pokojnino od tujega 
zavarovanja (zlasti iz Italije), 
naj to ne bi bila ovira za prido- 
bitev kmečke starostne pokoj- 
nine (1. člen osnutka). Sedanja 
določba (12. člen zakona) mu 
namreč tega ne dovoljuje, 
dovoljuje; 
- kmet, čigar svojci (žena, 

sin, itd.) so zavarovanci pokoj- 
ninsko-invalidskega zavarova- 
nja sedaj (16. člen zakona) ne 
more postati zavarovanec sta- 
rostnega zavarovanja kmetov 
in pridobiti pravice do starost- 
ne pokojnine. Zato tudi tak 
kmet-borec ni upravičen do 
varstvenega dodatka, če je so- 
cialno ogrožen. Nova določba 
(2. člen osnutka) naj mu to 
omogoči. 

- znatneje kot doslej naj bi 
se razbremenilo kmete-borce 
NOV iz naslova prispevka za 
starostno zavarovanje kmetov, 
to je finančnih obveznosti do 
skupnosti starostnega zavaro- 
vanja kmetov (5. člen osnutka; 

- socialna ogroženost kme- 
ta-borca NOV kot pogoj in kri- 
terij za pravico in višino var- 
stvenega dodatka: 

- te pogoje in kriterije naj 
določa Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov (varianta: 
Skupnost socialnega varstva 
Slovenije) - člen 6/1 osnutka- 
sedaj jih določajo občinske 
skupščine s svojimi odloki (44. 
člen zakona); 

- pri določanju premoženj- 
skega kriterija se upošteva sa- 
mo dohodek obeh zakoncev 
(ne pa tudi drugih članov dru- 
žine, kot je to sedaj). Skupni 
dohodek se deli na oba zakon- 
ca in družinske člane, ki so 
pridobitno nezmožni (ne tudi 
na druge člane družine, kot je 
to sedaj): člen 6/1 osnutka; 

- upoštevaje novi sistem 
katasterskega dohodka je do- 
ločen del novega KD (40%), ki 
naj se jemlje kot merilo (člen 
6/3 osnutka); 

- obema zakoncema se 
prizna pravica do varstvenega 
dodatka, če sta oba borca, 
upravičena do pokojnine in 
socialno ogrožena (člen 6/1 
osnutka); 

- o zahtevkih za varstveni 
dodatek odloča občinski 
upravni organ za varstvo voja- 
ških invalidov in borcev NOV 
(7. člen osnutka); sedaj ta or- 
gan ni opredeljen; 

- preživeli zakonec kmeta- 
borca (praktično vdova) ima 
pravico do starostne pokojni- 

ne, ko dopolni 60 let (sedaj 65 
let), v primeru socialne ogro- 
ženosti pa tudi do varstvenega 
dodatka (8. člen osnutka). 
- kmet-borec in njegov za- 

konec (borec naj ima možnost 
uveljavljati izjemno starostno 
pokojnino (ne glede na sta- 
rost, pač pa glede na zdrav- 
stveno stanje). To priznava po- 
sebna komisija. Danes te pra- 
vice nima (9. člen osnutka). 

2. Na področju preživnin- 
skega varstva kmetov - opro- 
stitve organizacij 

Osnutek (3. in 4. člen) dolo- 
ča, da družbenopravna oseba, 
ki od kmeta-zavarovanca prev- 
zame kmetijsko zemljišče v 
družbeno organizirano proiz- 
vodnjo hrane, ne plačuje teh 
prispevkov skupnosti starost- 
nega zavarovanja kmetov. 

Izpad dohodkov, ki zaradi 
tega nastane skupnosti, nado- 
mešča solidarnostna udeležba 
združenega dela (za kmete- 
borce: republiški proračun). 
To vprašanje pa ureja predlog 
zakona o preživninskem var- 
stvu kmetov. 

3. Finančne posledice 
Ugodnosti, ki jih predlog za- 

kona priznava kmetom-bor- 
cem NOV za izboljšanje njiho- 
ve socialne varnosti, krije re- 
publiški proračun. 

Ker ni podatkov za zanesljiv 
izračun novih obveznosti re- 
publike možna samo ocena. 
Po tej oceni naj bi obremenitev 
republike za nove ugodnosti 
bila za ca. 7 mio večja, kot se- 
danja (za leto 11979 skupnost 
planira sedanjo obveznost na 
61,2 mio - za leto 1978 je zna- 
šala 69,2 mio). 

Pri tem je pripomniti, da je 
najbolj nezanesljiva obvez- 
nost, ki izhaja iz 2. člena 
osnutka. Skupnost starostne- 
ga zavarovanja kmetov sedaj 
zbira podatke pri regionalnih 
zdravstvenih skupnostih o 
možnih novih upravičencih do 
starostne pokojnine in varstve- 
nega dodatka. Računamo, da 
bodo do predloga zakona ti 
podatki več ali manj znani. 

Predlog zakona o 
prispevku za 
pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
v letu 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili 
samoupravnega 
sporazuma (ESA-206) 

Na podlagi informacij, ki jih skega in invalidskega zavaro- 
je zbrala Skupnost pokojnin- vanja v SR Sloveniji, je združe- 
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no delo v vseh občinah na ob- 
močju SR Slovenije v pretežni 
večini sprejelo predloženi 
aneks k samoupravnemu spo- 
razumu o temeljih plana Skup- 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji, tako da je zagotovljena ve- 
čina udeležencev, potrebna za 
veljavnost sporazuma. Vendar 
manjše število TOZD ni spreje- 
lo tega dopolnila, prav tako pa 
v postopke sporazumevanja 
niso bili povsod vključeni de- 
lovni ljudje, ki z osebnim de- 
lom s sredstvi v lasti občanov 
opravljajo gospodarsko ali 
drugo dejavnost, oziroma so 
samo razpravljali o predlože- 
nem samoupravnem sporazu- 
mu na zboru svojih asociacij, 
ki pa niso pooblaščene za 
sprejemanje materialnih ob- 
veznosti za svoje člane. 

Po zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 

rovanju (Uradni list SRS, št. 
16/77) lahko določi višino pri- 
spevka za tiste zavezance, ki 
samoupravnega sporazuma 
niso sklenili, Skupščina SR 
Slovenije. 

V skladu z navedenim nače- 
lom se s tem zakonom določa- 
jo stopnje prispevkov za po- 
kojninsko in invalidsko zava- 
rovanje za tiste delavce in de- 
lovne ljudi, ki niso podpisali 
dopolnila k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana 
Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji. Stopnje se predlaga- 
jo v enaki višini, kot jih vsebuje 
omenjeno dopolnilo k samo- 
upravnemu sporazumu. 

Glede na to, da je treba uve- 
ljaviti plačevanje prispevka za 
vse zavezance hkrati, in sicer 
od 1. 1. 1979, predlagamo, da 
se predlog zakona sprejme po 
hitrem postopku. 

Predlog zakona o 
prispevku za 
solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov 
za starostno 
zavarovanje kmetov v 
letu 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili 
samoupravnega 
sporazuma (ESA-209) 

Na podlagi informacij, ki jih 
je zbrala skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov, je združe- 
no delo v vseh občinah na ob- 
močju SR Slovenije v pretežni 
večini sprejelo predloženo do- 
polnilo k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana 
samoupravne interesne skup- 
nosti starostnega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji, tako da 
je zagotovljena večina udele- 
žencev, potrebna za veljavnost 
sporazuma. Vendar manjše 
število TOZD ni sprejelo tega 
dopolnila, prav tako pa v po- 
stopek sporazumevanja niso 
bili povsod vključeni delovni 
ljudje, ki z osebnim delom s 
sredstvi v lastni občanov 
opravljajo gospodarsko ali 
drugo dejavnost oziroma so 
samo razpravljali o predlože- 
nem samoupravnem sporazu- 
mu na zborih svojih asociacij, 
ki pa niso pooblaščene za 
sprejemanje materialnih ob- 
veznosti za svoje člane. 

V noveli zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
starostnem zavarovanju kme- 
tov (Uradni list SRS, št. 14/77) 

Predlog zakona o 
prispevku za 
raziskovalno dejavnost 
v letu 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili 
samoupravnega 
sporazuma (ESA-207) 

Poročilo Zavoda SR Sloveni- 
je za družbeno planiranje ugo- 
tavlja, da je združeno delo v 
pretežni večini sprejelo pred- 
loženo dopolnilo k samo- 
upravnemu sporazumu o te- 
meljih plana raziskovalne de- 
javnosti SR Sloveniji za leto 
1979, tako da je zagotovljena 
potrebna večina za veljavnost 
tega sporazuma. 

V spremembi zakona o razi- 
skovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih (Uradni list 
SRS, št. 31-1402/76) je urejeno 
vprašanje določanja višine pri- 
spevka za raziskovalno dejav- 
nost v primeru, da samouprav- 
ni sporazum ni sklenjen ali če 
k njemu niso pristopili vsi za- 
vezanci. Po drugem odstavku 
42. člena tega zakona lahko v 
takem primeru Skupščina SR 

Slovenije enakopravno s 
Skupščino Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije določi stopnjo 
prispevka za tiste delavce in 
delovne ljudi, ki samouprav- 
nega sporazuma niso sklenili. 

V skladu s to zakonsko do- 
ločbo se s tem zakonom dolo- 
ča stopnja prispevka za leto 
1979 za skupni program razi- 
skovalne dejavnosti za tiste 
delavce in delovne ljudi, ki ni- 
so podpisali dopolnila k samo- 
upravnemu sporazumu in to v 
enaki višini, kot jo določa do- 
polnilo k samoupravnemu 
sporazumu. 

Glede na to, da je treba uve- 
ljaviti plačevanje prispevka za 
vse zavezance hkrati, in sicer 
od 1. 1. 1979, predlagamo, da 
se predlog zakona sprejme po 
hitrem postopku. 

je urejeno vprašanje, kako se 
določajo višine prispevkov, če 
samoupravnega sporazuma 
niso sklenili vsi zavezanci. Po 
2. odstavku 27.a člena omenje- 
nega zakona lahko v takem 
primeru Skupščina SR Slove- 
nije enakopravno s skupščino 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije določi stopnjo pri- 
spevka za tiste delavce oziro- 
ma delovne ljudi, ki samo- 
upravnega sporazuma niso 
sklenili. V skladu z navedenim 
načelom se s tem zakonom 
določajo stopnje prispevkov 
za starostno zavarovanje kme- 
tov za tiste delavce in delovne 
ljudi, ki niso podpisali samo- 
upravnega sporazuma o teme- 
ljih plana samoupravne intere- 
sne skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov v SR Slove- 
niji. Stopnje se predlagajo v 
enaki višini, kot jih vsebuje 
omenjeno dopolnilo k samo- 
upravnemu sporazumu. 

Glede na to, da je treba uve- 
ljaviti p'ačevanje prispevka za 
vse zavezance hkrati, in sicer 
do 1. 1. 1979, predlagamo, da 
se predlog zakona sprejme po 
hitrem postopku. 

Predlog zakona o 
prispevku za usmerjeno 
izobraževanje v letu 
1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega 
sporazuma (ESA-208) 

Na podlagi poročila Zavoda 
SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje in po obravnavi v de- 
lovnih telesnih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je 
ugotovljeno, da je združeno 
delo v pretežni večini sprejelo 
predloženo dopolnilo k samo- 
upravnemu sporazumu o te- 
meljih plana vzgoje in usmer- 
jenega izobraževanja v SR Slo- 
veniji za obdobje 1976-1980, 
tako da je zagotovljena po- 
trebna večina za veljavnost 
sporazuma. Vendar manjše 
število TOZD ni sprejelo tega 
dopolnila k samoupravnemu 
sporazumu. 

V spremembah in dopolni- 
tvah zakona o izobraževalnih 
skupnostih (Uradni list SRS, 
št. 31/76) je urejeno vprašanje, 
kako se določajo višine pri- 
spevkov, če samoupravnega 
sporazuma niso sklenili vsi za- 
vezanci. Po drugem odstavku 
29. člena omenjenega zakona 
lahko v takem primeru skup- 
ščina pristojne družbenopoli- 

tične skupnosti, v tem primeru 
Skupščina SR Slovenije, ena- 
kopravno s skupščino ustrez- 
ne samoupravne interesne 
skupnosti določi stopnjo pri- 
spevka za tiste delavce in de- 
lovne ljudi, ki samoupravnega 
sporazuma niso sklenili. 

V skladu s to zakonsko do- 
ločbo se s tem zakonom dolo- 
ča stopnja prispevka za 
usmerjeno izobraževanje za ti- 
ste delavce in delovne ljudi, ki 
niso podpisali dopolnila k sa- 
moupravnemu sporazumu o 
temeljih plana vzgoje in 
usmerjenega izobraževanja v 
SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 za leto 1979, in to v 
enaki višini, kot jo določa do- 
polnilo k samoupravnemu 
sporazumu. 

Glede na to, da je treba uve- 
ljaviti plačevanje prispevka za 
vse zavezance hkrati, in sicer 
od 1. 1. 1979, predlagamo, da 
se predlog zakona sprejme po 
hitrem postopku. 
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/z Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Zagotoviti večjo stabilnost 

družbenoekonomskih gibanj 

• Skupščine vseh republik in pokrajin so podprle temeljne opredelitve o ciljih in 
ukrepih uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1979 
• V pripombah in predlogih je največ pozornosti posvečene vprašanjem ekonom- 
ske stabilizacije, rasti investicij, uvoza in izvoza, kakor tudi hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova 
• Treba bo sprejeti učinkovite ukrepe, da se sedanja nezadovoljiva usmeritev v 
globalni delitvi družbenega proizvoda spremeni v korist gospodarstva 
• Sprejeti bo treba ukrepe, da se osebna, skupna in splošna poraba uskladijo z 
rastjo produktivnosti dela in dohodka 
• Odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri realizaciji uresničevanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova 

Po predhodnih razpravah v 
delovnih telesih Zbora repu- 
blik in pokrajin, najprej o de- 
lovni verziji, nato pa o Osnutku 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1976 
do 1980 v letu 1979 (AS 66), so 
o tem dokumentu razpravljale 
skupščine vseh republik in po- 
krajin. Ob tej priložnosti so bi- 
le oblikovane pripombe in 
predlogi skupščin k Osnutku 
resolucije in poslane Skupšči- 
ni SFRJ, da bi v delovnih teie- 
sih Zbora republik in pokrajin 
lahko pričeli z usklajevanjem 
stališč. 

SOGLASJE VSEH 
SKUPŠČIN 

Prikaz delovne verzije 
Osnutka resolucije, kakor tudi 
Osnutek resolucije v celoti 
smo objavili v prejšnjih števil- 
kah »Poročevalca«. Prikazali 
smo tudi mnenja in predloge, 
ki so jih o Osnutku resolucije 
dala delovna telesa Zbora re- 
publik in pokrajin, kot tudi ne- 
katera delovna telesa Zvezne- 
ga zbora. 

Ob tej priložnosti objavljamo 
pregled temeljnih načelnih 
stališč skupščin republik in 

pokrajin, zatem pa njihove 
konkretne pripombe in predlo- 
ge na posamezne dele Osnut- 
ka resolucije. 

Osnutek resolucije za pri- 
hodnje leto je dobil soglasje 
skupščin vseh republik in po- 
krajin. Delegacije teh skupščin 
v Zboru republik in pokrajin so 
istočasno pooblaščene, da na 
osnovi pripomb in predlogov 
začno z usklajevanjem stališč, 
iščejo in opredelijo sklepe v 
skladu s skupnimi interesi ozi- 
roma, da ob sprejemanju pred- 
loga resolucije dajo soglasje 
na to listino v celoti. 

S tem, da so dale soglasje za 
začetek usklajevanja stališč o 
politiki uresničevanja Družbe- 
nega plana Jugoslavije v letu 
1979, so skupščine istočasno 
podprle temeljne opredelitve v 
tem dokumentu, posebej za 
dosledno izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije. Obe- 
nem je poudarjeno, da je treba 
v resoluciji kar najbolj podrob- 
no določiti akcije in ukrepe 
ustreznih družbenih dejavni- 
kov za uspešno uresničevanje 
ciljev ekonomskega in družbe- 
nega razvoja v prihodnjem 
letu. 

PREPREČITI KRŠENJE 
TEMELJNIH 
STRATEŠKIH 
OPREDELITEV 

Skupščina SR Bosna in 
Hercegovina najprej ugotav- 
lja, da so v Osnutku resolucije 
uspešno obdelane in bolje 
opredeljene naloge, ukrepi in 
aktivnosti srednjeročnega pla- 
na razvoja, ki jih je treba ure- 
sničiti v letu 1979. Posebej je 
sprejemnljiva opredelitev o 
doslednejšem uresničevanju 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. Vendar je iz analitičnega 
gradiva razvidno, da se temelj- 
ni cilji, sprejeti z Družbenim 
planom, različno uresničujejo, 
pri uresničevanju nekaterih ci- 
ljev pa resno zaostajamo. 
Predlagajo, da bi bil v Osnutku 
resolucije dan poudarek ukre- 
pom in aktivnostim, ki bi pre- 
prečevale kršenje temeljnih 
strateških opredelitev v Planu. 

Podpirajo stališče iz Osnut- 
ka resolucije, da bi zagotavlja- 
nje večje stabilnosti družbe- 
noekonomskih gibanj dosegali 
z zmanjšanjem presiljenosti v 
delitvi dohodka in družbenega 
proizvoda, z večjo usklajenost- 
jo blagovno-denarnih odnosov 
na domačem tržišču, s pove- 
čanjem izvoza in racionalnim 
uvozom. 

Aktivnost pri nadaljnem ra- 
zvijanju socialističnih odnosov 
v vseh področjih družbene re- 
produkcije zahteva, kakor je 
ugotovljeno, da je treba po- 
sebno pozornost posvetiti kre- 
pitvi samoupravnega družbe- 
noekonomskega položaja de- 
lavca ter krepitvi njegove vloge 
in položaja v temeljnih in dru- 
gih organizacijah združenega 
dela s pospeševanjem procesa 
združevanja dela in sredstev, 
usklajevanjem programa ra- 
zvoja na dohodkovnih odnosih 
in v skladu s samoupravnim 

PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN PO- 
KRAJIN NA OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URE- 
SNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE V 
LETU 1979 - K AS 66 
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sistemom družbenega planira- 
nja. 

Podčrtana je tudi potreba po 
doslednejši uporabi sistem- 
skih rešitev s katerimi je zago- 
tovljena samoupravna preo- 
brazba bank, organizacij zdru- 
ženega dela na področju pro- 
meta in zavarovanja. 

Poudarjeno je, da mora biti 
doslednejše in popolnejše ure- 
sničevanje ekonomske stabili- 
zacije ter krepitev materialne- 
ga položaja združenega dela 
spremljano predvsem z uskla- 
jevanjem vseh oblik porabe z 
ustvarjenim dohodkom, po- 
spešenim procesom združeva- 
nja dela in sredstev, zaustavi- 
tvijo rasti zadolženosti gospo- 
darstva, zmanjšanjem investi- 
cijske porabe v realne okvire in 
zboljšanjem strukture in učin- 
kovitosti investicij. 

Predlagajo, da se sprejmejo 
ukrepi in ustvarijo pogoji, da bi 
bila rast cen in deficit plačilne 
bilance v letu 1979 nižji kot 
letos, kakor tudi, da bi poveča- 
li produktivnost dela in učin- 
kovitost gospodarjenja sploh, 
predvsem pa s splošnim varče- 
vanjem v vseh sredinah, racio- 
nalizacijo materialnih proizvo- 
dnih stroškov, zmanjšanjem 
vseh neproduktivnih stroškov 
in delitvijo po rezultatih dela. 

Za čim doslednejšo uporabo 
in izdelavo obstoječih sistem- 
skih rešitev je poudarjena po- 
treba po hitrejšem sprejema- 
nju zakonov o politiki in siste- 
mu cen, o kompenzacijah in 
razširjeni reprodukciji, kar je 
izrednega pomena za uresni- 
čevanje politike družbenoeko- 
nomskega razvoja. 

UVOZ NAJ BO 
ODVISEN OD IZVOZA 

V stališčih Skupščine SR 
Črne gore je podčrtano, da je 
treba v resoluciji za leto 1979 v 
celoti preizkusiti predvidene 
stopnje rasti izvoza, uvoza in 
obseg možnega zadolževanja 
v tujini. Pri tem je poudarjeno, 
da povečanje izvoza v prihod- 
njem letu lahko temelji pred- 
vsem na boljšem izkoriščanju 
zmogljivosti in povečanju pro- 
duktivnosti dela, kakor tudi v 
krepitvi vloge temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti, 
posebej republik in pokrajin, 
pri uresničevanju ciljev in na- 
log, ki izvirajo iz plačilne in 
devizne bilance države. Nujno 
je, kot je poudarjeno, da po- 
stane gibanje uvoza odvisno 
od izvoza oziroma uskladiti 
rast uvoza s planirano stopnjo 
izvoza. 

Ocenjujejo, da ima zamuja- 
nje pri sprejemanju dogovora 
o uporabi tujih kreditov že re- 

sne negativne posledice na 
planirani razvoj v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, pose- 
bej pa v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in SAP Ko- 
sovo. 

Podčrtano je, da mora rast 
investicij postati še bolj odvi- 
sna od rasti gospodarskih ak- 
tivnosti, akumulativne in re- 
produktivne sposobnosti go- 
spodarstva. V tem smislu je 
predloženo, da bi v letu 1979 
sprejeli energične ukrepe, da 
se sedanja nezadovoljiva rela- 
cija v globalni delitvi družbe- 
nega proizvoda spremeni v ko- 
rist gospodarstva, ker brez 
takšnih sprememb ni mogoče 
zagotoviti občutnejšega pove- 
čanja akumulativne in repro- 
duktivne sposobnosti gospo- 
darstva. 

Določanja stopnje rasti inve- 
sticijske porabe v prihodnjem 
letu se je treba lotiti selektivno, 
upoštevajoč pomen te porabe 
za hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik 1n SAP 
Kosova. 

Skupščina SR Črne Gore 
meni, da je lahko podpreti 
predložene ukrepe, da bo rast 
cen v letu 1979 v globalu nižja 
od rasti v letu 1978, s tem, da 
bo v strukturi rasti cen zago- 
tovljena večja rast v tistih pa- 
nogah in dejavnostih, ki so 
imeli do zdaj nezadovoljive po- 
goje gospodarjenja in položaj 
v primarni delitvi. 

Predlagajo, da je treba v re- 
soluciji določiti obveznost, da 
bodo v prvem četrtletju 1979 
sprejeti ostali dogovori dolo- 
čeni z Družbenim planom Ju- 
goslavije. Kot pomembno po- 
stavko za uresničevanje politi- 
ke ekonomske stabilizacije v 
prihodnjem letu Skupščina SR 
Crne Gore poudarja hitrejše in 
doslednejše izvajanje novih si- 
stemskih rešitev, posebej Za- 
kona o združenem delu. 

DOSLEDNEJE 
IZVAJATI SPREJETE 
SISTEMSKE ZAKONE 

Sabor SR Hrvatske meni, da 
so predloženi ukrepi ekonom- 
ske politike v letu 1979 usmer- 
jeni na področja, na katerih je 
v sedanji ekonomski situaciji 
največ težav. Pri tem je pou- 
darjeno, da je dinamika go- 
spodarske rasti v prihodnjem 
letu, glede na letošnjo, spre- 
jemljiva ter da je potrebno, da 
se to uresniči z usklajenejšimi 
odnosi med porabo in proiz- 
vodnjo, zboljševanjem pro- 
duktivnosti dela itd. 

Ker bo ekonomska stabiliza- 
cija temelj politike družbenoe- 
konomskega razvoja v letu 
1979 ugotavljajo, da je treba 
temu cilju in osnovnemu kon- 
ceptu prilagoditi ukrepe eko- 

nomske politike in druge aktiv- 
nosti. Ker, kot je poudarjeno, 
je ta cilj uresničljiv samo z ak- 
tivno ekonomsko politiko, ki 
ne bo poudarjeno usmerjena 
na restriktivno delovanje kot 
prej, ampak mora omogočiti, 
da se rešitve nahajajo in ure- 
sničujejo na novih družbenih 
temeljih. 

S tem v zvezi predlagajo, da 
je treba v resoluciji točneje do- 
ločiti program aktivnosti za 
dosledno izvajanje sprejetih 
sistemskih zakonov in obdela- 
vi temeljnih opredelitev ter na- 
daljnemu dograjevanju gospo- 
darskega sistema. 

Počasno reševanje teh vpra- 
šanj ter nedoslednost pri izva- 
janju in operacionalizaciji go- 
spodarskega sistema, se že v 
tem trenutku kažejo kot eden 
osnovnih problemov - je reče- 
no v gradivu Sabora Hrvatske. 
Ti problemi so prisotni na po- 
sameznih področjih procesa 
družbene reprodukcije, pri če- 
mer je posebej poudarjeno po- 
dročje delitve, razširjene re- 
produkcije in ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Poudarjajo tudi, da je del 
Osnutka resolucije, ki se nana- 
ša na uresničevanje politike 
ekonomskih odnosov s tujino, 
preveč deklarativen in premalo 
usmerjen k osnovnim proble- 
mom, ki so v tem trenutku pri- 
sotni na tem področju. 

Zato predlagajo, da je treba 
v resoluciji za leto 1979 najprej 
določiti ukrepe in aktivnosti za 
pospeševanje procesa, s kate- 
rim bi distribucijo deviznih 
pravic zamenjali združevanje 
in postopno sporazumevanje 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela s tujino na temelju 
interesov za skupno uresniče- 
vanje deviznega priliva. 

Istočasno so sklenili, da mo- 
ra biti pri določanju plačilne 
bilance in plačilno-bilančnih 
pozicij republik in pokrajin in 
vseh drugih subjektih prisotna 
temeljna opredelitev, da vsak, 
ki ustvarja deficit ne more tega 
še povečevati ali ga dolgoroč- 
no obdržati, ampak ga mora 
postopoma zmanjševati. S tem 
v zvezi je poudarjeno, da ob- 
stoječa situacija in sistem za- 
htevajo vse večje prevzemanje 
odgovornosti za stopnjo za- 
dolženosti od uporabnikov do- 
datne akumulacije. 

Ugotavljajo še, da je treba 
problematiko ekonomskih od- 
nosov s tujino v Osnutku reso- 
lucije ocenjevati v kompleksni 
medsebojni odvisnosti tega 
področja s skupnim gospodar- 
skim razvojem in da je treba 
izhajajoč iz tega določiti koli- 
čino izvoza in uvoza v letu 
1979. 

PREDNOST 
DOKONČANJU 
OBJEKTOV 
POSEBNEGA POMENA 

S tem, da podpira osnovni 
koncept razvoja v letu 1979 se 
Sobranje SR Makedonije naj- 
prej zavzema za takšno stop- 
njo rasti družbenega proiz- 
voda, ki bi zagotovil večjo sta- 
bilnost družbenoekonomskih 
gibanj in takšen dinamičen ra- 
zvoj, ki bi omogočil, da se 
uspešno uresničujejo cilji in 
naloge srednjeročnega plana. 

Vendar je poudarjeno, da 
zaostajamo pri uresničevanju 
postavljenih nalog v Planu o 
hitrejšem razvoju manj razvitih 
republik in SAP Kosova. Njiho- 
va počasnejša rast je pripeljala 
do vrste težav. Zaradi prepre- 
čevanja nezadovoljivih eko- 
nomskih teženj na vseh po- 
dročjih je potreben selektiven 
prikaz pri koncipiranju ukre- 
pov ekonomske politike, pose- 
bej na področju uvoza opre- 
me, reprodukcijskega materia- 
la, uporabe tujih kreditov, in- 
vesticijski politiki in podobno. 

Sobranje meni, da mora pre- 
dvidena rast skupnih gospo- 
darskih investicij omogočiti 
odpravljanje pojavov eksten- 
zivnega in neracionalnega in- 
vestiranja ter njegovo večjo 
učinkovitost. S tem v zvezi je 
poudarjeno, da si je treba nuj- 
no prizadevati za spodbujanje 
samoupravnega združevanja 
dela akumulacije ter da se del 
domačih in tujih kreditov 
usmeri v objekte posebnega 
pomena, posebej v tiste, ki pri- 
spevajo k substituciji uvoza. S 
tem, da daje prednost investi- 
cijski izgradnji - dograditvi ob- 
jektov posebnega pomena, ki 
imajo v strukturi vlaganja v go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blikah in SAP Kosovo posebno 
mesto, Sobranje Makedonije 
podčrtuje potrebo, da je treba 
z ukrepi ekonomske politike 
na tem področju zagotoviti hi- 
trejšo dograditev teh objektov. 
Pri tem je rečeno, da je nujno 
pospešiti sprejetje dogovora o 
posebnih ukrepih za realizaci- 
jo dogovorjenega razvoja de- 
javnosti posebnega pomena 
za skupni razvoj države. 

Orientacija za zmanjšanje 
uvoza bi morala biti selektivna 
in sicer tako, da bo najmanj 
vplivala na panoge posebnega 
pomena. Zaradi uresničevanja 
večjih uspehov pri izvozu in ra- 
cionalizaciji uvoza je treba še 
naprej organizirano krepiti na- 
še gospodarstvo ter njegovo 
večje dohodkovno povezova- 
nje zaradi skupnih nastopov 
na tujih tržiščih s povečanjem 
produktivnosti dela, ki zago- 
tavlja večjo konkurenčnost 
izvoza. 
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Napore za umiritev tempa 
inflacije, posebej rasti cen na 
drobno ter življenjskih stro- 
škov in reprodukcije bi se mo- 
rali upirati na izvajanje ustrez- 
ne devizne, carinske in davčne 
politike. 

ZGRADITI NOV SISTEM 
POSPEŠEVANJA 
IZVOZA 

V svojih načelnih pripombah 
Skupščina SR Slovenije naj- 
prej opozarja na zmanjšanje 
celotne učinkovitosti investira- 
nja. Obseg investicij kakršen je 
bil dosežen pri dosedanjem ra- 
zvoju, posebej letos, glede na 
vire sredstev kaže, da je njegov 
pomemben del zasnovan na 
nekakovostnih virih, ki spod- 
bujajo inflacijo. V zvezi s tem 
je posebej opozorjeno, da je 
okrog 25 odstotkov vseh virov 
kratkoročnega značaja. Pod- 
črtano je tudi dejstvo, da je v 
primarni delitvi družbenega 
proizvoda izložen sorazmerno 
majhen del za investicije, med- 
tem ko je v družbenem proiz- 
vodu delež vlaganja zelo visok 
in kaže težnjo nadaljnje rasti. 

Glede na to, da investicijske 
in notranje terjatve v letu 1979 
ne bodo vplivale, v tolikšni me- 
ti kot zdaj, na dinamično rast 
gospodarstva, Skupščina SR 
Slovenije meni, da bo treba v 
prihodnjem letu predvideti ne- 
koliko nižjo stopnjo gospodar- 
ske rasti. 

če želimo, da bomo razvoj- 
ne cilje uresničili, kot je to pre- 
dvideno v resoluciji, to pa je, 
rast družbenega proizvoda za 
okrog 6 odstotkov, oziroma in- 
dustrijske proizvodnje za 7 od- 
stotkov, potem mora dobiti 
izvoz blaga bistveno drugačno 
vlogo v ekonomski politiki. S 
tem v zvezi ugotavlja, da bi 
morali na novih temeljih zgra- 
diti sistem pospeševanja izvo- 
za, ki mora izvirati iz neposre- 
dnega povezovanja organiza- 
cij združenega dela, združeva- 
nja dela in sredstev za skupno 
uresničevanje deviznega prili- 
va, za skupno nastopanje, od- 
govornost in pokrivanje rizika 
v proizvodnji za izvoz. 

Ker so zaloge reprodukcij- 
skega materiala iz izvoza, ki so 
prenesene iz leta 1977 v leto 
1978 bolj ali manj izčrpane in 
nanje ni mogoče več računati, 
Skupščina SR Slovenije meni, 
da bi bilo potrebno zaradi, pre- 
dvidene rasti industrijske pro- 
izvodnje, uvoziti več reproduk- 
cijskega materiala, kot je to 
predlagano v resoluciji. 

Izhajajoč iz tega, da bi mora- 
li ekonomske odnose s tujino v 
resoluciji določiti kot enega 
temeljnih dejavnikov družbe- 
noekonomskih odnosov sploh, 
Skupščina SR Slovenije pred- 
laga hitrejšo rast izvoza od ra- 

sti proizvodnje oziroma realno 
stopnjo rasti blaga 7 odstot- 
kov, s predvideno rastjo druž- 
benega proizvoda 6 odstotkov 
in realno povečanje uvoza su- 
rovin in reprodukcijskega ma- 
teriala za 4 do 5 odstotkov. 

Ugotovljeno je tudi, da je v 
Osnutku resolucije še preveč 
prisoten plačilno-bilančni 
aspekt ekonomskih odnosov s 
tujino. Prav tako ni sprejemlji- 
va praksa substitucije uvoza za 
vsako ceno, ker mora biti za- 
snovana na kriterijih racional- 
nosti in večji učinkovitosti. Za- 
to je predloženo, da je treba v 
resoluciji ugotoviti in določiti 
kriterije za substitucijo uvoza 
in da je treba v politiki uvoza 
sedanji bilančni pristop zame- 
njati z ukrepi, ki bodo zagoto- 
vili zmanjšanje uvoznih dav- 
ščin v primerih ko gre za uvoz, 
ki je namenjen izvozu. 

Glede investicij Skupščina 
SR Slovenije opozarja na po- 
trebo selektivne revizije inve- 
sticijskih planov in njihovih us- 
klajevanj z realnimi možnost- 
mi. Pri tem je podčrtano, da v 
tem primeru ne bi smele imeti 
absolutne prednosti investicije 
s področja dejavnosti poseb- 
nega pomena, ampak pred- 
vsem začete investicije, ki pri- 
spevajo k izboljšanju plačilno- 
bilančnih pozicij in večji učin- 
kovitosti investiranja. 

Glede cen pa je poudarjeno, 
da je predvidena rast cen 11 
odstotkov vprašljiva, ker osno- 
va žarišča inflacije še niso za- 
trta in v leto 1979 prenašamo 
pritiske in zahteve na nadaljnje 
povečanje cen. Ugotovljeno je, 
da predvideni ukrepi za brzda- 
nje rasti cen ostajajo preveč na 
dosedanjih načelih in zato ni- 
so jasne usmeritve za obvlado- 
vanje cen z ekonomskimi sred- 
stvi. 

Če se bo v prihodnjem letu z 
restriktivno politiko cen zadr- 
žalo neskladje med resnično in 
potencialno inflacijo, bo to 
vplivalo na nadaljnje zmanjša- 
nje akumulativne sposobnosti 
gospodarstva. Glede na pre- 
dvideno medrepubliško dogo- 
varjanje na področju politike 
cen v Skupščini SR Slovenije 
menijo, da bi o takšnem dogo- 
voru morali razpravljati istoča- 
sno s sprejemanjem resoluci- 
je. V okviru tega dogovora bi 
morale cene industrijskih pro- 
izvodov rasti selektivno, pa 
kljub temu v povprečju nekoli- 
ko hitreje, cene kmetijskih 
proizvodov in uslug pa nekoli- 
ko počasneje kot v letu 1978. 

Predlagajo, da bi z dogovo- 
rom poslovnih bank zagotovili, 
da kratkoročne kredite ni mo- 
goče uporabljati za investicije 
in da se s potrošniškimi krediti 
ne pospešuje prodaja blaga, ki 
ga ni dovolj na trgu in da je 
treba pospešiti tisto proizvod- 

njo, ki je določena v ciljih ra- 
zvoja srednjeročnega plana. 
Na ta način bi lahko zagotovili 
večje ravnovesje med blagov- 
nimi in denarnimi tokovi. To 
bo obenem tudi zmanjšalo do- 
sedanje prelivanje dohodka 
med gospodarskimi panogami 
in družbenopolitičnimi skup- 
nostmi zaradi različne struktu- 
re kreditov iz primarne emisije 
in strukture obvezne rezerve 
pri Narodni banki Jugoslavije. 

Glede proračuna federacije 
Skupščina SR Slovenije meni, 
da mora biti gibanje le-tega v 
večji meri usklajeno s stanjem 
in gibanjem gospodarstva. V 
skladu s tem predlaga, da bi 
moral biti del emisije za prora- 
čunsko porabo nižji. Glede na 
vse večjo potrebo po sredstvih 
za pospeševanje izvoza je tre- 
ba zagotoviti, da se del teh 
sredstev predvidi za uresniče- 
vanje sprejete politike za po- 
speševanje izvoza. Na koncu je 
predloženo, naj se tekst reso- 
lucije v celoti uskladi z določ- 
bami Zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o Družbe- 
nem planu Jugoslavije in da bo 
treba resolucije v prihodnje 
pripravljati dosledno v skladu 
s tem zakonom. 

KONKRETNEJE 
DOLOČITI 
SPODBUJEVALNE 
UKREPE 

Podpirajoč potrebo izvaja- 
nja politike ekonomske stabili- 
zacije v prihodnjem letu Skup- 
ščine SR Srbije meni, da bi 
morali zaradi uspešnejšega 
premagovanja in odpravljanja 
bistvenih vzrokov ekonomske 
nestabilnosti v predlogu reso- 
lucije, poleg ukrepov za 
zmanjšanje prenapetih od- 
nosov v delitvi dohodka in 
družbenega proizvoda, kon- 
kretneje in točneje določiti tu- 
di ustrezne spodbujevalne. 
ukrepe, ker samo optimalna 
kombinacija restriktivnih in 
spodbujevalnih ukrepov lahko 
daje pričakovane rezultate. 

Z resolucijo je treba predvi- 
deti učinkovite ukrepe za us- 
klajevanje osebne, skupne in 
splošne porabe z rastjo pro- 
duktivnosti dela in dohodka, 
onemogočanje nerealnih in 
neracionalnih investicijskih 
vlaganj, neracionalen uvoz in 
podobno, meni Skupščina SR 
Srbije. Prav tako je treba pre- 
dvideti tudi ukrepe, ki bodo 
vplivali na dinamično rast pro- 
izvodnje zasnovane na bolj- 
šem izkoriščanju obstoječih 
industrijskih zmogljivosti, do- 
mačih surovin in zagotavljanju 
boljšega uspeha na domačem 
in tujem tržišču, na izboljšanje 
pogojev izvoza, na dograditev 
s Planom predvidenih indu- 

strijskih zmogljivosti na po- 
dročju proizvodnje energije, 
surovin in hrane, na dinamič- 
nejše zaposlovanje mladih šo- 
lanih kadrov in podobno. 

Skupščina SR Slovenije me- 
ni/ da je do konca januarja 
1979 nujno treba sprejeti do- 
govor o zadolževanju v tujini, 
ocenjujoč pri tem ekonomske 
učinke angažiranja dodatne 
akumulacije, upoštevajoč tudi 
skupno raven zadolženosti in 
raven gospodarske razvitosti 
posameznih republik in pokra- 
jin. 

Predlagajo, da bi ob usklaje- 
vanju stališč v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 
preučili tudi možnost, da v re- 
solucijo ne bi vnašali odstotka 
povečanja cen na drobno in 
življenjskih stroškov, ampak 
določitev zagotovila, da bodo 
cene na drobno in življenjski 
stroški v letu 1979 rasle poča- 
sneje za 25 odstotkov kot leta 
1978 in da bi z družbenim do- 
govorom določili okvire rasti 
cen. 

Glede vpliva zunanjetrgovin- 
ske menjave na skupna mate- 
rialna gibanja gospodarstva 
države ugotavljajo, da je treba 
zagotoviti stalno stopnjo rasti 
izvoza najmanj 5 odstotkov, 
medtem ko bi morali stopnjo 
rasti uvoza preizkusiti, posebej 
glede na probleme, ki se lahko 
pojavijo pri uvozu repromate- 
riala, kar lahko vpliva na ure- 
sničevanji predložene stopnje 
rasti. 

Poleg tega bo treba omogo- 
čiti, da lahko republike in po- 
krajine na osnovi več ustvarje- 
nega izvoza ustvarijo višjo ra- 
ven uvoza in to v višini razlike 
viška ustvarjenega izvo2a. 

V Osnutek resolucije je tre- 
ba, kakor predlagajo, vnesti 
decidirano stališče da se skup- 
ni obseg izdatkov proračuna 
federacije v letu 1979 lahko 
giblje največ do ocenjene rasti 
družbenega proizvoda skup- 
nega gospodarstva v tem letu. 

ODPRAVITI 
POMANJKLJIVOSTI 

S tem, da je dala soglasje k 
Osnutku resolucije, Skupščina 
SAP Kosovo meni, da bi za 
uspešnejše in popolnejše ure- 
sničevanje predvidenih ciljev 
ta dokument moral vsebovati 
konkretne ukrepe, s katerimi 
bi zagotovili ne samo dosle- 
dno uresničevanje, ampak bi 
odpirali možnosti za odprav- 
ljanje napak, ki so se očitno 
pokazale pri dosedanjem ure- 
sničevanju Družbenega plana. 
To je posebej pomembno za 
sedanji položaj in nadaljnji ra- 
zvoj gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova. 

Menijo, da bi v resoluciji mo- 
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rali formulacije kot so: »nada- 
ljevalo se bo«, »pospešeno 
bo«, »sprejeto bo,« »izboljšalo 
se bo« in podobno, preobliko- 
vati tako, da bi s svojo večjo 
imperativnostjo v večji meri 
zavezovale nosilce uresniče- 
vanja sprejete politike. 

Skupaj s sprejemanjem re- 
solucije o politiki uresničeva- 
nja Družbenega plana Jugo- 
slavije v letu 1979 bo treba na 
celi vrsti področij sprejeti po- 
sebne ukrepe. 

DOSLEDNEJE 
IZVAJATI DOGOVOR O 
RAZVOJU 
AGROINDUSTRIJSKEGA 
KOMPLEKSA 

Skupščina SAP Vojvodine 
med drugim meni, da bo v letu 
1979 nujno treba zmanjšati vse 
proračunske izdatke in izdatke 
v samoupravnih interesnih 
skupnostih ter drugih organi- 
zacijah in skupnostih, to je, da 
se izdatki za vse oblike sploš- 
ne in skupne porabe zmanjša- 
jo za 3 do 5 odstotkov. Prav 
tako predlagajo, da se zmanjša 
investicijska poraba, glede na 
doseženo raven v prvih treh le- 
tih realizacije Plana. 

Predlagajo, da bi v osnovi 
lahko sprejeli predloženo di- 
namiko rasti in odnose v zuna- 
njetrgovinski menjavi s poseb- 
no usmeritvijo na dinamično 
rast izvoza. 

Vendar predlagajo, da je tre- 
ba del Osnutka resolucije, ki 
se nanaša na kmetijstvo, spre- 
meniti. To področje, kot je 
poudarjeno, je obravnavano z 
vidika primarne kmetijske pro- 
izvodnje in ne kot agroindu- 
strijski kompleks v celoti, kjer 
živilska industrija skoraj ni 
omenjena. 

Skupščina SAP Vojvodine se 
zavzema za uskladitev politike 
v agroindustrijskem komplek- 
su s politiko razvoja določeno 
v Dogovoru o razvoju tega po- 
dročja in stališči iz Resolucije 
XI. kongresa ZKJ. V teh doku- 
mentih je temeljna opredelitev 
in težišče razvoja na veliki 
kmetijski proizvodnji, poveča- 
nju pridelka, spremembi struk- 
ture proizvodnje v korist do- 
hodkovno intenzivnejših kul- 
tur in proizvodov in na zago- 
tavljanju stabilnih in dolgoroč- 
nih pogojev za plasiranje na 
domačem in tujem tržišču. 

Podpirajoč politiko cen v le- 
tu 1979, ki mora biti v funkciji 
uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizacije, Skupšči- 
na SAP Vojvodieni, da je treba 
cene kmetijskih proizvodov 
oblikovati tudi na osnovi meril 
in kriterijev iz Dogovora o 
agroindustrijskem kompleksu. 

Zaradi kompleksnejšega re- 
ševanja uvoza nafte in delne 

substitucije, bi morali v pri- 
hodnjem letu, kakor poudarja- 
jo, nujno z resolucijo predvi- 
deti obvezno sprejetje doku- 
menta o dolgoročni energetski 
politiki Jugoslavije, s progra- 
mom racionalizacije porabe in 
substitucije uvožene energije z 
domačimi viri. Prav tako bo le- 
ta 1979 treba sprejeti tudi do- 
govor o razvoju proizvodnje in 
predelave nafte in plina, ker je 
to edini dogovor na temeljih 
plana, ki ni bil sprejet. 

DOHODKOVNO 
POVEZOVANJE 
PROIZVODNIH IN 
PROMETNIH 
ORGANIZACIJ 

Izhajajoč iz načelnih stališč, 
so dale skupščine republik in 
pokrajin tudi več konkretnih 
pripomb in predlogov na posa- 
mezne dele Osnutka resoluci- 
je. Na več kot 30 straneh so 
podrobno navedena in obdela- 
na posamezna stališča, pred- 
ložene pa so tudi mnoge do- 
polnitve besedila ali njegovo 
jasnejše oblikovanje. Iz obilja 
teh stališč bomo prikazali ne- 
katera, o katerih v glavnem ni 
bilo posebej besed v prikazu 
načelnih stališč. 

V delu besedila v katerem so 
določene temeljne naloge po- 
litike v prihodnjem letu je 
predloženo, da je treba dina- 
miko gospodarske rasti popol- 
nejše uskladiti z dosedanjim 
izvajanjem politike ekonomske 
stabilizacije in potrebo prema- 
govanja vzrokov, ki ustvarjajo 
in spodbujajo ekonomsko ne- 
stabilnost, kakor tudi zagoto- 
viti, da bo dinamika gospodar- 
ske rasti bistveno prispevala k 
odpravljanju neskladij pri deli- 
tvi dohodka in blagovno-de- 
narnih odnosih ter krepitvi 
ekonomskega položaja države 
do tujine (SAP Kosovo). 

Predlog je tudi, da je treba 
investicijsko porabo v prihod- 
njem letu spraviti v realne ok- 
vire (SR Slovenija). Trebg je 
zaustaviti nadaljno rast zadol- 
ževanja v tujini, pri tem pa za- 
gotoviti selektiven pristop pri 
omejevanju zadolževanja v 
odvisnosti od plačilno-bilanč- 
nih pozicij republik in pokrajin 
(SR Makedonija). Odvisno od 
deviznega priliva je treba ure- 
jati obseg zadolževanja v tujini 
in stopnjo zadolženosti države 
v tujini zaradi njegovega po- 
stopnega zmanjševanja (SR 
Slovenija). V letu 1979 ne bi 
smeli omejevati produktivnosti 
na ravni, ki je bila uresničena v 
letu 1978, ampak si prizadevati 
za nadaljnje povečanje (SAP 
Vojvodina). 

Podčrtana je potreba, da 
združeno delo v samoupravnih 
interesnih skupnostih za eko- 

nomske odnose s tujino hitreje 
prevzema in uresničuje pravi- 
ce, obveznosti in odgovornosti 
v izvajanju sistema in politike 
ekonomskih odnosov s tujino 
in da se na ta način te skupno- 
sti usposabljajo za opravljanje 
teh funkcij (SR Bosna in Her- 
cegovina). Podobno pripombo 
je dala tudi SR Hrvatska. 

V poglavju kjer je govo o 
transformaciji bank, zavaro- 
valnih zavodih ter drugih fi- 
nančnih inštitucijah je pred- 
log, da je treba sredstva zdru- 
ženega dela v bankah usmer- 
jati s samoupravnimi sporazu- 
mi temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela na temelju njiho- 
vih planov in na temeljih pla- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti in v tem okviru bistveno 
menjati vpliv organizacij zdru- 
ženega dela in občanov pri 
usmerjanju sredstev varčeva- 
nja občanov (SR Hrvatska) 

ZAŠČITNE DAJATVE 
ZA UVOZ KMETIJSKIH 
PROIZVODOV 

Na del Osnutka resolucije, ki 
določa konkretne cilje v letu 
1979 je bilo danih več pripomb 
od katerih so nekatere podane 
že v načelnih stališčih. Med 
drugim je predloženo da se 
preizkusijo nekateri indikatorji 
razvoja (SR Bosna in Hercego- 
vina), da je treba sprejeti celo- 
viti program varčevanja z ener- 
gijo (SR Hrvatska) in SR Srbija. 
Z ene strani je poudarjeno, da 
je treba dati še večji poudarek 
razvoju dejavnosti posebnega 
pomena za skupni razvoj drža- 
ve (SR Bosna in Hercegovin in 
SR Makedonija), z druge strani 
pa da je v resoluciji temu vpra- 
šanju posvečena prevelika po- 
zornost (SR Slovenija). 

Poudarjeno, je tudi, daje tre- 
ba sprejeti ukrepe za racionali- 
zacijo porabe nafte (SR Črna 
Gora), in da bo v letu 1979 tre- 
ba sprejeti dogovor o razvoju 
proizvodnje nafte in plina (SAP 
Vojvodina) ter da ni treba ome- 
jevati porabe mazuta kot ener- 
getskega goriva (SR Hrvatska). 

Predloženo je tudi, da je tre- 
ba pospešiti sprejetje dogovo- 
ra o kontinuiteti graditve ob- 
jektov črne metalurgije (SR Hr- 
vatska), pospeši gradnja ob- 
jektov določenih z dogovorom 
o razvoju bazične kemije (SR 
Bosna in Hercegovina), da se 
zaradi zaščite in pospeševanja 
proizvodnje kmetijsko-živil- 
skih proizvodov sprejme za- 
kon o uvajanju dajatev na uvoz 
kmetijskih in kmetijsko-živil- 
skih proizvodov (SAP Vojvodi- 
na), da se s hitrimi interventni- 
mi ukrepi normalizira stanje na 
trgu s koruzo, da bi se izognili 
težkim posledicam za živinski 
fond (SR Hrvatska), da se bi- 

lance živilskih proizvodov do- 
ločijo na ravni vseh družbeno- 
političnih skupnosti, s čemer 
je dan poudarek oblikovanju 
teh bilanc na vseh ravneh za 
stabilizacijo kmetijske proiz- 
vodnje in tržišča (SR Srbija). 

Na področju prometa je tre- 
ba sprejeti ukrepe za ustvarja- 
nje pogojev za racionalizacijo 
delitve dela med prometnimi 
panogami in da organizacije 
združenega dela ter druge sa- 
moupravne organizacije vodi- 
jo politiko in sprejemajo ukre- 
pe za zmanjšanje transportnih 
stroškov, predvsem z racional- 
no uporabo transportnih 
zmogljivosti in uvajanjem so- 
dobnih sistemov integralnega 
transporta (SR Bosna in Her- 
cegovina). V letu 1979 bo treba 
z dogovorom in odlokom pri- 
stojnih organov urediti zaščito 
domače flote pri prevozu do- 
mačega blaga (SR Hrvatska). 

V delu kjer je govor o zapo- 
slovanju je predložena formu- 
lacija po kateri je treba pouda- 
riti potrebo počasnejše rasti 
zaposlovanja v negospodar- 
skih dejavnostih (SR Črna Go- 
ra), nato pa da je treba pri za- 
poslovanju v tujini dati pre- 
dnost področjem, kjer je velik 
problem nezaposlenosti (SAP 
Kosovo). 

Kar zadeva dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje 
o pridobivanju in razporejanju 
dohodka in delitev sredstev za 
osebne dohodke, je predlože- 
no, da se v resolucijo vstavi 
zahteva, da delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela 
materialne proizvodnje in dru- 
gih organizacij v svojih plan- 
skih dokumentih za leto 1979 
določijo razmerja med doseže- 
nim dohodkom in obsegom 
sredstev za osebne dohodke, 
kot tudi dinamiko rasti sred- 
stev za osebne dohodke (SR 
Slovenija). Nujno je posvetiti 
posebno pozornost analizi do- 
sedanje uporabe pravilnika o 
delitvi osebnih dohodkov in 
delitvi sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo, da bi 
lahko takoj pristopili k nadalj- 
njem dograjevanju (SR Srbija). 

Glede sredstev za zadovolje- 
vanje splošnih in skupnih po- 
treb je predloženo, da morajo 
družbenopolitične skupnosti 
in samoupravne skupnosti 
družbenih dejavnosti sprem- 
ljati uresničevanje teh sredstev 
in po potrebi med letom 
zmanjšati stopnjo davka in pri- 
spevka, oziroma jih uskladiti s 
sprejeto politiko financiranja 
splošnih, družbenih in skupnih 
potreb (SR Bosna in Hercego- 
vina). 

Kot je predloženo, bo treba 
iz proračuna federacije izločiti 
izdatke, ki nimajo značaja 
splošne porabe (SAP Kosovo). 
Določeni obseg izdatkov pro- 
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računa federacije je treba 
zmanjšati za najmanj 3 odstot- 
ke (SAP Vojvodina). Izdatki 
proračuna federacije se bodo 
povečali največ do ocenjene 
rasti družbenega proizvoda 
skupnega gospodarstva v letu 
1979 (SR Srbija). 

Na področju investicij je 
predložena formulacija, da 

morajo federacija, republike in 
pokrajine spodbujati pred- 
vsem tiste zmogljivosti, ki pri- 
spevajo k ekonomski racional- 
ni substituciji izvoza, kakor tu- 
di tiste, ki prispevajo k poveča- 
nju izvoza (SAP Vojvodina). 

Kar zadeva politiko ekonom- 
skih odnosov s tujino je pred- 
loženo več sprememb in do- 

polnitev s katerimi se izboljšu- 
jejo in točneje določajo neka- 
tere načelne rešitve (SR Bosna 
in Hercegovina, SR Hrvatska, 
SAP Vojvodina in SR Makedo- 
nija). 

Danih je tudi več predlogov 
na dele Osnutka resolucije v 
katerih je govor o sprejemanju 

ukrepov za preprečevanje po- 
javov, ki ovirajo delovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča, hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosova, o monetar- 
no-kreditni politiki, o krepitvi 
obrambnih priprav države in o 
izgrajevanju temeljev družbe- 
nega sistema informiranja. 

Okrepiti napore za dosledno 

uresničevanje politike hitrejšega razvoja 

nerazvitih področij 

• Ni bil uresničen predviden tempo hitrejše rasti družbenega proizvoda gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosova glede na povprečje v državi 
• Izpolnjene so obveznosti federacije glede zagotavljanja dogovorjenih materialnih 
sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja teh področij 
• Pričakovati je okrepljeno aktivnost organizacij združenega dela in vseh drugih 
nosilcev gospodarske aktivnosti za čim hitrejše združevanje dela in sredstev med 
razvitimi in nerazvitimi področji 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ 6. de- 
cembra letos je bila obsežna 
razprava o uresničevanju poli- 
tike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosova. Razprava je bi- 
la že prej tudi v ustreznih de- 
lovnih telesih tega Zbora. 

Kot osnova za razpravo je 
bilo gradivo, ki ga je pripravil 
Zvezni zavod za družbeno pla- 
niranje: »Uresničevanje politi- 
ke hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosova v letih 1976 in 
1977, z informacijo o izvajanju 
zakonov s katerimi se spodbu- 
ja njihov hitrejši razvoj« in 
»Uresničevanje politike najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosova v 
letih 1976 in 1977« s »Povzet- 
kom prikaza ocene gospodar- 
skih gibanj v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovem v letu 1978 iz z 
ocena možnosti razvoja v letu 
1979«. 

Gradivo o uresničevanju po- 
litike hitrejšega razvoja SAP 
Kosova smo objavili v eni 
prejšnjih številk »Poroče- 
valca«. 

DOGOVORJENE 
POLITIKE NE 
URESNIČUJEMO 
POPOLNOMA 

V razpravi je bilo poudarje- 
no, je rečeno v sklepih Zbora, 
da so bili pri uresničevanju po- 
litike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 

in SAP Kosova doseženi po- 
membni rezultati. K temu je, 
med drugim, prispevalo izpol- 
njevanje obveznosti federacije 
o zagotavljanju z dogovori do- 
ločenega dela materialnih 
sredstev za spodbujanje hitrej- 
šega razvoja teh področij. 

Obenem je bilo podčrtano, 
da na nekaterih področjih 
družbenoekonomskega razvo- 
ja dogovorjene politike hitrej- 
šega razvoja ne uresničujemo 
popolnoma. Tu gre predvsem 
za predvideni tempo hitrejše 
rasti družbenega proizvoda 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova, s tem pa 
za zmanjšanje relativnih razlik 
v ravni njihove razvitosti glede 
na povprečje v državi. 

Vendar predhodne ocene 
gospodarskih gibanj v letu 
1978 in prognoze za leto 1979, 
je rečeno v sklepih, kažejo na 
pozitivno tendenco v razvoju 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik. 

V razpravi je bilo posebej 
podčrtano občutno zaostaja- 
nje v uresničevanju dogovorje- 
ne politike najhitrejšega razvo- 
ja SAP Kosova v vsem plan- 
skem obdobju. 

Rečeno je, da proces zdru- 
ževanja dela in sredstev na sa- 
moupravni osnovi med organi- 
zacijami združenega dela in 
gospodarsko razvitih republik 
in SAP Vojvodine in gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosova, ne teče v skladu s 
planskimi predvidevanji. Zato 
je v sklepih poudarjeno, da 

Zbor republik in pokrajin pri- 
čakuje, da bodo organizacije 
združenega dela, družbenopo- 
litične skupnosti in drugi no- 
silci gospodarske aktivnosti, 
predvsem v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Ko- 
sovem, v prihodnjem obdobju 
vložile pospešene napore za 
dosledno uresničevanje dogo- 
vorjene politike hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova. 
Poudarjeno je, da je to eden 
strateških ciljev Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do 1980. 

V sklepih je podčrtano, da 
so v osnovi narejeni predpo- 
goji za takšno združevanje de- 
la in sredstev. Zato je pričako- 
vati konkretizacijo in pospeše- 
no aktivnost organizacij zdru- 
ženega dela in vseh drugih no- 
silcev gospodarske aktivnosti 
za čim hitrejši potek procesa v 
celoti. 

r 

sprejemanje ukrepov in akcij 
za preprečevanje vzrokov zao- 
stajanja na tem področju. 

V tem smislu je v sklepih re- 
čeno, da bo, zaradi čim uspeš- 
nejšega uresničevanja dogo- 
vorjene politike hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosova v 
ostalih dveh letih Plana, Zvezni 
izvršni svet spremljal uresniče- 
vanje politike ter po potrebi 
sprejemal in predlagal ustrez- 
ne ukrepe in akcije. V.zvezi s 
tem bo Zvezni izvršni svet po- 
polneje ocenil vzroke, ki so 
vplivali na zaostajanje v ure- 
sničevanju te politike ter o tem 
obvestil skupščino SFRJ naj- 
pozneje do maja 1979. 

V tem kontekstu bo Zvezni 
izvršni svet posebej proučil 
vzroke zaostajanja v uresniče- 
vanju dogovorjene politike 
najhitrejšega razvoja SAP Ko- 
sova ter sprejel akcije in ukre- 
pe za njihovo preprečevanje. 

Zvezni izvršni svet bo prav 
tako proučil predloge in suge- 
stije, ki so bile dane ob razpra- 
vah te problematike v skupšči- 
nah republik in avtonomnih 
pokrajin ter v Zboru republik in 
pokrajin. Te predloge in suge- 
stije bo treba upoštevati pri 
sprejemanju politike uresniče- 
vanja Družbenega plana Jugo- 
slavije v letu 1979. 

oggsoeososcoooeoeooeooooocosceosooocoec« 

OBVEZNOSTI 
ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA 

Zbor republik in pokrajin do- 
loča v svojih sklepih tudi ob- 
veznosti Zveznega izvršnega 
sveta, ki je odgovoren za izva- 
janje sprejete politike in za 

SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ O URESNIČEVANJU POLITIKE HITREJŠEGA RA- 
ZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN 
SAP KOSOVO 

ceogeeeoeeeoscoooaoeoeoeccosisoceoooeeooo 
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NOVI PREDPISI 

Potni listi bodo veljali pet let, namesto 

sedanji dve leti 

• Enostavnejši postopek izdajanja in podaljševanja potnih listov vojaškim obvezni- 
kom, saj jim ne bo potrebno k vlogi prilagati tudi dovoljenje vojaških organov 
• Osebi, ki ni izpolnila obveznosti do organizacije združenega dela ali druge organi- 
zacije, bodo lahko zavrnili zahtevo za izdajo potnega lista oziroma vizuma 
• Ob tiskanju in izpolnjevanju potnih listov ter obrazcev za njihovo izdajo naj bi 
Zakon posebej predvidel, kako bodo upoštevani jeziki in pisave narodov in narodno- 
sti Jugoslavije 

Delegati Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ so dobili v 
obravnavo Predlog za izdajo 
Zakona o spremebah in dopol- 
nitvah Zakona o potnih listih 
jugoslovanskih državljanov, 
skupaj z Osnutkom zakona 
(AS 96). Predlagatelj Zakona je 
Zvezni izvršni svet. S spre- 
membami naj bi uvedli nekate- 
re pomembne novosti v veljav- 
ni Zakon o potnih listih (spre- 
jet 1973. leta), ki gotovo zani- 
majo vse občane, ki vlagajo 
zahtevke za izdajo ali podalj- 
šanje potnega lista. 

VELJAVNOST 
POTNEGA LISTA 5 LET 

Pomembna novost v Osnut- 
ku zakona je vsekakor, da naj 
bi potni listi poslej veljali pet 
let in ne več dve leti, kakor 
sedaj. Med potne liste pa sodi- 
jo: potni list, skupni potni list, 
otroški potni list, službeni pot- 
ni list, potni listi in potna dovo- 
ljenja, ki se izdajajo po medna- 
rodni pogodbi. Predlog za po- 
daljšanje veljavnosti potnega 
lista uresničuje sklep Konfe- 
rence o evropski varnosti in 
sodelovanju (KEVS), ko je 
obravnavala to vprašanje. 
Hkrati je tudi razultat prouče- 
vanj dosedanjih dobrih in sla- 
bih strani dveletnega roka, ki 
velja sedaj. Ocenjeno je, da bo 
podaljšanje veljavnosti potnih 
listov jugoslovanskih državlja- 
nov prispevalo k izvajanju do- 
ločb Sklepnega dokumenta 
KEVS, sprejetega v Helsinkih. 

S to spremembo Zakona bo- 
do precej razbremenjeni tudi 
upravni organi, ki izdajajo pot- 
ne listine, saj bo mnogo manj 
administrativnega dela. Ta 
sprememba pa, po predvide- 
vanjih, ne bo negativno vpliva- 
la na našo varnost. Manj admi- 
nistrativnega dela pri izdajanju 
ali podaljševanju potnih listin 
naših državljanov bodo imela 
tudi diplomatska in konzular- 

na predstavništva SFRJ v tuji- 
ni. Ne nazadnje pa bo ta spre- 
memba prihranila tudi precej 
časa našim občanom, saj jim 
ne bo potrebno vsaki dve leti 
izpolnjevati vseh obrazcev za 
podaljšanje veljavnosti potnih 
listov. 

Glede roka veljavnosti pot- 
nih listov besedilo Osnutka za- 
kona prinaša izjemo od sploš- 
nega načela, po katerem velja 
potni list pet let. Dveletni rok 
veljavnosti potnega lista bo 
namreč še naprej' veljal za 
otroški potni list. Otroci se po 
zunanjosti hitro spreminjajo in 
daljša veljavnost potnega lista 
bi gotovo otežila ugotavljanje 
njihove identitete. 

OLAJŠAVE ZA 
VOJAŠKE OBVEZNIKE 

Druga pomembna novost v 
Osnutku zakona je predlog, da 
vojaškim obveznikom ne bi bi- 
lo potrebno, pred vložitvijo za- 
hteve za izdajo ali podaljšanje 
potnega lista, hoditi v pisarne 
vojaških organov, ki bi jim iz- 
dali dovoljenje za izdajo oziro- 
ma podaljšanje potnega lista. 
Predvideno je namreč, da ob- 
čanom ne bo več potrebno pri- 
lagati teh dovoljenj. To bo pre- 
cej olajšalo pridobitev potnega 
lista vojaškim obveznikom. Po 
sedaj veljavnem Zakonu mora- 
jo namreč vojaški obvezniki 
obvezno predložiti k zahtevi za 
izdajo ali podaljšanje veljavno- 
sti potnega lista oziroma za iz- 
dajo vizuma zaradi potovanja 
ali dovljujejo predpisi o voja- 
ških obveznikih. 

V bodoče naj bi to obvez- 
nost izpolnili le še vojaški ob- 
vezniki - rekruti. S tem bi bili 
dovolj zavarovani interesi ljud- 
ske obrambe. Če pa je resnič- 
no potrebno omejiti potovanje 
drugih vojaških obveznikov, 
dajejo možnost zavrnitve za- 
hteve za izdajo ali podaljšanje 
roka veljavnosti potnega lista 

in vizuma, zakonske določbe, 
ki točno naštevajo, kdaj se lah- 
ko taka zahteva zavrne. 

ZOŽENE OMEJITVE ZA 
IZDAJANJE POTNIH 
LISTIN 

Nekatere spremembe veljav- 
nega Zakona so predvidene 
tudi z namenom, da bi še 
zmanjšali omejitve izdajanja 
potnih listin in vizumov jugo- 
slovanskim državljanom. Te 
spremembe pogojuje trend 
splošne demokratizacije v naši 
socialistični samoupravni 
družbi in proces demokratiza- 
cije mednarodnih odnosov, 
posebej na območju Evrope. 
Zaradi tega predlagane spre- 
membe in dopolnitve zakon- 
skega besedila še bolj zožujejo 
možnosti omejevanja jugoslo- 
vanskim državljanom, da imajo 
potno listino in z njo potujejo v 
tujino. 

Povsem novo besedilo pa je 
v Osnutku zakona predvideno 
za zamenjavo sedaj veljavnega 
43. člena Zakona. Prilagojeno 
je spremembam v zvezni ka- 
zenski zakonodaji ter potre- 
bam nadaljnjega točnejšega 
določanja drugih pogojev za 
zavrnitev zahteve za izdajo ozi- 
roma podaljšanje veljavnosti 
potnega lista in vizuma. 

V tej določbi je zapisano, da 
potnega lista ne bo dobil posa- 
meznik oziroma, da mu ga 
upravni organ ne bo podaljšal 
ali izdal vizuma, če je proti nje- 
mu uvedena preiskava ali pa 
izrečena kazen zapora več kot 
tri mesece. Pri tem ne bo odlo- 
čilno, če je sodba že postala 
prevnomočna, saj bo po- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POTNIH LISTIH JUGOSLOVANSKIH 
DRŽAVLJANOV - AS 96 

membno le, ali je posameznik 
kazen že prestal. To določilo je 
skladno z določbami Zakona o 
kazenskem postopku. Ne bo 
več mogoče tako omejevati za- 
hteve za izdajo potnega lista 
osebi, ki je sodišču obljubila, 
da ne bo zapustila svojega 
prebivališča. Po Zakonu o ka- 
zenskem postopku sme na- 
mreč sklep o odvzemu potne 
listine sprejeti samo sodišče, 
pri čemer pritožba ne zadrži 
izvršitve omenjenega sklepa. 

Točneje pa so v predlaga- 
nem besedilu oblikovani tudi 
pogoji glede zavrnitve zahtev- 
ka za Izdajo oziroma podaljša- 
nje veljavnosti ali za odvzem 
potnega lista osebi, ki v SFRJ 
ni poravnala svojih denarnih 
obveznosti organizacijam 
združenega dela oziroma dru- 
gim organizacijam. V predla- 
ganem besedilu so s tem celo- 
vito zajete tudi obveznosti dr- 
žavnih organov, organizacij 
združenega dela in drugih or- 
ganizacij, kadar zahtevajo, naj 
bi posamezniku ne izdali pot- 
nega lista oziroma vizuma. Za- 
pisano pa je tudi, kako morajo 
o tem obvestiti upravne or- 
gane. 

Hkrati s to določbo, zakon- 
sko besedilo predpisuje tudi, 
kako morajo organizacije ob- 
veščati pristojni organ o tem, 
da ni več razlogov za omejeva- 
nje izajanja oziroma odvzetje 
potnih listin ali uničenje vizu- 
mov. 
JEZIKI IN PISAVE PRI 
IZDAJANJU POTNIH 
LISTOV 

Osnutek zakona predlaga, 
naj bi sedanje zakonsko bese- 
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dilo dopolnili z novimi členi, ki 
bi urejali uporabo jezikov in 
pisav narodov in narodnosti 
Jugoslavije ob tiskanju in iz- 
polnjevanju potnih listov ter 
Obrazcev vlog za njihovo izda- 
jo ali podaljšanje. Najprej je bi- 
lo predvideno, da bi ta vpraša- 
nja urejal poseben podzakon- 
ski akt. Toda, tako predvideva 
že sedanji Zakon, vendar še 
doslej takega podzakonskega 
akta nimamo, ker prihaja do 
različnih tolmačenj ustavnih 
določb. Zato naj bi to vpraša- 
nje v prihodnje urejal kar Za- 
kon sam. 

Osnutek zato prinaša člen, 
ki ureja to vprašanje. Ker pa je 
bilo, kakor smo že povedali, v 
preteklem obdobju precej ra- 
zličnih tolmačenj ustavnih do- 
ločb, so oblikovalci Zakona 
predlagali tudi variantno reši- 
tev, tako, da se bodo delovna 
telesa Skupščine SFRJ med 
obravnavanjem Predloga za iz- 
dajo Zakona lažje odločila za 
ustreznejšo rešitev. 

Omenjeni člen pravi, da bi, 
obrazce potnega lista, skupne- 
ga potnega lista, otroškega 
potnega lista, potnega dovo- 
ljenja in besedila vizuma tiskali 
v jezikih in pisavah narodov 
Jugoslavije in jezikih narodno- 
sti, ki jih uradno uporabljajo v 
republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, kjer je sedež organa, 
ki izdaja ta dovoljenja. Poleg 
tega naj bi zraven natisnili še 
besedilo v francoskem jeziku. 
Podobna formulacija je pre- 
dvidena tudi za obrazce, ki jih 
morajo občani izpolniti ob za- 
htevi za izdajo oziroma podalj- 
šanje veljavnosti potnega lista 
in vizuma. Sprememba je le ta, 
da tem obrazcem ne bi dodaja- 
li tudi besedilo v francoskem 
jeziku. 

Po variantni rešitvi tega čle- 
na pa naj bi besedilo potnega 
lista in vizuma tiskali v jezikih 
in pisavah narodov Jugoslavi- 
je, ki se uradno uporabljajo v 
republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, kjer je sedež organa, 

ki izdaja ta dovoljenja. Polega 
tega naj bi bilo besedilo zapi- 
sano tudi v francoskem jeziku. 
Obrazce zahtevkov za izdajo 
ali podaljšanje veljavnosti pot- 
nega lista pa naj bi izdajali tudi 
v jezikih narodnosti Jugosla- 
vije. 

DRUGE DOLOČBE 
Drugačno besedilo predvi- 

deva Osnutek zakona tudi v 
določbah glede pristojnosti 
organov za izdajanje vizumov 
oziroma v členih, ki govore o 
pomorskih in brodarskih knji- 
žicah, potnih listih članov le- 
talskih posadk in potnih listih 
uradnih oseb v mednarodnem 
prometu, ki so izdani na teme- 
lju mednarodnih pogodb. Te 
vizume naj bi izdajali upravni 
organi v republiki ali pokrajini, 
pristojni za izdajanje potnih li- 
stov v kraju sedeža organizaci- 

je združenega dela, ali tam, 
kjer prebiva oseba, ki ni v de- 
lovnem razmerju. Prav tako pa 
bi te vizume lahko izdajal tudi 
organ, pristojen za nadzor pre- 
hajanja državne meje. Doslej 
so te vizume lahko izdajali.sa- 
mo organi za notranje zadeve, 
pristojni za nadzor prehajanja 
državne meje. 

Vizumi, izdani po tej določ- 
bi, naj bi prav tako veljali pet 
let. Veljavnost vizumov na po- 
morski ali brodarski knjižici bi 
bila s tem prav tako daljša, saj 
sedaj traja tri leta. 

Posebej Osnutek zakona še 
določa, kaj bo z veljavnostjo 
sedanjih potnih listin, ki bodo 
še veljavne ob sprejetju ome- 
njenega Zakona. Veljale bodo 
še naprej, vendar samo do iz- 
teka roka, ki je v njih zapisan. 

Ob koncu omenimo tudi, da 
je spremenjen naslov zakona, 
ki je usklajen s spremembami 
Zakona o državljanstvu. Zakon 
naj bi se imenoval: Zakon o 
potnih listih državljanov SFRJ. 

ANALIZE IN OCENE . 

Prometna varnost na naših cestah je vse 

slabša  

• Na jugoslovanskih cestah je lani umrlo 5125 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 65.000 
udeležencev v prometu 

• Okoli 80 odstotkov vseh prometnih nesreč so zakrivili vozniki 

• Posamezne ceste v naši državi pomenijo nenehno nevarnost za ogrožanje pro- 
metne varnosti, saj niso ustrezno tehnično opremljene (preglednost v ovinkih, 
zožitev cest, slabo vzdrževanje) 

• Nujno bo potrebno dvigniti splošno kulturo vseh udeležencev v prometu in bolj 
spoštovati zakonske predpise 

S prometno varnostjo na na- 
ših cestah ne moremo biti za- 
dovoljni. To dokazuje tako šte- 
vilo prometnih nesreč kot šte- 
vilo vseh ljudi, ki so izgubili 
življenje na naših cestah v ob- 
dobju od leta 1970. do 1977. 
leta. V tem obdobju se je na 
jugoslovanskih cestah zgodilo 
več kot 320.000 prometnih ne- 
sreč, življenje je izgubilo 
34.700 ljudi, ranjenih pa je bilo 
450.000 udeležencev v prome- 
tu. Čeprav smo na zakonodaj- 
nem področju sprejeli mnoge 
predpise, ki naj bi pripomogli k 
boljšemu urejanju prometa na 
naših cestah in s tem tudi k 
večji varnosti, izvajanje vseh 
teh predpisov ni bilo tako, ka- 

kršen je njihov namen in vsebi- 
na. Vzrokov za to je več. Pred- 
vsem moramo omeniti premaj- 
hno disciplino udeležencev v 
prometu in neučinkovito nad- 
zorstvo nad spoštovanjem po- 
sameznih zakonskih in drugih 
predpisov. Zaradi tega je, po- 
leg regulativnih ukrepov, izre- 
dno pomembna tudi preventiv- 
na dejavnost. 

Te ocene prinaša Informaci- 
ja Zveznega komiteja za pro- 
met in zveze in Zveznega se- 
kretariata za notranje zadeve o 
položaju in problemih varnosti 
cestnega prometa v letu 1977, 
ki jo je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo Skupščini 
SFRJ. 

NARAŠČA ŠTEVILO 
PROMETNIH NEZGOD 

Naraščanje števila motornih 
vozil za prevoz blaga in potni- 
kov, poudarja Informacija, je 
vplivalo tudi na večji cestni 
promet. V minulih desetih letih 
se je promet na magistralnih 
cestah dnevno povečal za oko- 
li šestkrat. V Jugoslaviji so naj- 
bolj obremenjene magistralne 
ceste od avstrijsko-jugoslo- 
vanske meje do meje z Bolga- 

rijo oziroma z Grčijo ter ja- 
dranska magistrala. Vzpore- 
dno z naraščanjem števila do- 
mačih vozil je na naših cestah 
iz leta v leto tudi več tujih vozil. 

Povečanje števila vozil v 
prometnih tokovih povzroča 
stalno slabšanje prometne var- 
nosti na cestah. Nagle rasti 
števila motornih vozil namreč 
ni sočasno spremljala tudi 
gradnja cest ter tudi ne dvig 
prometne kulture prebivalcev 
in voznikov. Posledica tega pa 

INFORMACIJA O POLOŽAJU IN PROBLEMIH 
METNE VARNOSTI NA CESTAH V LETU 1977 
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je, da je vse več prometnih ne- 
sreč z velikim številom ranje- 
nih in mrtvih ter ogromno ma- 
terialno škodo. Samo v letu 
1977 je bilo v prometnih nesre- 
čah poškodovanih več kot 
70.000 ljudi, 5125 med njimi jih 
je umrlo. Ta številka je za 17,4 
odstotka večja kot v letu 1976. 
Po grobi oceni je materialna 
škoda, ki so jo povzročile pro- 
metne nesreče, lani dosegla 
1,4 milijarde dinarjev. 

Če bi želeli opozoriti na naj- 
bolj pereč problem jugoslo- 
vanskih cest, je to gotovo pro- 
metna varnost v naseljih. To 
dokazuje tudi število promet- 
nih nesreč, saj sta se jih kar 
dve tretjimi zgodili v naseljenih 
krajih, kjer je izgubilo življenje 
50 odstotkov vseh umrlih v 
prometnih nesrečah. Število 
ranjenih v prometnih nesrečah 
v naseljih je še večje, saj dose- 
ga 70 odstotkov. Četrtina vseh 
prometnih nesreč v Jugoslaviji 
se zgodi v glavnih mestih re- 
publik in pokrajin. 

VZROKI PROMETNIH 
NESREČ 

Številke dokazujejo, daje bi- 
lo lani precej več prometnih 
nesreč kot prejšnja leta. Pri 
tem pa je zelo težko odgovoriti 
na vprašanja, kakšni so upravi- 
čeni razlogi za to povečanje, 
še posebej, ker v tem obdobju 
ni bilo bistvenih sprememb v 
prometnem režimu na naših 
cestah. Nesporno je, da je 
vzrok večjega števila nesreč in 
poškodovanih ljudi v prometu 
posledica povečanega cestne- 
ga prometa. Delen vzrok pa za 
tako stanje lahko pripisujemo 
tudi izgradnji nekaterih odse- 
kov avtomobilskih cest, ki so 
prepletene z obstoječimi cest- 
nimi trasami. Poleg tega je po- 
manjkljiva signalizacija za 
usmerjanje in vodenje prome- 
ta ter rekonstrukcija nekaterih 
odsekov na glavnih tranzitnih 
cestah. 

Varnost in urejenost cestne- 
ga prometa je v veliki meri 
odvisna od lastnosti in kako- 
vosti cest. Magistralna mreža 
naših cest poteka v glavnem 
po cestah z dvema prometni- 
ma pasovoma, ki onemogoča- 
ta varno vožnjo vozil v prome- 
tu. Posamezni deli cest pome- 
nijo nenehno nevarnost in past 
za voznike, ker niso tehnično 
prilagojeni sedanjim promet- 
nim zahtevam. Ne ustrezajo ra- 
diusi ovinkov, premajhna je 
vidljivost v ovinkih, ceste so 
pogosto zožene in slabo vzdr- 
ževane. Prav na teh odsekih 
cest je tudi največ prometnih 
nezgod. Mnoge ceste tudi niso 
ustrezno označene s promet- 
nimi znaki, številni znaki pa pri 
tem niso niti primerno postav- 

ljeni, tako da precej zmanjšu- 
jejo prometno varnost. 

Zavarovanje nezavarovanih 
železniško-cestnih prehodov, 
kjer se v istem nivoju križata 
železniška proga in cesta, so 
nadaljnji prometni problem. 
Na takih prehodih so se lani 
zgodile 504 prometne nesreče, 
umrlo je 84 ljudi, težje pa jih je 
bilo poškodovanih 265. Samo 
23 odstotkov železniško-cest- 
nih prehodov varujejo zaporni- 
ce, polzapornice, svetlobni 
znaki ali pa železničarji. Na 
vseh drugih prehodih so za 
varnost postavljeni le cestno 
prometni znaki. Varnostna 
sredstva na teh prehodih so 
zastarela in premalo učinkovi- 
ta. Od skupnega števila preho- 
dov, kjer se križata cesta in 
proga, jih je samo 7 odstotkov 
opremljenih z avtomatskimi 
napravami. 

KRŠITEV PROMETNIH 
PREDPISOV 

Velik del prometnih nesreč, 
pravi Informacija, zakrivijo po- 
manjkljivosti in napake na vo- 
zilih. Ocenjeno je, da ima vsa- 
ko drugo vozilo eno ali več po- 
manjkljivosti. Posebej veliko je 
število ugotovljenih tehničnih 
napak na avtobusih. Vzrok za- 
to je, da v mnogih organizaci- 
jah na področju transportne 
dejavnosti kot tudi v drugih, ki 
opravljajo prevoz za lastne po- 
trebe, nimajo organizirane sa- 
mostojne in učinkovite notra- 
nje kontrole. 

Kljub vsemu temu je voznik 
še vedno najpogosteje povzro- 
čitelj prometne nesreče. Okoli 
80 odstotkov vseh prometnih 
nesreč se je zgodilo po krivdi 
voznikov. Pri tem prednjači 
prevelika hitrost, neizkuše- 
nost, psihična utrujenost ter 
upravljanje vozila pod vplivom 
alkohola. Značilna je, da je 
neizkušenost voznikov, kot 
vzrok za prometne nesreče, 
problem tudi v drugih, bolj ra- 
zvitih državah. Podatki iz SR 
Slovenije kažejo, da je bilo 
med skupnim številom umrlih 
voznikov več kot 50 odstotkov 
starih med 18 in 25 leti. 

Najhujše prometne nesreče 
se dogajajo zaradi kršitve naj- 
bolj osnovnih prometnih pra- 
vil: prevelike hitrosti, prehite- 
vanja, prednostne vožnje, za- 
radr opustitve nakazovanja 
smeri vožnje in zaradi alko- 
holiziranosti voznikov. Okoli 
70 odstotkov nesreč se je na- 
mreč zgodilo zaradi naštetih 
vzrokov. Poleg voznikov so 
pogostokrat povzročitelji pro- 
metnih nesreč pešci, ki so za- 
krivili 17 odstotkov vseh ne- 
sreč. 

VZGOJA VOZNIKOV 
Na število prometnih nesreč 

vpliva tudi porast števila novih 
voznikov. V letu 1977 je opravi- 
lo šoferski izpit 340.000 vozni- 
kov. Njihovo izobraževanje je 
gotovo velik problem. V avto- 
šolah zelo malo uporabljajo 
sodobne metode poučevanja, 
ker nimajo dovolj.kakovostnih 
učiteljev. Zaradi nerešenega 
statusa voznikov-inštruktorjev, 
kadri za šolanje voznikov pri- 
hajajo iz različnih struktur. To 
pa gotovo vpliva na heterogeni 
sestav, različno kakovost dela 
in veliko fluktuacijo inštruktor- 
skega kadra. 

Zmogljivosti avtošol vedno 
zaostajajo za potrebami, zato 
so pri njihovem delu po- 
manjkljivosti, prihaja pa tudi 
do kršitev zakonskih normati- 
vov na tem področju. Posledi- 
ca vsega tega je slab uspeh 
kandidatov na izpitih. Uspešno 
ga opravi le vsak peti in v naj- 
boljšem primeru vsak tretji 
kandidat. 

Doslej še ni bilo praktično 
nič narejenega na področju 
samoupravnega združevanja 
avtošol v skladu z ustavnimi 
spremembami, čeprav bi lahko 
to povezovanje veliko prispe- 
valo k uspešnejšemu reševa- 
nju problemov njihovega dela. 
Zaradi tega naj druge družbe- 
ne strukture, ki se ukvarjajo z 
varnostjo cestnega prometa, 
spodbudijo ustanavljanje 
zveznih, republiških in pokra- 
jinskih združenj avtošol ali 
ustreznih sekcij pri Avto-moto 
zvezi in zvezah voznikov repu- 
blik in pokrajin. 

Sprejeti bi bilo potrebno tudi 
ukrepe, ki bo zagotovili večjo 
skrb za prometno vzgojo v šo- 
lah. V okviru rednega ali izre- 
dnega učnega programa naj bi 
na osnovnih in srednjih šolah 
uvedli posebne učne progra- 
me, po katerih bi učence sez- 
nanili s temeljnimi promefmi 
predpisi in jih kasneje tudi 
usposobili za upravljanje z 
motornimi vozili. 

UKREPI ZA 
IZBOLJŠANJE 
VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA 

Organi za notranje zadeve 
si nenehno prizadevajo izbolj- 
šati varnost v cestnem prome- 
tu. V lanskem letu so redno 
nadzorovali promet, organizi- 
rali in izvedli posebne akcije 
okrepljenega nadzorstva, 
sprejemali ukrepe na preven- 
tivno vzgojnem področju, nad- 
zorovali delo avtošol in poo- 
blaščenih organizacij za 
opravljanje tehničnih pregle- 
dov, sodelovali v različnih ak- 
cijah, ki so jih pripravili sveti za 

varnost v prometu in Avto-mo- 
to zveza ter izvedli tudi vrsto 
drugih akcij za večjo varnost 
na naših cestah. 

Nadzor prometa je bil pose- 
bej usmerjen na magistralne 
ceste, naselja in dovozne ceste 
do mest. Zaradi tega pa ni bilo 
dovolj nadzorstva nad prome- 
tom na regionalnih in lokalnih 
cestah, kar je tudi povzročilo 
poslabšanje prometne varno- 
sti na njih. 

Med ukrepi za izboljšanje 
prometne varnosti, ki so jih 
izvedli organi za notranje za- 
deve v minulih letih, so pose- 
bej uspele akcije okrepljenega 
nadzorstva v prometu: central- 
ne, linijske, regionalne in lo- 
kalne. Na teh akcijah so ugoto- 
vili najrazličnejše prekrste in 
odpravili nekatere negativne 
pojave, ki so najpogosteje 
ogrožali prometno varnost. 
Tako so na primer miličniki v 
teh akcijah odkrili, da je na 
vsakem tretjem vozilu, ki vozi 
po naših cestah, kakšna po- 
manjkljivost. Posebej veliko 
število napak je na avtobusih. 

V letu 1977 je bilo zabeleže- 
nih skoraj 3 milijone kršitev 
prometnih predpisov. Odvze- 
tih je bilo 70.000 vozniških do- 
voljenj, zaradi težjih tehničnih 
pomanjkljivosti pa so iz pro- 
meta izključili več kot 140.000 
vozil. 

ZAKONSKA UREDITEV 
VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA 

Cestnoprometno varnost 
urejajo zvezni, republiški in 
pokrajinski predpisi. Med se- 
boj so usklajeni, vsi pa žele 
okrepiti disciplino v prometu 
in še posebej preprečiti tiste 
prekrške, ki izzovejo težje po- 
sledice. Poleg Zakona o teme- 
ljih varnosti cestnega prometa, 
ki velja od 1974. leta, smo lani 
dobili Zakon o prekrških zoper 
zvezne predpise. Kazenske do- 
ločbe sedaj veljavnega Zakona 
o varnosti cestnega prometa 
pa niso v skladu s kazenskimi 
določbami Zakona o prekrških 
in jih bo potrebno čimprej us- 
kladiti. 

Sprejet je tudi PraVilnik o 
napravah, opremi, dimenzijah 
in skupnih težah vozil v cest- 
nem prometu, ki točneje ureja, 
kako morajo biti vozila oprem- 
ljena. 

Prav tako so nekateri pred- 
pisi usklajeni z določbami me- 
dnarodnih sporazumov in kon- 
vencij o cestnem prometu. Ra- 
tificiran je Mednarodni spora- 
zum o minimalnih pogojih za 
izdajo in veljavnost vozniških 
dovoljenj, ki zagotavlja večjo 
enakost predpisov glede izda- 
janja in veljavnosti vozniških 
dovoljenj. 
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Potekajo tudi priprave za 
sprejem novih in spremembo 
sedanjih predpisov na področ- 
ju prometne varnosti: pravilni- 
ki o tehničnih normativih in te- 
meljnih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati ceste, o prometnih 
znakih, registraciji motornih 

vozil in prikolic, o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati vozniki motornih vozil in o 
obrazcu vozniškega ter pro- 
metnega dovoljenja. 

Poleg tega bo spremenjen 
tudi Zakon o temeljih varnosti 
cestnega prometa, tako da bo- 

do nekatere njegove določbe 
usklajene z Zakonom o zdru- 
ženem delu, Zakonom o prekr- 
ških in drugimi dokumenti, 
sprejetimi po sprejetju ome- 
njenega Zakona. 

Kljub vsemu temu pa si ne 
smemo delati utvar, da bodo 

zakonski in vsi drugi predpisi 
lahko izboljšali varnost cest- 
nega prometa, če ne bomo pri 
odpravljanju vzrokov in dvigo- 
vanju splošne kulture vseh 
udeležencev v prometu anga- 
žirali širšo javnost in vse druž- 
bene dejavnike. 

Varnost v železniškem prometu še ni na 

zadovoljivi ravni 

• Tehnične pomanjkljivosti na progah, njihova izrabljenost, slaba tehnična oprem- 
ljenost in upočasnjen razvoj modernizacije železniškega prometa omejujejo večjo 
varnost 
• Med leti 1973 in 1977 je bilo v železniškem prometu in na železniških prehodih 
letno po 1365 nesreč, v katerih je vsako leto umrlo od 400 do 600 ljudi 
• V prvem polletju letošnjega leta je znova naraslo število nesreč in število mrtvih v 
železniškem prometu 

Čeprav se je število železni- 
ških nesreč v letu 1977 zmanj- 
šalo, še ne moremo biti zado- 
voljni z varnostjo v tem prome- 
tu. V primerjavi s prvim pollet- 
jem leta 1977, se je v letošnjem 
prvem polletju število nesreč 
celo povečalo. Od leta 1973 do 
leta 1977 pa se je na jugoslo- 
vanskih železniških progah 
vsako leto zgodilo 1365 ne- 
sreč, v katerih je mnogo ljudi 
izgubilo življenje ali pa so bili 
poškodovani. V teh nesrečah 
je bila povzročena tudi velika 
materialna škoda. Največjemu 
številu teh nepričakovanih do- 
godkov in še posebej težkim 
nesrečam so botrovale osebne 
napake delavcev v železni- 
škem prometu. Pogost vzrok 
nesreč pa so bile tudi tehnične 
pomanjkljivosti na progah, ne- 
primerna in nesodobna te- 
hnična opremljenost, dotraja- 
nost, počasen razvoj in moder- 
nizacija železnic, ki onemogo- 
čajo normalen železniški pro- 
met. 

Zvezni komite za promet in 
zveze ter Skupnost jugoslo- 
vanskih železnic so pripravili 
Informacijo o položaju in pro- 
blemih varnosti železniškega 
prometa v Jugoslaviji v lan- 
skem letu. Med drugim Infor- 
macija prinaša tudi pravkar 
omenjene ugotovitve. Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ je na- 
mreč julija 1976. leta obravna- 
val varnostni položaj v železni- 
škem prometu in sklenil, da bo 
redno spremljal položaj in pro- 
bleme na tem področju, še po- 
sebej pa sproti ocenjeval izva- 
janje Zakona o temeljih varno- 
sti železniškega prometa. Zato 
mora Zvezni komite za promet 

in zveze poročati Skupščini 
SFRJ o prometni varnosti ter 
predlagati tudi ustrezne ukre- 
pe za večjo varnost na tem 
prometnem področju. Infor- 
macijo, ki jo je zdaj pripravil 
Zvezni komite, bodo kmalu 
obravnavali delegati Skupšči- 
ne SFRJ. 

VELIKO SMRTNIH 
ŽRTEVV 
ŽELEZNIŠKEM 
PROMETU 

Med 1365 nesrečami, ki so 
se letno zgodile v obdobju 
med leti 1973 in 1977, je bilo 
506 nesreč letno v železniškem 
prometu, 859 nesreč pa se je 
zgodilo na železniških preho- 
dih in na območju železnic zu- 
naj potniških prehodov ter za- 
radi elementarnih nezgod. Ma- 
terialna škoda je vsako leto v 
tem obdobju dosegla okoli 140 
milijonov dinarjev. 

V železniškem prometu let- 
no umre od 400 do 600 ljudi. V 
neposrednem železniškem 
prometu izgubi letno življenje 
od 70 do 80 ljudi, vsi drugi pa 
izgubijo življenje na železni- 
ških prehodih ali pa zaradi ne- 
pazljivosti, ko se, kljub prepo- 
vedi, gibljejo na železniškem 
območju. 

V letu 1977 se je na področju 
Jugoslovanskih železnic zgo- 
dilo 314 nesreč med oprav- 
ljanjem železniškega prometa, 
1025 nesreč pa se je primerilo 
na železniških prehodih ali na 
drugih krajih železniškega ob- 
močja, medtem ko so 35 ne- 
sreč povzročile elementarne 
nezgode. V nesrečah pri 

opravljanju železniškega pro- 
meta je lani izgubilo življenje 
32 potnikov in 37 železniških 
delavcev, težko se je v teh ne- 
srečah poškodovalo 152 potni- 
kov in 92 delavcev, materialna 
škoda pa je dosegla 110 milijo- 
nov dinarjev. 

Posledice teh nesreč so bile 
nekoliko blažje kot leta 1976, 
saj je bilo za 10 odstotkov 
manj smrtnih žrtev in za 79 od- 
stotkov manj ranjenih kot leto 
poprej. 

Toda, k tem podatkom mo- 
ramo takoj zapisati tudi podat- 
ke za letošnje prvo polletje, saj 
se je v tem obdobju povečalo 
število železniških nesreč v 
primerjavi s prvim polletjem le- 
ta 1977. Pri opravljanju želez- 
niškega prometa se je v letoš- 
njih prvih šestih mesecih zgo- 
dilo 171 nesreč, v katerih je 
izgubilo življenje 28 ljudi, 125 
pa jih je bilo težje ranjenih, 
medtem ko je bilo v enakem 
obdobju lanskega leta 123 ne- 
sreč, 25 ljudi je umrlo, okoli 
100 pa jih je bilo težje poško- 
dovanih. 

NAPAKE LJUDI SO 
NAJPOGOSTEJŠI 
VZROK ŽELEZNIŠKIH 
NESREČ 

Med najtežje železniške ne- 
sreče sodijo gotovo trčenja, 
naleti in iztirjenja vlakov. Te 

nesreče pa najbolj pogosto za- 
krivijo železniški delavci, ker 
ne spoštujejo predpisov. Gre 
namreč za to, da ne upošteva- 
jo omejitev hitrosti, prezrejo 
signale, ki prepovedujejo na- 
daljnjo vožnjo in odpravijo vla- 
ke brez, da bi zato dobili dovo- 
ljenje. 

Pogost vzrok nesreč so tudi 
tehnične pomanjkljivosti, sla- 
bo vdrževane proge in podob- 
no. Posamezni vodilni delavci 
in organizatorji delovnega 
procesa v železniškem prome- 
tu prav tako ne izvajajo vsako- 
dnevnega nadzorstva in ne 
sprožajo postopkov zaradi kr- 
šitve delovnih obveznosti in 
discipline, kar gotovo vpliva na 
manjšo varnost železniškega 
prometa. 

Čeprav so za kršitev predpi- 
sov zdaj predvideni strožji 
ukrepi kot pred leti, jih povsod 
še ne izvajajo dovolj učinkovi- 
to. Dokaz za tako trditev je go- 
tovo podatek, da so bile samo 
v 5 odstotkih primerov izreče- 
ne strožje disciplinske sankci- 
je. Res pa je, da varnosti ne 
moremo zagotoviti samo z dis- 
ciplinskimi in kazenskimi 
ukrepi, temveč predvsem s sti- 
muliranjem dela oziroma z na- 
grajevanjem. 

Neurejen ekonomski položaj 
železniških organizacij se 
odraža tudi na višino osebnih 
dohodkov železniških delav- 
cev. Vpliva pa tudi na urejanje 

ieosoosoocaososeooeosoeesoooeosososoi 

INFORMACIJA O POLOŽAJU IN PROBLEMIH PRO- 
METNE VARNOSTI NA JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNI- 
CAH V LETU 1977 
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vprašanj osebnega in družbe- 
nega standarda delavcev v že- 
lezniškem prometu. Več kot 
30.000 delavcev nima urejene- 
ga stanovanjskega vprašanja. 
Veliko število se jih vozi na de- 
lo pa 20 ali več kilometrov. V 
celoti niso rešeni problemi 
družbene prehrane in niti niso 
urejeni prostori za počitek 
voznega osebja na končnih 
postajah. Letno izgubi življe- 
nje na železnicah 40 do 50 de- 
lavcev, mnogi postanejo de- 
lovni invalidi, ki jih je zdaj okoli 
9000. 

Prav tako ne ustreza kadrov- 
ska struktura. Zaradi tega je 
zelo težko usklajevati strokov- 
nost delavcev z razvojem te- 
hničnih sredstev, obsegom 
prometa in njegovo hitrostjo, 
kar seveda vpliva tudi na var- 
nost prometa. 

SLABA IN 
NESODOBNA 
TEHNIČNA OPREMA 

Informacija posebej poudar- 
ja, da še je zaradi tehničnih 
pomanjkljivosti na progah lani 
zgodilo 374 nesreč. Najpogo- 
steje so počile tračnice. Kljub 
naporom, da bi izboljšali kako- 
vost naših prog, ta še ni na 
zadovoljivi ravni, saj je gornji 
sloj izrabljen za več kot 50 od- 
stotkov. 

Z rekonstrukcijami in mo- 
dernizacijami je stanje pro- 
metnih zmogljivosti boljše, 

/ vendar je še veliko število do- 
trajanih naprav, ki ne ustrezajo 
zahtevam sodobnega in varne- 

ga prometa. Slaba in zastarela 
tehnična opremljenost ter vi- 
soka stopnja izrabljenosti vseh 
naprav gotovo vplivajo na 
zmanjšano varnost železniške- 
ga prometa. 

S sodobnimi signalno-var- 
nostnimi napravami naj bi 
opremili 3000 kilometrov prog. 
Toda, tako kot pri vgrajevanju 
avtostop naprav na progah in 
nabavljanju novih lokomotiv, 
je zastoj tudi pri modernizaciji 
teh kilometrov , železniškega 
omrežja. Okoli tretjina postaj 
ima elektrorelejno zavarova- 
nje, naprave brez nadzorstva 
odvisnosti ali samo najnujnej- 
še zavarovanje. 

Velika težava za varnejši 
promet je tudi slabo tehnično 
stanje, pomanjkljivo vzdrževa- 
nje in velik odstotek imobiliza- 
cije vagonov ter lokomotiv. 
Vsak potniški vagon je potreb- 
no povprečno sedemkrat letno 
izločiti iz prometa, kar je dva- 
krat več kot v razvitem železni- 
škem prometu. 

Tehnično pomanjkljiva so 
tudi vlečna vozila, ki so v lan- 
skem letu povzročila približno 
3000 motenj v prometu ali 90 
odstotkov vseh motenj, ki so 
nastale zaradi pokvarjenih de- 
lovnih sredstev. 

Precej za načrtovanim pro- 
gramom je prav tako moderni- 
zacija jugoslovanskih železnic. 
V prvih dveh letih planskega 
obdobja je bilo porabljenih sa- 
mo okoli 29 odstotkov od sku- 
paj planiranih finančnih sred- 
stev za petletno obdobje. 

Največ zamud je pri moder- 
niziranju signalno-varnostne 

tehnike prog in potniških vozil, 
torej na objektih, katerih mo- 
dernizacija bi morala v znatni 
meri prispevati k povečanju 
varnosti. Ker predvidene inve- 
sticije v minulem obdobju niso 
bile izvedene (nekateri objekti 
niso dograjeni, čeprav jih je 
načrtoval že program iz 1964. 
leta), ostajajo še naprej odprti 
problemi usposabljanja želez- 
niškega prometa za normalen 
in varen prevoz. 

POGOSTE NESREČE 
NA ŽELEZNIŠKIH 
PREHODIH 

Veliko težkih nesreč nastaja 
na krajih, kjer se križata želez- 
niška proga in cesta. Kolikor je 
večje število cestnih vozil, toli- 
ko je več teh nesreč. 

V Jugoslaviji je skoraj 10.000 
takih prehodov ali približno to- 
liko kot je v kilometrih dolgo 
celotno omrežje prog. Več kot 
8000 teh prehodov je v nivoju 
prog. Na samo 1928 prehodih 
oziroma 23 odstotkih vseh, so 
nameščene zapornice, polza- 
pornice, svetlobne naprave ali 
pa varujejo te prehode železni- 
čarji. Na vseh drugih prehodih 
za varnost skrbijo samo cestno 
prometni znaki, zelo malo pa 
je tudi prehodov, kjer cestni 
promet zaustavljajo avtomat- 
ske naprave. 

Na teh prehodih se vsak dan 
zgodi več kot ena nesreča 
dnevno, letno pa izgubi življe- 
nje 100 ljudi. 

POVEČANA 
DEJAVNOSTZA 
IZVAJANJE 
VARNOSTNIH 
UKREPOV 

Zvezni izvršni svet je, ko je 
razpravljal o tej Informaciji, 
sklenil, da morajo zvezni komi- 
teji za promet in zveze, za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
ter Skupnost jugoslovanskih 
železnic storiti vse za sprejetje 
podzakonskih predpisov, ki jih 
predvideva Zakon o temeljih 
varnosti železniškega pro- 
meta. 

Organizacijam združenega 
dela v železniškem prometu pa 
je priporočil, naj povečajo de- 
javnost pri izvajanju ukrepov 
za zagotovitev večje varnosti, 
izboljšanje tehnične opremlje- 
nosti delovnih sredstev, pri 
izvajanju programa pa naj dajo 
prednost objektom in tehnič- 
nim sredstvom, ki bodo pri- 
spevali k večji varnosti. Uskla- 
diti bo potrebno tudi dinamiko 
izgradnje in usposobitve avto- 
stop naprav ter zagotoviti, da 
bodo vlečna vozila hitreje 
opremljena s sodobnimi kon- 
trolnimi napravami, ki bodo 
vlakovodjem omogočile kako- 
vostnejše delo. Zelo pomemb- 
no je, da bodo vozna sredstva 
opremljena tudi y skladu s 
predpisi o kontrolno-tehničnih 
pregledih. 

Ne nazadnje je nujno, da se 
poveča prometna kultura. 
Izboljšati jo bo mogoče tudi s 
stalnim opozarjanjem na teža- 
ve varnosti železniškega pro- 
meta, na nevarnosti, ki jih lah- 
ko povzroči nespoštovanje 
prometnih predpisov kot tudi 
na ukrepe, ki bodo zagotovili 
splošno prometno varnost. 

• >r. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Poslovno združenje energetike 
SR Slovenije 

Samoupravna interesna 
skupnost za 
elektrogospodarstvo 

Samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin 

Republiški komite za 
energetiko 

Energetska bilanca SR Slovenije 

obdobje od leta 1981 do leta 2000 

f 

L. 

Poslovno združenje energetike SR Slovenije predla- 
ga v soglasju s Samoupravno interesno skupnostjo za 
elektrogospodarstvo, Samoupravno interesno skup- 
nostjo za nafto in plin in z Republiškim komitejem za 
energetiko, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
in preko njega Zborom delegatov Skupščine SR Slove- 
nije v obravnavo in v sprejem dolgoročno energetsko 
bilanco SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 
2000 in okvirni plan razvoja energetskih zmogljivosti 
na območju SR Slovenije za pokrivanje potreb po 
energiji v Sloveniji v naslednjem dvajsetletnem ob- 
dobju. 

Osnutek energetske bilance je v začetku aprila 1977 
obravnaval Republiški komite za energetiko in ga s 
svojimi mnenji ter vprašanji dal v obravnavo Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je na 
svoji seji 25. aprila 1977 na podlagi poročila odbora 
Izvršnega sveta za gospodarstvo in finance ugotovil, 
da je gradivo osrednja analitična podlaga za nadaljnje 
opredeljevanje v organih in organizacijah v republiki. 
Sklenil je naj predlagatelji organizirajo javno razpravo 

o tem gradivu v organizacijah združenega dela v 
gospodarstvu in v družbenih dejavnostih, v družbeno- 
političnih skupnostih, v Republiški konferenci SZDL, v 
Gospodarski zbornici in v republiških komitejih za 
družbeno planiranje in informacijski sistem, za var- 
stvo okolja ter vodnemu gospodarstvu in v drugih 
zainteresiranih organizacijah in skupnostih. 

Javna razprava je v vseh navedenih družbenih de- 
javnikih stekla od 7. 6.1977 z objavo gradiva v prilogi 
Poročevalca Skupščine SR Slovenije in je trajala do 
konca oktobra 1977. 

Javna razprava je gradivo brez izjem ocenila kot 
dobro pripravljeno gradivo za predlog energetske 
bilance, ki bo eden izmed temeljnih prispevkov za 
dolgoročno usmeritev nadaljnega družbenega razvo- 
ja SR Slovenije in podlaga za razvoj energetskega 
gospodarstva. Na podlagi mnenj, predlogov in dopol- 
nitev je bil izdelan ta predlog dolgoročne energetske 
bilance in okvirnega plana razvoja energetike za ob- 
dobje od leta 1981 do leta 2000. 

!050900oeooooeoeoBo«oooeooc icccccecosceoscooeoeoK »scooseccooosoeoosooooo 
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1.0 Uvod: 

Spričo sodobnih stvarnih spoznanj o pomemnosti zadostne 
in zanesljive preskrbe gospodarstva, družbenih struktur in 
posameznikov z energijo številne gospodarsko razvite dežele, 
pa tudi dežele v razvoju, pospešeno uveljavljajo svoje dolgo- 
ročne energetske bilance. 

Te bilance so globalni dolgoročni prikazi dinamike, struktu- 
re in obsega potreb po raznih vrstah energije, vsklajeni z 
dolgoročnimi analizami možnosti razvoja družbene reproduk- 
cije in uravnovešeni z možnostmi proizvodnje, transformacije 
in transporta energije ter nabave manjkajoče energije. 

Dolgoročne energetske bilance so hkrati z analizami razpo- 
ložljivosti z lastnimi viri in možno nabavo temeljnih surovin 

podlaga in okvir za podrobnejše načrtovanje strukturnih ra- 
zmerij in intenzivnosti pianov srednjeročnega gospodarskega 
razvoja vsake dežele. One so rezultat globalnih raziskav razpo- 
ložljivih in izrabljivih rezerv prirodnih virov energije, stvarne 
ocene bodočega razvoja posameznih gospodarskih in družbe- 
nih dejavnosti na podlagi razpoložljivosti vseh temeljnih, zlasti 
pa energetskih surovin, vloženega dela in iz njih izvirajoče rasti 
družbenega proizvoda ter prognozirane organiziranosti zdru- 
ževanja dela in sredstev v danih družbenih okvirih. 

Za SR Slovenijo je v okviru njenih specifičnih pogojenosti 
izdelava dolgoročne energetske bilance še posebej pomemb- 
na, saj smo že dodobra spoznani z neugodnim dejstvom, da 
razpolagamo s sorazmerno skromnimi viri energije in viri 
temeljnih industrijskih surovin. Že dalj časa in vedno bolj smo 
odvisni od nabave pomembnih količin energije izven Sloveni- 
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je. Naš bodoči razvoj zahteva vse bolj racionalno porabo vseh 
vrst energije in racionalno ter dobro organizirano porabo 
razpoložljivih temeljinih surovin, razpoložljivega kvalitetnega 
živega dela povezanega z uporabo sodobne tehnologije pri 
proizvodnji čimbolj iskanih in cenjenih končnih izdelkov go- 
spodarstva na domačem in na tujih trgih. 

Spričo take specifične in sorazmerno neugodne situacije v 
pogledu energije - kar velja tudi za temeljne surovine - se 
nikakor ne moremo zadovoljiti z že opravljenimi raziskavami 
našega energetskega in surovinskega potenciala in z raziska- 
vami optimalne strukture gospodarstva ter rasti posameznih 
gospodarskih dejavnosti, temveč mora to biti trajen in vedno 
bolj poglobljen proces, katerega rezultati se morajo trajno 
vgrajevati v planiranje nadaljnega razvoja infrastrukturnih de- 
javnosti gospodarstva. Predložen prikaz dolgoročne energet- 
ske bilance SR Slovenije bo zato potrebno trajno vzporejati in 
vsklajevati s stvarnim položajem in razvojem tehnologije v 
naslednjih obdobjih. 

Bilanco bo potrebno tekoče, zlasti pa za vsako zaključno 
srednjeročno obdobje, na podlagi doseženih rezultatov po- 
drobno proučevati in jo po potrebu dopolnjevati, oziroma tudi 
spreminjati za naslednja obdobja, hkrati pa dodajati prikaze 
energetskih bilanc za nova srednjeročna obdobja. Pri tem delu 
bo potrebno upoštevati zvezne letne, srednjeročne in dolgo- 

ročne energetske bilance SFRJ, z upoštevanjem stanja in 
tendenc energetskega razvoja v svetu. Glede na skromnost 
razpoložljivih rezerv primarne energije in na rastočo odvisnost 
od nabave energije izven Slovenije, ni ne sedaj, niti v bodoče 
opravičljivo sleherno samozadovoljstvo in ni dopustno nika- 
kršno opuščanje racionalnosti ravnanja z energijo in racional- 
nosti njene končne porabe. To tembolj, ker nas izkušnje 
opozarjajo, da cenene energije verjetno ne bo več. Končno 
moramo že sedaj, spričo vse hitrejšega porabljanja neobnovlji- 
vih rezerv fosilne energije, pospešeno iskati in proučevati 
možnosti izkoriščanja novih virov energije v naravi, ter razvijati 
ustrezno tehnologijo za njihovo izkoriščanje. 

Vse večji in često neugodni vplivi človekove dejavnosti na 
kvaliteto naravnega okolja nas pri izdelavi te dolgoročne 
energetske bilance in pri njenem tekočem dopoljnjevanju in 
spreminjanju obvezujejo na iskanje takih rešitev preskrbe z 
energijo in njene končne porabe, ki bodo kar največ doprinesle 
tako k racionalnem gospodarjenju z energijo, kakor tudi k čim 
manjšemu onesnaževanju okolja. 

Dolgoročna energetska bilanca in okvirni plan razvoja ener- 
getike ter preskrbe z energijo morata v svojih rešitvah omogo- 
čiti uresničevanje politike in zasnove dolgoročnega družbe- 
noekonomskega razvoja v prostoru SR Slovenije ter skladno 
reševanje energetskih problemov z vodnogospodarskimi in 
agrarnimi problemi. 

2.0. Strokovna gradiva, kot podlaga za 
dolgoročno energetsko bilanco SR 
Slovenije 

2.1. Makroprojekt »Študija kompleksne energetike SR Slo- 
venije - Prikaz možnosti dolgoročnega razvoja energetike SR 
Slovenije - avgust 1976« Raziskovalna skupnost Slovenije. 

2.2. Podlaga elektrogospodarstva za makroprojekt na 
osnovi energije v Sloveniji od leta 2000, Maribor 14. 2.1977 in 
dopolnilna gradiva Elektrogospodarstva Slovenije november 
1977. 

2.3. Poročilo INA - Nafta Lendava o investicijskem vlaganju 
v obdobju od 1976 do 1990 leta - 22. april 1976 in dopolnilno 
poročilo avgust 1977. 

2.4. Projekt rafinerije v Kopru - zmogljivost 4 milijonov ton 
predelave surove nafte, Sermin-Koper 15. februar 1977 in maj 
1977 (Preliminarna informacija na osnovi surove nafte - 
Kuvvait). 

2.5. Plan prostorskega policentričnega razvoja Slovenije - 
Zavod za prostorsko planiranje razvoja SR Slovenije, Zavod za 
družbeno planiranje SR Slovenije. 

2.6. Osnutek programa razvoja graditve elektroenergetskih 
objektov v SR Sloveniji za pokrivanje porabe el. energije v 
obdobju 1981-1985-1990 in osnutek progr. razvoja graditve v 
obdobju 1991-2000 ter dodatek k osnutku EGS, maj, okt. 
1977. 

2.7. Okvirni program razvoja omrežja za transport in razde- 
ljevanje zemeljskega plina v SR Sloveniji v obdobju 1981 do 
2000, konzultacija pri PetroluTOZD zemeljski plin, Ljubljana 8. 
marec 1977. 

2.8. Ocena razvoja naftovodnih in plinovodnih povezav, 
transporta naftnih derivatov ter rezervoarskih zmogljivosti za 
naftne derivate in energetske pline v SR Sloveniji v obdobju 
1981-2000, ISNAP marec 1977. 

2.9. Program graditve energetske cone Koper, maj, junij 
1977. 

2.10 Ocena razvoja integrirane preskrbe s toploto za ogre- 
vanje in sanitarno vodo in oblikovanja toplovodnih omrežij 
večjih mest in industrijskih centrov PZE, marec 1977. 

2.11. Ocena potrebne koriščene energije za preskrbo Indu- 
strijske cone Sežana-Opčine in za potrebe Pomorske plovbe 
Piran, ocena PZE in Inštituta Ljubljanske banke, konzultacija 
marec 1977. 

2.12. Ocena obsega in vloge koriščenja novih virov energije 
za pokritje potreb po energiji v SR Sloveniji (geotermična, 
sončna in vetrovna energija) PZE marec 1977 in Republiški 
komite za energetiko november 1977. 

2.13. Ocena uporabe energetskih surovin za neenergetske 
potrebe v gospodarstvu, konzultacija na podlagi podatkov 

Makroprojekta »Študija kompleksne energetike SR Slovenije, 
PZE marec 1977. 

2.14.J_ 
Zaključki in ocene v zvezi z dolgoročno energetsko preskrbo 

s sej in posebnih posvetovanj Republiškega komiteja za ener- 
getiko v letu 1977. 

2.15. Stališča, ocene, predlogi in priporočila iz javne razpra- 
ve o osnutku energetske bilance SR Slovenije za obdobje 1981 
do 2000, v organizacijah združenega dela v gospodarstvu in 
družbenih dejavnostih, družbenopolitičnih in samOupravno- 
interesnih skupnostih, Gospodarski zbornici in Republiški 
konferenci SZDL ter v izvršnih organih Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

3.0. Temeljna izhodišča za energetsko 
bilanco SR Slovenije za obdobje 
1981-2000 

3.1. Rast družbenega proizvoda in rast porabe 
energije 

Rast družbenega proizvoda je v večini dežel sveta prvo 
merilo za rast porabe koriščene energije in obe rasti potrkata 
vzporedno. Razmerje med rastjo družbenega proizvoda in 
rastjo porabe koriščene energije znaša v svetu okoli 1:0,6 do 
0,7. To glede na statistične podatke zadnjih 10 let velja tudi za 
rast porabe koriščene energije v SR Sloveniji, kjer je znašala 
okoli 0,50% rasti družbenega proizvoda. S prizadevanji, da se 
doseže racionalnejše gospodarjenje z energijo v svetu v sploš- 
nem predvidevajo doseči določeno padanje rasti porabe kori- 
ščene energije od današnjega razmerja rast družbenega proi- 
zvoda: 1, rast porabe koriščene energije 0,6 do 0,7, na razmer- 
je: 1:0,55 do 0,65. 

Spričo neugodne energetske situacije in vedno večje ener- 
getske odvisnosti v naši republiki moramo doseči na koncu 
obravnavanega 20 letnega obdobja razmerje rasti družbenega 
proizvoda in rasti porabe koriščene energije 1:0,55 do 0,6 v 
primerjavi s sedanjim razmerjem 1:0,50. 

To nameravamo doseči z zmanjšanjem porabe koriščene 
energije na enote družbenega proizvoda z racionalnejšo pora- 
bo energije in z uvajanjem kvalitetnejših energetskih goriv ter 
tehnologije, z višjim izkoristkom teh goriv glede na sedanje 
izkoristke. 

Drugo merilo za rast porabe koriščene energije je rast števila 
prebivalstva. Da bomo dosegli zgornje cilje v razmerju med 
družbenim proizvodom in porabo koriščene energije, moramo 
vsekakor vsaj ohraniti današnjo stopnjo aktivnega prebivalstva 
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glede na celotno prebivalstvo in hkrati povečati produktivnost 
dela v gospodarstvu, da bomo lahko obvladali rast življenske 
ravni tudi v pogledu energije. 

Tretje merilo za rast porabe energije je rast porabe primarne 
energije glede na rast porabe koriščene energije. Razmerje 
med njima kaže stopnjo izkoristka primarne energije za prido- 
bitev enote koriščene energije. Padanje tega razmerja povzro- 
či hitreje izčrpanje lastnih energetskih virov in povečanje 
energetske odvisnosti. Da bomo to preprečili moramo v ener- 
getiki razviti aii prevzeti racionalnejšo tehnologijo, ki bo omo- 
gočila zmanjševanje porabe primarne energije za proizvodnjo 
koriščene energije. 

3.2. Tendence rasti razvoja posameznih 
gospodarskih in družbenih dejavnosti 

V tekočem petletnem planu družbenega razvoja in v planskih 
zasnovah za nadaljnje petletne plane je očitna potreba krepitve 
industrije, v njej pa zlasti: 

- industrije za proizvodnjo temeljnih surovin, 
- proizvodnje infrastrukturnih proizvodov v črni in barvni 

metalurgiji, 
- industrije celuloze in papirja, 
- industrije gradbenih proizvodov, 
- kemične, elektro - in strojne industrije 
- industrije prehrambenih proizvodov. 
V drugih panogah gospodarstva nameravamo okrepiti zlasti: 
- gradbeništvo, 
- transport blaga in potnikov, 
- poljedeljstvo in živinorejo. 
Proizvodi teh industrijskih in drugih gospodarskih dejavno- 

sti naj bi zmanjšale naše potrebe za uvoz surovin, polizdelkov, 
reprodukcijskega materiala in hrane. Vsekakor pa so med 
njimi številne dejavnosti energetsko nadpoprečno zahtevne. Z 
rastjo teh dejavnosti v bilanci sicer v zadostni meri računamo, 
vendar bodo prav pri teh dejavnostih morali priti do polnega 
izraza ukrepi in zavestne odločitve za trajno racionalizacijo 
porabe energije. Prav tako bomo morali krepiti izvoz le tistih 
izdelkov naštetih dejavnosti, v katerih bo več živega dela in bo 
zato njihova tržna vrednost izdatno večja od vrednosti zanje 
porabljene energije in drugih surovin. 

Večina naštetih dejavnosti bo porabljala pomembne količine 
električne in toplotne energije. Električna energija bo morala 
biti koriščena predvsem tam, kjer ni zamenljiva z drugimi 
vrstami energije in tam, kjer to izrecno narekujeta ekonomič- 
nost proizvodnje in kvaliteta proizvodov. Na področju toplotne 
energije, ki predstavlja 80% (1980) do 70% (2000) vse korišče- 
ne energije, bo polovico energije porabljene navisokotempa- 
raturnem nivoju. Sedanje relativno visoke izgube toplote na 
tem področju nam narekujejo v bodoče skrbnejšo izbiro te- 
hnoloških postopkov in potrebe opreme z manjšimi toplotnimi 
izgubami, hkrati pa odločne ukrepe za rekuperacijo sedaj 
izgubljene toplote. 

Nekatere tehnološke procese v industriji, zlasti pa tudi v 
kmetijstvu in živinoreji, bo potrebno podrobneje proučiti glede 
možnosti uporabljanja nižjih temperatur, kjer lažje obvladamo 
izgube toplote ter zlasti zato, ker lahko preskrbo z nizkotempe- 
raturno toploto vsaj v določeni meri integriramo z uporabo 
visokoučinkovitih javnih toplotnih postaj in z zgraditvijo toplo- 
vodnih sistemov za toplo vodo in industrijsko paro. 

Odločni premiki bodo potrebni tudi za preusmeritev tran- 
sporta blaga s cest na železnice, ki porabljajo bistveno manj 
energije na enoto transportiranega blaga. 

Ukrepi našteti vtem poglavju bodo zahtevali pomemben del 
raziskav in študij, ki jih bo moralo organizirati gospodarstvo v 
okviru raziskav za zagotovitev zadostne in racionalne preskrbe 
z energijo. 

Pomemben učinek bodo ti ukrepi zagotovili tudi pri izboljše- 
vanju človekovega okolja saj bo racionalna in gospodarna 
poraba energije relativno zmanjšala porabo energije, zmanjša- 
la oddajanje toplote v okolje in dovolila graditev učinkovitih 
čistilnih naprav za prestrezanje žveplovih spojin, saj in pepela. 

3.3. Politika in zasnova regionalnega 
prostorskega razvoja 

Politika in zasnova prostorskega razvoja, ki ju narekujejo 
naša zasnova družbenega razvoja in številne objektivne dano- 

sti našega življenjskega prostora, imata odločilen vpliv na 
energetsko bilanco in na zasnovo plana razvoja energetike, 
tako, kot to velja tudi za razvoj prometa in vodnega gospodar- 
stva. 

Po teh dokumentih bo še naprej podlaga družbenega in 
gospodarskega razvoja razvoj proizvodnih sil. Vendar se bo na 
višji ravni družbenega in gospodarskega razvoja delež te 
panoge v zaposlevanju postopoma zmanjševal. Vsekakor bo 
obseg industrijske dejavnosti v razvoju posameznih območij in 
središč zavzemal tudi v bodoče enak delež kot doslej. V 
nadaljnem razvoju pa predvidevamo enakomernejšo razdeli- 
tev industrije tudi v širšem prostoru na podlagi potencialnih 
možnosti, ki jih zlasti opredeljujeta prisotnost surovin in razvoj 
komunikacij. 

V naslednjih obdobjih moramo na področju gospodarstva 
doseči ob večjem deležu znanja in ob večjem učinku živega 
dela 

- višjo raven v industrijski proizvodnji, 
- višji organski sestav kapitala, 
- višjo stopnjo predelave in 
- avtomatizacijo tehnoloških procesov. 
To vsekakor pomeni močan porast kvalitete tehnologije, 

preusmeritev proizvodnje, dolgoročno analiziranje in obvlado- 
vanje tržnih zahtev, okrepitev in izvajanje ukrepov za varstvo 
okolja, boljšo preskrbo s surovinami, kar obeta skladnejšo 
politiko zaposlovanja ter krepitev gospodarske moči posamez- 
nih območij. 

Močneje naj bi se razvile tudi storitvene dejavnosti, komu- 
nalne dejavnosti in družbene dejavnosti, komunalne dejavno- 
sti in družbene dejavnosti, zlasti zdravstvene, prosvetno izo- 
braževalne in raziskovalne dejavnosti. 

Spričo takih namer razvoja bo treba pospešiti in usmeriti 
stanovanjsko graditev na 70% družbenih stanovanjskih gra- 
denj in 30% individualnih gradenj s poprečno stanovanjsko 
površino 50 m2 v družbeni gradnji ter 70 do 80 m2 stanov, 
površine in okoli 500 m2 zemljišča v individualni gradnji. 
Povečale se bodo zazidalne površine mest in naselij, vendar se 
bo z usmeritvijo na 70% gradenj v družbeni gradnji v blokih in 
strnjenih naseljih povečala gostota naselitve, kar bo omogoča- 
lo integracijo preskrbe z ogrevno toploto in sanitarno vodo. 

Energetika k temu lahko odločilno prispeva z izboljševanjem 
razdeljevanja električne energije, integriranimi sistemi za pre- 
skrbo s toploto, enakomerno razporeditvijo omrežja za 
zemljski plin, postavitvijo ustreznih skladiščenih zmogljivosti 
za naftne derivate in z uvajanjem koriščenja novih virov energi- 
je v skladu z možnostmi, ki so dane na posameznih območjih. 
Ti ukrepi, zlasti pa dvig kvalitete posameznih vrst energije in 
uvajanje novih visokokvalitetnih goriv, bodo tudi doprinesli k 
uresničevanju sprejete politike in zasnove prostorskega razvo- 
ja v naši republiki. 

3.4. Racionalno gospodarjenje z energijo 

Ta bilanca je izdelana s predpostavko, da bo v polni meri 
učinkoval program ukrepov za racionalizacijo, pridobivanja, 
pretvarjanja, transporta in porabe energije. V nasprotnem 
primeru bi bilo proizvedene manj energije, potrošene pa več 
energije, kar pomeni, da bi se energetska odvisnost še poveča- 
la. 

3.4.1. Na področju proizvodnje energije je predvidena pov- 
prečna graditev hidroelektrarn tako, da bo v letu 2000 skupna 
proizvodnja elektične energije v hidroelektrarnah znašala oko- 
li 7500 GWh. Potencialne možnosti izkoriščanja hidroenergije 
so ocenjene na 8000 GWh, oziroma na 8500 GWh, če bodo HE 
grajene po vsklajenih interesih energetike in vodnega gospo- 
darstva. 

Tako bo dosežen izkoristek vse razpoložljive hidroenergije 
okoli 93,8% oziroma 88,2%. Ta hidroenergija bo v letu 2000 
nadomeščala okoli 2,8 milj. ton lignita ali 694.000 ton mazuta. 

HE zgrajene med 1981 do 2000 v skupni proizvodnji 4400 
GWh bodo nadomestile okoli 1,65 milj. ton lignita ali 407.000 
ton mazuta letno, ki bi jih morali porabiti za proizvodnjo 
električne energije. 

3.4.2. S pospešenimi geološkimi raziskavami bodo ugotovili 
realen obseg razpoložljivih rezerv premoga na območju SR 
Slovenije. S sistematičnimi rudniškimi raziskavami in s primer- 
nimi vlaganji za odpiranje novih rudniških delovišč bo potreb- 
no zagotoviti neprekinjeno proizvodnjo rjavega premoga na 
ravni 2,120 milijona ton in lignita na ravni 4,7 milijona ton letno. 
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Pri tem je treba upoštevati, da more biti ta planirana proizvod- 
nja premoga zmanjšana za okoli 5% zaradi nepredvidenih 
težav pri odkupavanju premoga, ki lahko nastopijo pri jamski 
proizvodnji premoga kljub že navedenemu povečanju obsega 
in kakovosti raziskovalnih in odpiralnih del. 

V tem smislu je predvidena v bilanci po letu 1992 določena 
rezerva v proizvodnji premoga. 

3.4.3. V okviru programa geoloških raziskav so močno pou- 
darjene raziskave za dokončno opredelitev poznanih in za 
odkritje novih ležišč surove nafte in zemeljskega plina. Razi- 
skave se bodo okrepile na območju severovzhodne Slovenije, 
ki obeta največ, določene raziskave pa naj bi razčistile indika- 
cije na nafto in plin na nekaterih drugih krajih Slovenije. 
Skromne ocene kažejo na možnost pridobivanja okoli 200 milj. 
m3 plina in okoli 200-300 tisoč ton surove nafte letno po letu 
1990. 

3.4.4. S pospešenimi geološkimi in rudniškimi raziskavami 
predvidevamo širjenje eksploatabilnih ležišč urana predvsem 
na lokaciji Žirovski vrh in tudi drugod. Glede na to, da že 
razpolagamo z določenimi znanimi eksploatabilnimi rezerva- 
mi urana in pričakujemo z novimi raziskavami še določeno 
povečanje, se v energetski bilanci odločamo poleg NE Krško, 
ki je v gradnji, še za eno NE-toplarno približno enake moči v 
prostoru Ljubljana-Dolsko, ki naj bi dala pomembne količine 
električne energije in toplote (3350 GWh el. energije in 2600 
Tcal toplote letno). 

S to novo jedrsko elektrarno bomo pridobili okoli 11.140 
Tcal, kar pomeni 4,85 milj. ton lignita ali 1,2 milj. ton mazuta, ki 
bi jih morali nabaviti izven Slovenije. 

3.4.5. V okviru energetske bilance SR Slovenije 1981-2000 
je predvideno, da bo izkoriščanje geotemične, sončne in 
vetrovne energije dalo vsaj 1500 Tcal koriščene energije, kar 
bo v letu 2000 pomenilo 2% koriščene energije. Ob ugodnejših 
rezultatih uvajanja teh vrst energije bi lahko teh 1500 Tcal 
dosegli že v letu 1990, oziroma v letu 2000 povečali delež na več 
kot 3% ali 2250 Tcal (ekvivalent 230.000 ton surove nafte). 
Vsekakor bo to lahko dalo 6,5%, ozirdma celo 10% vse 
potrebne nizkotemperaturne toplotne energije, ki bo dosegla v 
letu 2000 okoii 23.000 Tcal. (ekvivalent 2,4 milj. ton surove 
nafte) 

3.4.6. O pretvarjanju primarne energije v elektično energijo 
je bilo glede hidroenergije že govora v točki 3.4.1. Na področju 
pridobivanja električne energije in toplote s termoelektrarnami 
in toplarnami pričakujemo večkratne koristi v pogledu racio- 
nalne porabe primarne energije (premoga, tekočih goriv in 
jedrske energije), kakor tudi pri končni porabi koriščene ener- 
gije. 

V proizvodnji elektične energije iz premoga bomo dosegli v 
letu 1980 (kot smo tudi dosegli v letu 1975) izkoristek celotne 
energije premoga s 30,6% (4454 Tcal pridobljene energije in 
14.565 Tcal porabljene energije). Izkoristek kalorične vredno- 
sti premoga bo v letih do leta 2000 porastel in bo v letu 2000 
dosegel 35,8% (5780 Tcal pridobljene električne energije in 
toplote ter 16.140 Tcal porabljene energije premoga). 

To pomeni, da bomo z nekaj večjo količino premoga pridobi- 
li v bodoče bistveno več električne energije in toplotne energi- 
je. 

Pri TE-TO na mazut si bomo prihranili, glede na sicer 
dosegljiv izkoristek mazuta pri proizvodnji električne energije 
največ 40% v gorivu prisotne energije vso toploto, ki jo bomo 
posredovali porabnikom toplote. Te toplote bo v letu 2000 
okoli 2500 Tcal, kar je enako energiji 270.000 ton mazuta. 

Pri jedrskih elektrarnah bomo v letu 1980 pri TE Krško 
dosegli izkoristek 33,2% s sedanjo tehnologijo izrabljive to- 
plotne energije uranovega in jedrskega goriva za elektrarne. Z 
zgraditvijo NE-TO v Dolskem pa bo skupen izkoristek goriva za 
NE Krško in NE-TO Dolsko dosežen s 53%. Prihranek bo okoli 
2600 Tcal, kar ustreza porabi okoli 280.000 ton mazuta. 

S postavitvijo NE-TO Dolsko, namesto večjega števila to- 
plarn na mazut in povečanja zakupa električne energije, bomo 
nadomestili okoli 3,3 miljona ton zakupljenega premoga in 
okoli 300.000 ton mazuta. 

Z integrirano preskrbo s toploto bomo iz široke porabe 
izložili okoli 500.000 ton lažjih kurilnih olj in gospodinjskega 
olja ter jih nadomestili z okoli 360.000 ton cenejšega mazuta in 
z 2600 Tcal iz jedrskega goriva. Pri tem pa je potrebno opozoriti 
na že navedeno izhodišče, da je možno doseči navedene 
prihranke ob izpolnjevanju programa ukrepov za racionaliza- 

cijo porabe energije konkretno z izboljšano izolacijo stavb in 
avtomatizacijo kurilnih naprav. 

Precejšnje prihranke v energiji pomeni tudi uvedba zemelj- 
skega plina, s katerim bo zaradi njegove visoke kvalitete 
neposredno povečan izkoristek goriva v tehnoloških procesih 
in kakovost izdelkov. 

3.5. Varstvo okolja 

3.5.1. Vzporedno z racionalnejšo rabo energije se bo bistve- 
no zmanjševal vpliv pretvarjanja energije in porabe energije na 
okolje. 

Prehod na integrirano preskrbo s toploto s postavitvijo 
termoelektrarn-toplarn z visokimi dimniki na skrajnem robu 
mestnih območij, bo v pomembnem obsegu odpadla emisija 
škodljivih plinov, saj in pepela iz nizkih individualnih dimnikov. 
Emisija iz toplarn na odvetrni strani okolice mest in naselij pa 
bo zmanjšana s filtrskimi napravami. Preostala emisija bo 
odhajala v višje zračne lege do katerih ne sega toplotna 
inverzija spodnjih zračnih plasti. 

Zaradi preusmeritve na proizvodnjo električne in toplotne 
energije v velikih TE in TE-TO bo poraba premoga v veliki meri 
izločena iz široke porabe v mestih in iz industrije. Zamenjali jih 
bodo toplota iz toplovodnih omrežij, kurilna olja z manj žvepla 
ter zemeljski plin zlasti v industriji ter v določenem delu tudi v 
ogroženih mestih. 

Odločitev za proizvodnjo električne energije in toplote v 
jedrski elektrarni-toplarni v Dolskem bo še v dodatni meri 
odpravila škodljive vplive energetskih odpadkov v ozračju, 
vodi in v tleh, saj je znano, da NE ne povzročajo take emisije 
škodljivih snovi v ozračje kot klasična goriva. 

Premoga, namenjenega v celoti za proizvodnjo električne 
energije in toplote v velikih TE-TO, ne bo treba separirati in 
bodo tako vode čistejše, zlasti Sava, ki jo v veliki meri onesna- 
žujejo separacije premoga v Zasavju. 

Uporaba zemeljskega plina v velikih industrijskih središčih 
bo v veliki meri nadomestila doslej uporabljeni mazut ter bo s 
tem bistveno manjša emisija žvepla in saj iz industrijskih 
dimnikov. 

Racionalna in varčna poraba energije, bo tudi v znatnem 
obsegu vplivala na zmanjšanje onesnaževanja okolja, kar velja 
tudi za preusmeritev transportov s cest na železnico*ter za 
ureditev višjega števila vskladiščenih prostorov za naftne deri- 
vate ob železniških progah. 

Priložena analiza sedanjih in bodočih emisij, zaradi energije 
nazorno kaže zgoraj opisane rezultate. 

3.5.2. Izračun emisije S02 in N2 ter ostanka neizgorelih 
snovi — pepela pri proizvodnji električne energije in toplote v 
letu 1975 na območju SR Slovenije. 

A. Za izračun gornjih vrednosti so bili vzeti naslednji podat- 
ki: 

1. Gorivo 
Gorivo Kcal/kg(Nm3) S2% N2% p%v% 

lignit 
rj. premog 
les. odpadki 
t. olje 
I. olje 
plin 
butan-propan 
plavžni plin 
bencin 
diesel olje 
zemeljski plin 

2.800 
3.500 
3.700 
9.500 

10.000 

25.000 (Nm3) 
930 (Nm3) 

10.000 
10.000 
8.600 (Nm3) 

0,8 
2,0 

0 
1 
0,3 

1 
1 
0,5 
0,05 
0,25 

9 
10 
0,5 

43 
22 
20 

0,01 - 
60 

0,05 
0,6 
0,05 

do 03 

0,2 

2. Poraba primarne energije v I. 1975 
2.1. Premog 

TE in TO 
industrija 
promet 
ostali 

1.121,3x103 ton/l 
494,3 x103 ton/l 

25,2 x 103 ton/l 
476,7 x 103 ton/l 

Skupaj premog 2.117,5 x103 ton/l 
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2.2. Lignit 
TE in TO 
industrija 
promet 
ostali 

3.290,0x 103 ton/l 
229,0 x103ton/l 

10,0 x 103 ton/l 
296,0x103 ton 

Skupaj lignit 3.825,0 x 103 ton 

2.3. Surova nafta 
bencin 
I 
JET gorivo 
plin. olje 
kurilno olje 
TNP 
za neenergetske potrebe 

370 x 103 ton 

30x 103 ton/l 
291 x 103 ton/l 
913 x 103ton/l 

71 x 103 ton/l 
120 x 103ton/l 

Surova nafta skupaj 1.795x 103 ton/l 

2.4. Plin 
Skupna poraba 

2.5. Les in lesni odpadki 
Skupna poraba 

6 x 103Nm3/l 

2.240 Tcal/I 
(770 x 103 ton) 

Iz zgornjih podatkov sledi, da je bilo za proizvodnjo električ- 
ne energije in toplote porabljeno v TE in TE-TO: 
lignita 3.290,0 x 103ton 
premoga 1.121,3 x 103ton 
nafte 67,0x 103 ton 

v industriji, prometu in ostalih potrošnikih pa 
lignita 535,0 x 103ton 
premoga 996,2 x 103ton 
nafte 1.208,0 x 103ton 
plina 6,0x103Nm3 

lesa 770,0 x 103ton 

Đ. Izračun teoretične emisije SO „ N2 in ostanka neizgore- 
lih snovi — pepela. 

Pri izgoretju 1 kg goriva se proizvede naslednja količina 
S02m N2 in pepela: 
1. Lignit 

1 kg lignita da 0,016 kg S02, 0,01 kg N2, 0,0 kg pepela (p) 
2. Premog 

1 kg premoga da 0,04 kg S02, 0,01 kg N2, 010 kg p 
3. Nafta 

1 kg nafte da 0,014 S02, 0,003 kg N2, 
4. Les 

1 kg lesa da 0,005 kg N2, 0,005 kg p 
C. Emisija S02, N2 in pepela v letu 1975 v SR Sloveniji 
Iz zgornjih podatkov je izračunana teoretična emisija S02, 

N2, in pepela, ki je bila proizvedena v letu 1975 in sicer: 
a)  

S02 N2 p 
Potroš. Gorivo x 103 tonx 103 tonx 103 ton 

TE 
in 
TE-TO 

lignit 
premog 
nafta 

52,5 
44.8 

0,9 

32,9 296,0 
11,2 112,0 
0,2 

SKUPAJ 98,2 44,3 408,0 
b) 

industrija, 
promet, 
ostalo 

lignit 
premog 
nafta 
plin 
les 

8,6 
39,9 
16,9 

5,3 
9,9 
3,6 

3,8 

38,2 
99,6 

3,8 
SKUPAJ 65,4 22,6 141,6 
SKUPAJ A + B 163,6 66,9 549,6 

x 103tonx 103 tonx 103 ton 
SO, N, 

Pri tem prikazu je potrebno upoštevati, da je bila zaradi 
porabe energetskih goriv v elektrogospodarstvu nastala emisi- 
ja odvajana z visokimi dimniki v višje sloje ozračja. Za večino 
lokacij lahko predpostavimo, da se škodljivi plini v normalnih 

vremenskih razmerah niso pojavljali v neposrednih nadzemnih 
zračnih plasteh. Na lokacijah, kjer se pojavljajo izredne toplot- 
ne inverzije (npr. Trbovlje) so že zgrajeni ustrezno višji dimniki. 
V celoti lahko upoštevamo, da se škodljivi plini iz elektroener- 
getskih objektov v neposredni bližnji okolici pojavljajo z naj- 
manj 15 krat manjšo intenzivnostjo, kot pri nizkih dimnikih (če 
ne upoštevamo filtre pri TE in TE-TO). 

Elektrogospodarstvo je v letu 1975 porabilo 86% vsega 
lignita in 53% rjavega premoga, dočim so bile količine porab- 
ljenih naftnih dederivatov zanemarljivo majhne glede na emisi- 
jo. 

Večji dei škodljive emisije zaradi uporabe energetskih goriv 
- rjavega premoga in kurilnih olj - sta v mestih in večjih 
industrijskih naseljih povzročali industrija in široka individual- 
na poraba goriv v centrih mest oziroma z nizkimi dimniki, često 
tudi z nestrokovnim kurjenjem. 

D. Primerjava onesnaženosti zraka v letu 1975 z letom 2000, 
ko se bo poraba energije povečala za 3 x. 
1975/2000 

Tcal/Tcal 
1975 2000 

S02 x 103 

1975.2000 
N2 x 10^ 
1975 2000 

p x 103t 
1975 2000 

vodna 
energija 
nuklearna 
premog 
nafta 
n. plin 
les 
novi 
viri en. 
zakup 
el. en. 

7.376/15.290 
0/ 5.568 

18.610/18.020 
18.125/69.580 

50/12.980 
2.240/ 1.500 

0/ 1.452 

0/18.590 

0 
0 

145,8/160,0 
17,8/ 67,9 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

59,3/64,2 
3,8/14,5 

0 
3,8/ 2,6 

0 

0 

0 
0 

545,8/590,1 
0 
0 

3,8/ 2,6 

0 

0 
SKUPAJ 46.401/142.900 1163,6/227,9 66,9/81,3 549,6/592,7 
porast 300% 41? 21% 8% 

Pri primerjavi je treba upoštevati, da bosta praktično ves 
premog in najmanj 1/4 nafte porabljena v velikih javnih ener- 
getskih objektih izven mest ali na skrajnih odvetrnih robovih 
mest (TE-TO), ki bodo opremljene z dovolj visokimi dimniki in 
sodobnimi filtri. 

V industriji bo premog in velik del kurilnih olj nadomeščen z 
zemeljskim plinom, katerega emisija škodljivih snovi je izredno 
majhna, v večjih naseljih in mestih pa bodo po konceptu te 
energetske bilance okoli 50% potreb energije za ogrevanje, 
sanitarno vodo in kuho prevzela integrirana toplovodna 
omrežja z napajanjem iz TE-TO ter zemeljski in mestni plin. 

V obeh prikazih - za leto 1975 in za leto 2000 - je upošteva- 
no vse žveplo, ki ga vsebuje določeno gorivo. Opozoriti mora- 
mo, da odhaja v zrak samo nevezano žveplo, ki ga je v trdem 
gorivu 75%, v bencinu 50%, v kurilnem olju 100% od celotne- 
ga, dočim gre ostalo žveplo v žlindro in pepel, katera pa ne 
onesnažujeta okolja. 

3.6 Omejitveni podatki pri prognoziranju 
porabe, proizvodnje in nabave energije 

1. Upoštevati je potrebno, da je za SRS iz lastnih virov 
možno računati: 

a) z izkoriščanjem domačih virov energije: 
- do največ 4,7 milijona ton lignita letno 
- do največ 2,2 milijona ton rjavega premoga letno 
- do največ 8000 GWh hidroenergije letno 
- do skupno največ 3200 ton jedrskega goriva za vseh 20 let 

od 1980 do 2000 leta; 
b) z nabavo premoga iz drugih delov države in iz uvoza: 
- premoga iz drugih delov države do največ 500.000 ton 

sušenega lignita letno, oziroma 400.000 ton rjavega premoga 
letno; 

črnega premoga za potrebe industrije do 50.000 ton 
letno, 

- koksa za potrebe industrije do 200.000 ton letno; 
c) z nabavo ali angažiranjem surove nafte za energetske in 

neenergetske potrebe Slovenije do okoli 5 mio ton vi. 1990 in 7 
mio ton v I. 2000. V kolikor bo odločeno, da se zgradi jedrska 
elektrarna - toplarna v Dolskem v letu 1992, se bo potreba po 
težkem kurilnem olju zmanjšala za pridobljeno toploto za okoli 
270.000 ton do 300.000 ton surove nafte, električna energija 
pridobljena v tej NE-TO pa bo nadomestila del predvidenega 
zakupa el. energije (okoli 3000 GWh). 
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d) Nabava zemeljskega plina za energetske in neenergetske 
potrebe Slovenije do največ 3 miljarde m3 letno, glede na 
celotno SFRJ. 

Glede na nerazčiščene dolgoročne možnosti nabave surove 
nafte in zemeljskega plina in njune velike medsebojne zamen- 
ljivosti, je treba oba vira energije obravnavati skupaj kot en vir 
energije. 

e) Pomorska plovba Piran bo po letu 1980 angažirala ca. 
60.000 ton letno tekočih goriv iz proizvodnje Sermin Koper, 
oziroma iz drugih virov. 

f) Industrijska cona Sežana-Opčine bo angažirala 100 MW 
električne moči in 500 GWh el. energije iz TE Koper na tekoče 
gorivo in okoli 40 milijonov m3 zemeljskega plina in okoli 
50.000 ton plinskih in kurilnih olj iz nafte. 

g) za nabavo jedrskega goriva je težko dati oceno. 30-letna 
potreba za celotno NE Krško bo okoli 3200 ton U30B, torej za 
Slovenijo okoli 1600 ton U308; za NE-TO Dolsko pa bo potreb- 
nih okoli 3200 ton U308, skupaj med leti 1980 in 2000 okoli 2030 
ton U308, ne vemo pa še koliko tega goriva bomo lahko 
proizvedli do I. 2000 iz naše rude. 

h) sončna energija, geotermična energija in energija vetra 
nam okoli leta 2000 lahko dajo pri sorazmerno intenzivnem 
uvajanju teh oblik energije okoli 2% celotne koriščene energije 
ali 1500 Tcal kar ustreza toplotni energiji 180.000 ton srednjih 
kurilnih olj z upoštevanjem izkoristka teh olj v končni porabi 
okoli 85%. 

3.7. Strukturne tendence porabe koriščene in 
primarne energije 

Glede na čim večje izkoriščanje razpoložljivih domačih virov 
energije, čim manjšo energetsko odvisnost in glede na varova- 
nje okolja: 

a) električna energija naj v maksimalni možni meri izhaja iz 
lastnih virov primarne energije v SRS in SFRJ. Glede na njen 
današnji delež v porabi koriščene energije okoli 19% naj do 
leta 2000 njen delež zraste na okoli 30%. 

b) Porabo koriščene energije za pridobivanje visoko tempe- 
raturne kalorične energije v industrijskih tehnoloških procesih 
naj se v bodoče vse bolj usmeri na energetska goriva, ki 
omogočajo najneposrednejši prenos toplotne energije na ob- 
delovani industrijski izdelek. V ta namen so najugodnejši 
nosilci toplotne energije zemeljski plin, tekoči naftni plin in 
nizkožveplena kurilna olja - v specialnih primerih in zlasti v 
črni in barvni metalurgiji tudi električna energija. 

c) Poraba koriščene in primarne energije za pridobivanje 
nizkotemperaturne kalorične energije, zlasti industrijske pare 
za industrijske potrebe in tople vode za potrebe ogrevanja, naj 
se usmeri iz individualnih virov za oskrbovanje s toploto na 
integrirana javna toplovodna omrežja, ki jih napajajo toplarne. 
Toplarne naj po možnosti kombinirano proizvajajo toploto in 
električno energijo, del temeljne in konično porabo toplote pa 
naj dopolnjujejo specialni toplifikacijski in hitri toplotni kotli v 
kombinaciji z akumulacijskimi rezervoarji za toploto v skladu s 
potrebami toplotnih omrežij. 

d) Kot energetsko gorivo za termoelektrarne in toplarne 
pridejo glede na omejene količine domačega premoga v po- 
štev premog, kurilna olja, jedrska energija in gorljivi odpadki 
pri specialnih kotlih za proizvodnjo toplote v konicah porabe, 
pa poleg njih alternativno tudi druga goriva, občasno tudi 
energetski plini. Kot vir energije v te namene naj se zlasti 
pospešuje izkoriščanje odpadne toplote v industrijskih proce- 
sih in pri termoelektrarnah. 

e) Kot energetsko gorivo za kuhanje v gospodinjstvih, v 
specifičnih krajevnih razmerah pa tudi za gretje, naj se v 
manjših in manj gostih naseljih predvidi poraba zemeljskega 
plina in tekočega naftnega plina. 

f) Kot pogonska energija v industriji in železniškem prometu 
naj bo v prvi vrsti uporabljena električna energija, dočim bodo 
pretežni vir pogonske energije v cestnem prometu še vedno 
naftni derivati in energetski plini. 

g) Pri porabi koriščene in primarne energije za vse prejšnje 
namene naj energetska bilanca v največji meri, tako pri struk- 
turi, kot pri stopnjah rasti porabe, upošteva racionalno porabo 
energije in specifične prostorske potrebe v tesni povezanosti z 
ukrepi za varstvo okolja. Tako postavljena izhodišča narekuje- 
jo bistveno večje energetsko znanje uporabnikov energije kot 
doslej ter polno učinkovanje družbeno dogovorjene energet- 

ske politike in iz nje izhajajočih ukrepov za racionalno rabo 
energije. 

3.8. Izhodišča za programiranje proizvodnje 
primarne energije in nabave energije: 

Eksploatacija domačih virov primarne energije: 
- eksploatacija rezerv lignita in rjavega premoga naj se 

predvidi v takem obsegu, da bodo dejansko eksploatabilne 
rezerve premoga v prvi vrsti zadoščale za normalno obratova- 
nje obstoječih in predvidenih novih termoelektrarn in kombini- 
ranih toplarn na premog za nadaljnjih 40 let. Za zagotovitev 
tega izhodišča je potrebno izpopolniti raziskave bilančnih 
rezerv premoga, sistematično izvajati rudniške raziskave eks- 
ploatacijskih rezerv premoga ter preskrbeti za potrebna tekoča 
investicijska vlaganja za predvideno eksploatacijo v premo- 
govnikih; 

- po možnosti izkoristiti vse še razpoložljive vire vodne 
energije, vključno z manjšimi vodnimi energetskimi viri, ob 
sprotnem vsklajevanju vseh interesov - zlasti pa interesov 
vodnega gospodarstva in kmetijstva vezanih na posamezne 
predvidene lokacije. V ta okvir sodi tudi izkoriščanje najugo- 
dnejših lokacij za akumulacijske in črpalne elektrarne in za 
povišanje instalirane moči obstoječih elektrarn; 

- intenziviranje geoloških in eksploatabilnih raziskav za 
dokončno ocenitev obstoječih in za najdbe novih ležišč surove 
nafte, zemeljskega plina, urana in virov geotermične energije, 
da se na podlagi realnih ocen in odkritij ustrezno zmanjša 
rastoča energetska odvisnost Slovenije zaradi nabave in uvoza 
teh vrst energije; 

- za potrebne objekte za transformacijo primarne energije 
v koriščeno energijo lahko v energetski bilanci upoštevamo le 
z dosedanjimi raziskavami ugotovljene domače eksploatacij- 
ske rezerve primarne energije in tolikšne količine izven Slove- 
nije nabavljene in uvožene primarne energije, ki jih predvideva 
že nakazana dolgoročna energetska politika SFRJ ob realnem 
deležu Slovenije pri skupnih uvoznih količinah. 

4.0. Energetski objekti in njihova 
proizvodnja po panogah energetike in 
njihovo vključevanje v energetsko 
bilanco 1980 do 2000 

4.1. Proizvodnja električne energije in toplote 

Po predlogih elektrogospodarstva za dolgoročno bilanco in 
na osnovi analize možnosti pokrivanja potreb po toplotni in 
električni energiji naj se v dolgoročni energetski bilanci upo- 
števajo moči in letne proizvodnje 

a) Hidroelektrarn 
- za obstoječe HE in ČE po normativu EGS; 
- za HE in ČE v projektu po investicijskih programih za 

posamezne HE_ in ČE; 
- za HE in ČE v načrtovanju po ocenah v gradivih EGS; 
- vse pri poprečni vodnosti ustreznih rek; 
b) Termoelektrarn s porabo goriva 
- za obstoječe TE, po normativu EGS; 
- za nove TE v gradnji in nove projektirane TE po investicij- 

skih programih z upoštevanjem vplivov sistemskega obratova- 
nja; 

- za nove TE še ne projektirane ocenjeno glede na energet- 
sko gorivo, lokacijo in željen režim obratovanja; 

c) Termoelektrarn — toplarn s porabo goriva za proizvod- 
njo električne energije in toplote: 

- za obstoječe TE-TO: po normativu EGS; 
- za projektirane TE-TO po investicijskih programih z upo- 

števanjem vplivov sistemskega obratovanja in letne rasti pora- 
be toplote, 

- za neprojektirane TE-TO po oceni obsega toplotnih po- 
treb na posameznih lokacijah in letne rasti teh potreb. 

d) Specialni kotli za dopolnilno, temeljno in vršno toploto 
— KO s porabo goriva za proizvodnjo toplote: 

- za obstoječe KO po stvarnih obratovalnih podatkih; 
- za projektirane KO po investicijskih programih; 
- za nove še neprojektirane KO po potrebah toplotnih 

omrežij; 
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e) Karakteristični optimalni podatki za oceno TE, TE-TO in 
KG izkoristek kalorične vrednosti energetskega goriva: 

- TE na premog 35 do 37% na velikost kotla ter celotnega 
agregata in na kvaliteto goriva; 

- TE na tekoča goriva 37% do 41% glede na velikost kotla 
ter celotnega agregata in na kvaliteto goriva, upoštevajoč 
željeni režim obratovanja; 

- TE-TO celotni izkoristek energetskega goriva za obdobje 
od I. 1980 do I. 2000 od 45%-55% (upoštevajoč pri vsaki 
posebej vplive konzuma toplote, zlasti pa kasneje vplive že 
razvitih toplotnih omrežij). 

Razmerje količin goriva za električno energijo in za toploto 
le orientacijsko 50 : 50% skupne količine energetskega goriva, 
sicer pa to razmerje narekujejo obseg in dinamika toplotne 
porabe ter razpoložljiva oprema za TE-TO. 
- KO: izkoristek kalorične energije goriva okoli 90% (upo- 

števajoč obseg stalne in vršne proizvodnje vsake KO posebej 
glede na lokacijo in razvitost toplotnega omrežja). 

Izkoristek goriva pri kombinirani proizvodnji TE-TO in KO 
naj v celoti znaša okoli 60% v letih med 1990 in 2000. 

f) Kalorične vrednosti energetskih goriv za TE, TE-TO in 
KO: 

- premog za TE, TE-TO in KO na lokacijah oddaljenih od 
rudnikov po dosedanji kalorični vrednosti za dobavljene količi- 
ne po letnih pogodbah, 

- lignit za TE Šoštanj in druge objekte na lignit po letu 1980 
poprečno 2300 kcal/kg, 

- rjavi premog za TE Trbovlje po letu 1980 poprečno 2450 
kcal/kg, za oddaljene objekte pa 2450 do 3000 kcal/kg, 

- primarni bencin za PE 10.400 kcal/kg, 
- ekstra lahko kurilno olje za PE 10.000 kcal/kg, 
- težko kurilno olje (mazut) 9500 kcaJ/kg, 
- jedrsko gorivo 2590 kcal/kWh 
g) V energetski bilanci naj bodo upoštevane tudi industrij- 

ske HE, TE, TE-TO in KO glede na obstoječe stanje in verjetno 
razširitev zmogljivosti. 

4.2. Proizvodnja in nabava surove nafte in 
naftnih derivatov 

- proizvodnjo surove nafte na obstoječih poljih ter na še 
neraziskanih verjetnih ležiščih ni mogoče predvideti pred 
dokončnimi rezultati raziskav: 

- nabavo surove nafte in njeno predelavo v naftne derivate 
za potrebe SR Slovenije naj se predvidi na podlagi podatkov 
investicijskih programov in investicijskih zasnov za rafinerijo 
INA-Nafta Lendava (od 1,2 mio ton do 2 mio ton predelave 
surove nafte v obdobju 1981 do 1985 ter 2 milj. ton naprej) in za 
rafinerijo Sermin-Koper (za predelavo 4 mio ton surove nafte z 
80% zmogljivosti v 1986 letu in z 90% od leta 1990 naprej). 

- Dobave naftnih derivatov za potrebe v SR Sloveniji bodo 
tekle iz omenjenih dveh rafinerij in iz drugih rafinerij v državi, 
odvisno od dejanskih potreb in od razlik v strukturi rafinerijske 
proizvodnje. 

- Težko kurilno olje obeh rafinerij naj gre prvenstveno za 
potrebe industrije in za potrebe TE-TO ter KO. Preostale 
količine naj se uporabijo za potrebe TE na tekoče gorivo z 
določeno proizvodnjo toplote in to na območju Kopra, oziroma 
na območju Kopra (za potrebe slovenske obale in njenega 
bližnjega zaledja) ter na območju Sežane (za potrebe industrij- 
ske cone Sežana-Trst in za bližnje zaledje cone za potrebe 
industrijskih delavcev v coni). 

4.3. Proizvodnja in nabava zemeljskega plina 

Proizvodnjo zemeljskega plina v Sloveniji lahko za sedaj na 
podlagi tekočih raziskav v Lendavi ocenimo za obdobje po letu 
1980 s postopno rastjo od 50 mio m3 letno do okoli 200 mio m3 

letno po letu 1990. Ta plin bo zadoščal za potrebe kemične 
industrije v Lendavi. Vsekakor pa bo ta proizvodnja sprostila 
sedaj angažiranih 100 mio m3 zemeljskega plina iz uvoza, ki ga 
bodo lahko dodatno koristili drugi uporabniki plina v SR 
Sloveniji. 

Nabavo zemeljskega plina bo, ne glede na trenutne preo- 
rientacije na svetovnem trgu, verjetno mogoče zagotoviti do 
2,5 miljard m3 v letu 2000. Določen del potreb po plinu bo 
verjetno lahko dopolnil energetski plin, ki ga namerava (do 300 
mio m3 letno) proizvajati načrtovana rafinerija v Serminu. 

4.4. Transport in razdeljevanje energije 

V skladu s prognozo porabe energije in upoštevajoč velikost, 
obseg proizvodnje, začetek obratovanja in lokacijo novih ener- 
getskih proizvodnih zmogljivosti, je potrebno prikazati najver- 
jetnejši razvoj transportnih zmogljivosti in to: 

4.4.1 Razvoj elektroenergetskega omrežja: 
- verjetne smeri in moči ter začetek obratovanja 380 kV DV 

in DV z napetostmi nad 380 kV, 
- verjetne smeri in moči ter začetek obratovanja 220 kV DV, 
- verjetne smeri in moči ter začetek obratovanja 110 kVDV, 

ki povezujejo nove elektroenergetske proizvodne objekte v 
elektroenergetski sistem, 

- obseg, transformacijska moč ter začetek obratovanja 
povečanih in novih RTP za napetosti 380 in višje, ter 220 in 110 
kV na ustrezne nižje napetosti z navedbo števila transformacij- 
skih enot, ter daljnovodnih, transformatorskih, veznih in meril- 
nih polj stikališč, 

- razvoj distribucijskega omrežja z navedbo potrebnih pet- 
letnih vlaganj v razvodna in razdeljevalna omrežja napetosti 
110 kV, srednje in nizke napetosti upoštevajoč potrebne razde- 
lilne transformatorske postaje in drugo distribucijsko opremo. 

4.4.2. Razvoj plinovodnega omrežja za zemeljski plin 
- povečevanje zmogljivosti in obsega magistralnega plino- 

vodnega omrežja s povečevanjem obratovalnega pritiska in z 
dodajanjem novih tras magistralnega omrežja z začetki obra- 
tovanja, 

- petletna vlaganja v zmogljivosti novih razdelilnih plinovo- 
dov in novih prejemnih ter predajnih postaj za zemeljski plin. 

4.4.3. Razvoj naftovodov in produktovodov 
- začetek obratovanja, obseg in krajevni potek potrebnih 

naftovodov (Lendava, Sermin), 
- začetek obratovanja, obseg in krajevni potek potrebnih 

produktov za transport naftnih derivatov do glavnih porabni- 
ških centrov v SRS. 

4.4.4. Rezervoarske zmogljivosti za TNP, tekoča goriva in 
utekočinjeni zemeljski plin 

- velikost, lokacija in dinamika zgraditve rezervoarskih 
zmogljivosti za vse tri vrste goriv. 

4.4.5. Toplovodni sistemi 
- toplovodna omrežja posameznih večjih mest in dinamika 

rasti po petletjih, 
- toplovodne povezave med mestnimi omrežji po petletjih z 

navedbo najpomembnejših povezav. 
Iz ocen in proučitev objektov iz tega poglavja je treba 

pripraviti okvirni plan razvoja posameznih transportnih siste- 
mov za energijo z oceno obsega in dinamike investicijskih 
vlaganj do leta 2000. 

E. Nabava energije 
Iz primerjave potreb in domačih možnosti pokrivanja potreb 

do leta 2000 je treba ugotoviti manjkajoče pokritje in predvideti 
obseg in dinamiko nabave raznih vrst energije izven SRS s 
pripadajočimi specifičnimi ukrepi za transport in vskladiščeva- 
nje energije oziroma energetskih goriv. 

Oceniti izmenjavo določenih vrst energije (domačih viškov 
električne energije za električno energijo ob določenem času 
potrebe, zamenjava viškov določenih naftnih derivatov za 
druge naftne derivate in podobno). 

5.0. Predlog dolgoročne energetske 
bilance SR Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 2000 

5.1. Uvod 

Podlaga za izdelavo predloga dolgoročne energetske bilance 
SR Slovenije od leta 1981 do leta 2000 je prognoza porabe 
koriščene energije iz Makroprojekta »Studija kompleksne 
energetike SR Slovenije«. 

V njej so upoštevani podatki o gibanju družbenega proizvo- 
da, ocena rasti števila prebivalcev, ocena strukturnega gibanja 
razvoja gospodarstva in smernice dolgoročnega značaja za 
razvoj energetike iz srednjeročnega plana razvoja SR Sloveni- 
je za obdobje 1976 do 1980. 
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Tabela I. 
Podatki o gibanju družbenega proizvoda v SR Sloveniji po 

oceni Zavoda SRS za družbeno planiranje kažejo, da naj bi se 
družbeni proizvod razvijal po naslednjih stopnjah: 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-2000 
6,5% 6% 6% 5,9% 5,9 

Glede na doseženi družbeni proizvod v letu 1975 bi ob 
prognozi rasti družbenega proizvoda ta znašal v' naslednjih 
letih:  
1975 1980 

81.898 110.311 

1985 1990 
v milijonih dinarjev 
148.000 198.320 

1995 2000 

264.160 351.300 
Podatki o gibanju števila prebivalcev po prognozi prof. 

Vogelnika kažejo, da bi bilo število prebivalcev v SR Sloveniji 
naslednje:   
1975 1980 1985 1990 1995 2000 

v tisoč, prebivalcev 
1804,8 1881,5 1953,1 2015,8 2066,0 2100,0 

V srednjeročnem planu razvoja SR Slovenije v obdobju 1976 
do 1980 je posebej naglašeno odpravljanje strukturnih nevs- 
klajenosti v gospodarstvu in je v tej smeri načrtovan hitrejši 
razvoj nekaterih infrastrukturnih gospodarskih dejavnosti, 
med njimi zlasti energetike, proizvodnje temeljnih industrij- 
skih surovin, prometnih dejavnosti in kmetijsko-prehrambene- 
ga kompleksa. Poleg tega naj bi se intenzivno razvijale indu- 
strija gradbenega materiala, industrija celuloze in papirja, 
kemična industrija, elektroindustrija, strojna industrija, indu- 
strija nekovin in v družbenem sektorju tiste dejavnosti, ki naj 
odločno prispevajo k predvideni krepitvi razvoja gospodarstva 
in družbenega standarda. 

V vseh posebej poudarjenih gospodarskih dejavnosti pa tudi 
v celotnem gospodarstvu in družbenem življenju je podčrtana 
zahteva za racionalizacijo porabe energije in temeljnih indu- 
strijskih surovin, večja družbena produktivnost, pri tem pa 
mora biti posebej upoštevano varstvo okolja. 

Pri izdelavi prikaza dolgoročne energetske bilance so bili 
upoštevani tudi podatki in predlogi o potrebah in možnostih 
razvoja iz organizacij združenega dela posameznih energet- 
skih dejavnosti, projektantskih organizacij in znanstveno razi- 
skovalnih zavodov. Hkrati so bile upoštevane tudi doslej poz- 
nane prognozeo možnostih razvojaenergetikevSFR Jugosla- 
viji zlasti v pogledu razpoložljivih rezerv primarne energije in 
njihovega koriščenja, kakor tudi možnosti uvoza manjkajoče 
energije. 

V nadaljnih poglavjih obravnavamo dve fazi energije: 
- primarno energijo, to je energijo v kakršni obliki jo 

najdemo v naravi. Značilne oblike primarne energije so vodna 
energija rek, razni premogi, surova nafta, zemeljski plin, jedr- 
ska energija, les, sončna in vetrovna energija, geotermična 
energija in druge, ki jih bomo še odkrili v naravi. 

PORABA KORIŠČENE ENERGIJE 

1975 1980 
Električna energija 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
TERMIČNA ENERGIJA 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
- Trdna goriva 
- Tekoča goriva 
- Plinasta gor. 
- Toplota (integrirana) 
- Novi viri: geoterm. 
in sončna energ. 
KORIŠČENA ENERGIJA 
Skupaj 
brez lesa 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
- Les in odpadki 

Skupaj z lesom   

5.055 
3.370 

140 
1.545 

23.584 
10.971 
6.698 
5.915 
6.966 

15.178 
756 
684 

26.639 
14.340 
6.838 
7.461 
2.240 

30.879 

7.258 
4.893 

172 
2.193 

28.195 
12.370 
8.332 
7.493 
3.285 

17.775 
6.055 
1.080 

35.453 
17.263 
8.504 
9.686 
1.800 

37.253 

- Koriščeno energijo, to je energijo v oblikah, ki jih lahko 
neposredno koristimo v industriji in ostalem gospodarstvu ter 
v zadovoljevanju individualnih potreb in ki jih pridobivamo s 
pretvarjanjem primarne energije v posebnih energetskih ob- 
jektih v električno energijo in termično energijo. Ta zajema 
toploto in energetska goriva. Nekatere oblike primarne energi- 
je lahko tudi neposredno koristimo kot koriščeno energijo - 
na primer premog in zemeljski plin. 

V okviru energetske bilance poleg porabe naštetih oblik 
energije upoštevamo tudi porabo energetskih nosilcev v nee- 
nergetske namene. Tako porabo srečujemo pri premogu in 
koksu, ki sta v določenih tehnoloških procesih uporabljena za 
redukcijo, ter pri porabi naftnih derivatov in zemeljskega plina 
v kemični industriji za proizvodnjo različnih kemičnih spojin in 
materijalov (razne kemikalije, lepila, aromati.sintetičnesmole, 
topila, bitumen, premogov in naftni koks in drugo). 

Energetsko bilanco začenjamo s prognozami porabe, proi- 
zvodnje in bilanco koriščene energije v katerih se neposredno 
odražajo vse potrebe po energiji in vse možnosti pretvarjanja 
primarne energije v koriščeno. Iz prognoze porabe koriščene 
energije ugotavljamo, koliko bomo potrebovali primarneener- 
gije z upoštevanjem izgub, ki nastajajo pri pretvarjanju v 
koriščeno energijo. 

5.2. Koriščena energija 
5.2.1. Poraba koriščene energije 
Iz analize razvoja družbenega proizvoda, porabe koriščene 

energije ter števila prebivalcev v preteklih obdobjih so izmed 
ugotovitev v gradivih Makroprojekta energetike nedvomno 
najpomembnejše naslednje: 

- družbeni proizvod na prebivalca v SR Sloveniji je naraščal 
zelo intenzivno tako v okviru SFRJ, kot tudi v primerjavi z 
drugimi deželami, 

- poraba koriščene energije na prebivalca v SR Sloveniji je 
naraščala zmernejše kot v SFRJ in v drugih deželah, 

- prva in druga ugotovitev v njunem medsebojnem razmer- 
ju kažeta na ekonomičnost porabe koriščene energije v SR 
Sloveniji, ki je tudi hitreje naraščala kot v SFRJ in v drugih 
državah. Hkrati pa je poleg teh zelo ugodnih tendenc ugotov- 
ljeno, da je dosežen družbeni proizvod na enoto porabljene 
koriščene energije (din/Tcal) v SR Sloveniji še vedno izdatno 
nižji kot v gospodarsko razvitejših državah. 

Takšne ugotovitve narekujejo, da se morajo opisane ugodne 
tendence nadaljevati v tekočem srednjeročnem obdobju in 
tudi v obravnavanem dolgoročnem obdobju do leta 2000 v 
cilju, da bi se čimbolj približali gospodarsko razvitejšim drža- 
vam tudi v pogledu doseganja večjega družbenega proizvoda 
na enoto koriščene energije. 

Poleg drugih pomanjkljivosti je treba posebej naglasiti dose- 
danjo še vedno dokaj neracionalno porabo energije, ki v veliki 
meri vpliva na slabo ekonomičnost pri porabi energije na vseh 
področjih, čeprav je opazno naraščanje ekonomičnosti porabe 
tudi v preteklih obdobjih. 

Tabela II 
- v Tcai 

1985 1990 1995 2000 
9.885 
6.533 

206 
3.116 

34.064 
14.180 
9.830 

10.054 
1.838 

20.955 
9.451 
1.820 

43.919 
20.713 
10.036 
13.170 

1.500 
45.419 

13.093 
8.437 

241 
4.379 

39.685 
15.690 
11.695 
12.300 

1.511 
23.534 
11.990 
2.500 

150 

52.778 
24.163 
11.936 
16.679 

1.500 
54.278 

17.189 
10.739 

275 
6.175 

45.556 
16.971 
13.705 
14.880 

1.560 
25.439 
13.735 
4.3g0 

430 

62.745 
27.710 
13.980 
21.055 

1.500 
64.245 

22.434 
13.480 

310 
8.644 

51.828 
17.914 
15.990 
17.924 

1.560 
28.448 
14.620 
5.700 

1.500 

74.262 
31.394 
16.300 
26.568 

1.500 
75.762 
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PORABA KORIŠČENE ENERGIJE 
Tabela II - 1 
Struktura v % 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
TERMIČNA ENERGIJA 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
- trdna goriva 
- tekoča goriva 
- plin. goriva 
- integrirana toplota 
- novi viri 

KORIŠČENA ENERGIJA 
Skupaj - brez lesa 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
- les in odpadki 

SKUPAJ - z lesom 

17.6 
11.7 
0,5 
5,4 

82,4 
38.3 
23.4 
20,7 
24,3 
53,0 

2,7 
2,4 

100,0 
50,1 
23,9 
26,0 
7,3 

100,0 

20,6 
13,9 
0,5 
6.2 

79.4 
34,8 
23.5 
21,1 

9.3 
50.0 
17.1 
3,0 

100,0 
48.8 
23.9 
27,3 

4,8 
100,0 

22,4 
14,9 
0,5 
7,0 

77.6 
32.3 
22.4 
22,9 

4,2 
47.7 
21.5 

4,2 

100,0 
47,2 
22,8 
30,0 

3,4 
100,0 

24,8 
16,0 
0,5 
8,3 

75,2 
29,7 
22.2 
23.3 

2,9 
44.6 
22.7 

4.7 
0,3 

100,0 
45.8 
22,6 
31,6 

2.8 
100,0 

27.4 
17,1 
0,4 
9,9 

72.6 
27.1 
21.8 
23.7 

2,5 
40.5 
21.9 

7,0 
0,7 

100,0 
44.2 
22.3 
33,5 

2,4 
100,0 

30,2 
18,2 
0,4 

11.6 
69.8 
24.2 
21,5 
24,1 

2,1 
38.3 
19.7 
7,7 
2,0 

100,0 
42,3 
21.9 
35.8 

2,0 
100,0 

PORABA KORIŠČENE ENERGIJE 
Tabela II - 2 

Stopnje rasti v % 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-2000 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
TERMIČNA ENERGIJA 
Industrija 
Promet 
Ostalo 
- trdna goriva 
- tekoča goriva 
- plinasta goriva 
- toplota 
- novi viri 

KORIŠČENA ENERGIJA 
SKUPAJ - brez lesa 
Industrija 

* Promet 
Ostalo 
- Les z odpadki 

Skupaj z lesom 

7.6 
7.7 
4.2 
7.3 
3,7 
2,5 
4.4 
4,9 

-15,0 
3,2 

51,6 
11,0 

4,4 
3,7 
4,4 
5,4 

-4,4 
3,9 

6,3 
6,0 
3.7 
7.3 
3.8 
2,8 
3.4 
6.0 

-12,0 
3,3 
9,3 

11,0 

4,4 
3,7 
3,4 
6,3 

-3,7 
3,9 

5,9 
5.4 
3,2 
7.1 
3.2 
2,1 
3.5 
4,1 

-4,0 
2.4 
4,9 
6.5 

3,7 
3,2 
3,4 
4,9 
0,0 
3,7 

5,9 
4,9 
2.7 
7.1 
2.8 
1.6 
3.2 
3.9 

-0,7 
1,9 
2,8 

12,0 
23,5 

3,5 
2,8 
3,2 
4.7 
0,0 
3,4 

5,5 
4,7 
2.5 
7,0 
2.7 
1,2 
3,2 
3.8 
0,0 
2.2 
1.3 
5.6 

28,5 

3.4 
2.6 
3,2 
4.7 
0,0 
3,4 

Upoštevajoč zahteve po večji ekonomičnosti in racionalno- 
sti pri porabi koriščene energije je bila že v gradivih Makropro- 
jekta energetike prikazana racionalnejša globalna poraba ko- 
riščene energije in tudi poraba posameznih oblik koriščene 
energije, to je električne in termične energije. Ker v javni 
razpravi o globalni prognozi porabe koriščene energije v celoti 
in po oblikah koriščene energije ni bilo nobenih pripomb je ta v 
celoti povzeta v tem prikazu dolgoročne energetske bilance s 
tem, da so izvršene korekcije pri porabi električne energije v 
skladu s predlogom Elektrogospodarstva Slovenije. 

Pri tem so za obdobje 1976 do 1980 povzeti podatki iz 
Srednjeročnega družbenega plana razvoja SRS 1976-1980, 
oz. iz srednjeročne energetske bilance. 

Glede na predloge Elektrogospodarstva Slovenije (EGS), 
komunalnih energetskih ter nekaterih industrijskih organizacij 
za gradnjo termoelektrarniških-toplarniških (TE-TO) energet- 
skih zmogljivosti pa so nastale določene razlike v termičnem 
delu koriščene energije, ker bo s predvideno gradnjo TE-TO 
možno koristiti večje količine toplote kot sta jo predvidevala 
Makroprojekt. To se v koriščeni energiji odraža v zmanjšani 
porabi tekočih goriv, v prikazu porabe primarne energije pa 
bodo potrebe po tekočih gorivih večje za transformacijo in 
izdatno manjše za koriščenje. 

Poleg tega se v predlogu EGS po podatkih iz premogovnikov 
računa z zmanjšano kalorično vrednostjo premoga, ugotovlje- 
no na podlagi izkušenj zadnjih let. Zmanjšanje kalorične vre- 
dnosti premoga je rezultat sistematičnejšega odkopavanja 
vseh vrednostnih vrst premoga v posameznih premogovnikih 
in s tem tudi večje proizvodnje kotlovskega premoga pri rjavem 
premogu in odkopavanje premogovnih slojev slabše kvalitete 

pri lignitu. Vse bolj se opušča tudi klasično separiranje premo- 
ga, ker gre večina nakopanega premoga direktno vtermoelek- 
trarne, kjer ga pred zažiganjem zmeljejo v prah. 

To pride do izraza zlasti pri porabi premoga za transformaci- 
jo in v manjši kalorični vrednosti celotnega proizvedenega 
premoga pri danih količinah proizvodnje. 

I. Potrebe in proizvodnja električne energije in toplote ter 
bilanca električne energije in toplote 

Predlogi EGS in tudi drugih energetskih ter komunalnih 
organizacij o gradnji energetskih proizvodnih zmogljivosti 
niso vsebovali konkretnih podatkov o potrebah nizkotempara- 
turne toplote za ogrevanje, sanitarno vodo in industrijsko paro 
po raznih območjih republike in o verjetni rasti teh potreb, da 
bi lahko točneje programirali proizvodnjo toplote in električne 
energije v TE-TO na posameznih lokacijah in s tem tudi 
zmogljivosti posameznih TE-TO. 

Zato je bilo potrebno s pomočjo podatkov in normativov 
drugih dežel, prirejenih na naše razmere, izračunati potrebe po 
toploti v obsegu in letni dinamiki rasti porabe ter tako določiti 
možno proizvodnjo električne energije in toplote za posamez- 
na leta. Pri tem je bilo upoštevano, da bo kalorična vrednost 
uporabljenega goriva v novih TE-TO in to predvsem tekočih 
goriv, izkoriščena do leta 1990 z okoli 45-50% na podlagi 
podatkov o stopnji izkoristka uporabljenega goriva v obstoječi 
TE-TO Ljubljana I. v preteklih dveh letih in na podlagi doseže- 
nih izkoristkov drugod v svetu. Po letu 1990, ko bodo toplotni 
sistemi večjih mest že bolj razviti, pa je predvideno boljše 
izkoriščanje kalorične vrednosti energetskega goriva in to do 
leta 1995 z okoli 50-55%, do leta 2000 pa z okoli 55-60%. 
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TEHNIČNI PODATKI OBSTOJEČIH TERMOENERGETSKIH OBJEKTOV Tabela III 

Zap. 
št. Objekt 

Instalirana 
moč 
MW 

Močna 
pragu 

MW 

Zače- 
te r 

obrat. 
Vrsta 
goriva 

Kalorična 
vrednost 

goriva 
Kl/kg 

Specifična poraba Celotni 
goriva na pragu izkorist. 

KI/kWh kg/kWh % 
1. TE Šoštanj I 
2. TE Šoštanj II 
3. TE Šoštanj III 
4. TE Šoštanj IV 
5. TE Trbovlje 1-3 

6. TE Trbovlje II 
7. PPE Trbovlje 

8. PPE Brestanica 

9 TE-TO Ljublj. I 

10. NE Krško 50% 

2 x 30 = 60 
1 x 75 = 75 

1 x 275 = 275 
1 x 335 = 335 

1 x 29 = 29 

1 x 125 = 125 
2 X 31,5 + 28 = 

= 91 
3 x 23 + 13 + 

+ 12 = 94 
2 x 32 = 64 

332 

2 X 27 = 54 
1 x 68 = 68 

1 x 253 = 253 
1 x 294 = 294 

1 x 25 = 25 

1 x 95 = 95 
2 x 29,5 + 28 = 

= 87 
3 X 21 + 11 + 

+ 10 = 84 
2 x 29 = 58 

316 

1956 
1960 
1972 
1977 

1938/43 
1956 
1968 
1977 

1976 

1966/68 

1979 

lignit 
lignit 
lignit 
lignit 
rjavi 
premog 
r. pr. 
tekoče 
gorivo 
tekoče 
gorivo 
lignit 
rjavi 
premog 
uran 

9628 
9628 
9628 
9628 
10239 

10239 
41860 

13186/41860 

11198 

13399 
13399 
10886 
10886 
18436 

11160 
9209/13395 

19779 
10465/13395 0,25/0,32 

1,39 
1,39 
1,13 
1,13 
1,80 

1,09 
0,22/0,32 

1,5 

13886 

10843/2590 

1,24 

26,9 
26,9 
33,1 
33.1 
19,5 

? 
39,1/0,27 

18.2 
34,4/0,27 

49,6* 

33,2 
Opombe: Tehnični podatki so povzeti iz dokumenta »Elektroenergetska bilanca za leto 
* Navedeni izkoristek upošteva električno proizvodnjo in oddajo toplote ter tehnološke 

1977«, januar 1977 
pare. 

TEHNIČNI PODATKI TERMOENERGETSKIH OBJEKTOV, KI BODO PREDVIDOMA ZAČELI 
OBRATOVATI V OBDOBJU 1981 -2000 

Lastna raba pri TE-TO na premog 8-9% 
Lastna raba pri TE-TO na tek, gor. 5-5,5% 

Tabela 111-1 

Zap. 
št. Objekt 

El. moč/ 
in§t./prag 
MWE/MWE 

Topi. moč 
MWT/Gca! 
h 

Predv. 
zač. 
obratov. 

Vrsta 
goriva 

Kalor. vredn. Specifična poraba Celotni 
goriva goriva na pragu izkor. 
KJ/kg/kcal/kg KJ/kWh/ kg/kWh %* 

kcal/kWh 
1. Te-TO Ljubljana II 
2. TE-TO Maribor 
3. TE-TO Trbovlje III1 

3a alternativa: 
TE-TO Dolsko I 

4. Zakup I ali 
NE 2-50% 

5. TE-TO Kanižarlca 
6. TE-TO Koper 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

NE-TO III Dolsko 
NE-TO Šoštanj V 
TE-TO premog 
-nafta I 
Zakup II ali 
NE 2-50% 
TE-TO nafta II 
Zakup III 

50/45 
110/104 
135/123 

250/227 

500/450 
12/10,8 

320/294 

664/632 
135/123 

150/142 

600/540 
200/190 
500/450 

110/95 
150/129 
128/110 

1981 
1984 
1984 

428/368 1984 

0/0 
24/20,6 

186/160 

1986 
1990 
1990 

1512/13001992 
0/0 1993 

rjavi premog 
tekoče gorivo 
rjavi premog 

rjavi premog 

premog uran 
rjavi premog 
tekoče gorivo 

uran 
lignit 

10465/2500 
39767/9500 
10256/2450 

8581/2050 
10100/2413 
9630/2300 

0,820 
0,254 
0,939 

15070/3600 
39767/9500 

9628/2300 

10884/2600 
9630/2300 

10843/2590 
10256/2450 

0,72 
0,247 
(0,254) 

1,065 

330/284 1994 rj. prem. + tek. g. 39767/9500 10100/2413 0,24 

0/0 
440/378 

0/0 

1996 
1996 
1999 

uran/premog 
tek. g. 
premog 

39767/9500 10100/2413 
/- 

0,254 

50-55 
45-55 
39-50 

10465/2500 10050/2400 0,960 40-55 

-/33,2 
39-50 
45-50 

45-50 
45-50 

50-55 

50-55 

1 Pri tem objektu se predvideva alternativa za lokacijo Dolsko z instalirano močjo 250/428 MWE/MWT in izkoristkom 45-55% 
* Izkoristki so ocenjeni glede na dinamiko rasti toplotne porabe in glede na inst. moč toplotne postaje 

Zgraditev in vključevanje predlaganega večjega števila no- 
vih TE-TO s sorazmerno majhno instalirano močjo posajeznih 
TE-TO v elektroenergetski sistem, boste zahtevala zelo pre- 
mišljeno in vsklajeno obratovanje tako elektroenergetskega, 
kot tudi toplovodnih sistemov, da bi dosegli zadovoljivo kvali- 
teto preskrbe z električno energijo in toploto. 

Poudariti je treba tudi, da bo potrebno v toplovodnih siste- 
mih mest zgraditi ustrezne kotlovnice za dopolnilno temeljno 
in vršno preskrbo s toploto. Gradnja in vključevanje teh v 
toplovodne sisteme bo potrebna v začetku razvoja teh siste- 
mov zato, da bodo proizvajale potrebno toploto kot temeljni 
toplotni objekti, z nadaljnjim razvojem toplovodnih sistemov 
ob zgraditvi predvidenih TE-TO pa bodo postopoma zavzema- 
le tudi pokrivanje dnevnih in sezonskih konic porabe toplote. 
Zato je v prikazani proizvodnji električne energije in toplote 

(glej tabelo IV) vključena zgraditev ustreznih kotlovnic na 
tekoča goriva. 

Opredelitev na gradnjo večjega števila TE-TO pretežno na 
tekoča goriva bi povzročila v primerjavi s predvidevanji Makro- 
projekta izdatno večjo porabo tekočih goriv za transformacijo 
v toploto in električno energijo. V prognozi porabe koriščene 
energije pa ne bo prišlo do take porabe tekočih goriv, če glede 
na predvidevanja Makroprojekta predvidimo in sprejmemo 
večjo proizvodnjo toplote in z njo tudi električno energ. v 
nuklearni elektrarni in toplarni, katere potrebo je nakazal že 
osnutek dolgoročne energetske bilance, kar je bilo podprto 
tudi v javni razpravi. 

Končno velja omeniti, da je v predlogu energetske bilance 
tudi posebej prikazano pokrivanje porabe električne energije 
pri črpalnih elektrarnah. 
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PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Tabela IV 

Opis  
Industrija 
Promet 
Ostalo 
Poraba: 
Izgube v omrežju 
Energija za črpanje vode v ČE 
Potrebe (na pragu) 
Iz javnega omrežja 
- posebni odjem 
- distribucija 
- izgube prenosa 
Energija za črpanje vode v ČE 
Lastna proizvodnja 
Industrijskih elektrarn 
- posebni odjem 
- ostala industrija 

1975 
3918,5 

163,0 
1796.3 
5877,8 

576,6 

6454.4 
6132,4 
1831,8 
4116,0 

184,6 

322,0 
66,0 

256,0 

1980 
5690 

200 
2550 
8440 

819 
9 

9268 
8787 
2440 
6108 

239 
9 

472 
60 

412 

1985 
7596 

240 
3624 

11460 
1155 
445 

13060 
12068 
3040 
8699 

329 
445 

547 
60 

487 

GVVh 
1990 
9852 

280 
5092 

15224 
1597 
523 

17344 
16210 
3610 

12158 
442 
523 

611 
60 

551 

1995 
12487 

320 
7180 

19987 
2173 

551 
22711 
21485 

4185 
16715 

585 
551 

675 
60 

615 

2000 
15674 

360 
10052 
26086 

2921 
1108 

30115 
28268 

4851 
22647 

770 
1108 

739 
60 

679 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE Tabela V 

Proizvodnja po vrstah 
proizvodnih objektov: 1975 

Proizvodnja električne energije v GWh 
1980 1985 1990 1995 2000 

HIDROELEKTRARNE:* 
- na Dravi 
- na Savi 
- na Soči 
- na Muri 
- male HE 
ČRPALNE ELEKTRARNE: 
- na Dravi 
- na Savi 
TERMOELEKTRARNE: 
- na premog 
- na tekoča goriva 
TERMOELEKTRARNA-TOPLARNA: 
- na premog 
- na tekoča goriva 
PTE - na tekoča goriva 
NE 1 (Krško) 
NE 3 (Slovenija) 
PROIZVODNJA EGS 
Industrijske elektrarne 
- HE 
- HE - TE - TO 
PROIZVODNJA - SKUPAJ 
ZAKUP 
- NE 2 (SR Hrvatska) 
- na premog 
RAZPOLOŽLJIVO: 

2478 
2029 

147 
261 

411 

3023 
3023 

308 
308 

76 

5885 
322 

92 
230 

6207 
2472 

(247) 
6454 

3092 
2625 

145 
281 

41 
9 

9 
4353 
4353 

280 
280 

20 
1024 

8778 
472 
100 
372 

9250 
564 

564 
9814 

3506 
2625 

228 
587 

66 
309 
300 

9 
4034 
4034 

1697 
1141 
556 

50 
2150 

11746 
547 
100 
447 

12293 
564 

564 
12857 

4271 
2625 
514 
952 

89 
91 

369 
360 

9 
4025 
4025 

2412 
1079 
1333 

10 
2150 

13237 
611 
100 
511 

13848 
3264 

3264 
17112 

5698 
2642 
1317 
952 
672 
116 
383 
374 

9 
3282 
3282 

4356 
1463 
2893 

10 
2100 
3350 

19179 
675 
100 
575 

19854 
2700 

2700 
22554 

6651 
2786 
1785 
1267 
672 
141 
778 
439 
339 

3282 
3282 

5199 
1410 
3789 

10 
2020 
3160 

21100 
739 
100 
639 

21839 
8200 
2800 
5400 

30039 
Opombe: 
1 Navedena proizvodnja hidroelektrarn distribucijskih podjetij 
2 Energija, ki jo je bilo potrebno dobaviti iz drugih republik 
* Pri HE upoštevana poprečna letna proizvodnja pri poprečni hidrologiji (50%) 
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BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Tabela VI 

Opis 
1975 1980 1985 1990 1995 2000 

GWh 
PROIZVODNJA 
na generatorju 
- lastna raba 
PROIZVODNJA 
na pragu 
Zakupi izven 
SR SLOVENIJE 
RAZPOLOŽLJIVO 
POTREBE 
na pragu 
Primanjkljaj 
Višek 
Odstotek 

alt. EGS 
6555 

348 

6207 

6207 

6454 
247 

-3,8 

alt. EGS 
9754 

504 

9250 

564 
9814 

9268 

546 
+5,9 

12962 
669 

alt. EGS 
(12632) 

(632) 

alt. EGS 
14664 (14354) 

733 (718) 
20899 

1045 

alt. EGS 
(21167) 

(1058) 

alt. EGS 
22988 (23283) 

1149 (1164) 

12293 (12001) 13931 (13636) 19854 (20109) 21839 (22119) 

564 
12857 

13060 
203 

-1,6 

(564) 
(12565) 

(13060) 
(-495) 

(-3,8) 

3264 
17112 

17344 
-232 

-1,3 

(3264) 2700 
(16900) 22554 

(2700) 8200 
(22809) 30039 

(17344) 
(-444) 

(-2,6) 

22711 
-157 

-0,7 

(22711) 

(+98) 
(+0,4) 

30115 
-76 

-0,3 

(8200) 
(30319) 

(30115) 

(+204) 
(+0,7) 

Alt. EGS: alternativa z upoštevanjem TE-TO Dolsko I. 250 MWE z rekonstrukcijo TET II. od 95 MWE (prag) na 76 MWE in TE-TO Trbovlje 135 MWE. 

V predlogu bilance je predvidena gradnja termoelektrarne- 
toplarne v Kanižarici in je v bilanci njena proizvodnja upošteva- 
na. Vsekakor je to TE iz znanih razlogov potrebno zgraditi, 
čeravno glede na razpoložljivi premog iz Rudnika Kanižarica 
ne bo predstavljala pomembnega potenciala, saj bo imela moč 
12 MWE in 24 MWT. 

Iz predložene dolgoročne elektroenergetske bilance se (ta- 
bela V) vidi, da bodo občasno verjetno nastopali določeni 
manjki in presežki električne energije. Le-ti ne bodo presegali 
2% celotne potrebne električne energije in jih bo z velikim 
številom novih elektrarn lahko obvladati. Večji višekel. energi- 
je nastaja v letih 1980, 1981 in 1982, ko začne obratovati NE 
Krško in bo potrebno te viške ponuditi sosednjim republikam. 

5.2.3. Potrebe, proizvodnja in bilanca integrirane toplote za 
ogrevanje in za pripravo tople vode 

1. Za ogrevanje bivalnih prostorov (stanovanjskih in delov- 
nih) ter za pripravo tople sanitarne vode se porabi znaten del 
koriščene energije. Po podatkih iz strokovne literature je bilo v 
letu 1972 porabljeno za te namene v gospodarsko razvitejših 
državah srednje Evrope (švica, ZR Nemčija, Francija) 35—40% 
od celotne koriščene energije. Pretežni del te energije 
(80-90%) se porabi na področju široke potrošnje1 zavisno od 
dosežene ravni življenjskega standarda, preostali del 
(10-20%) pa zlasti na področju industrijske dejavnosti, zavi- 
sno od strukture gospodarstva. 

Ob upoštevanju celokupne koriščene energije in števila 
prebivalcev v teh državah je poraba koriščene energije na 
prebivalca v letu 1972 znašala (v Gcal): 

Švica ZR Nemčija Francija 
% Gcal % Gcal % Gcal 

Koriščena energija 
na prebivalca2 

v tem: 
za ogrevanje in pri- 
pravo tople vode 
od tega: na podr. šir. 
potr.  

100 24,8 100 29,5 100 25,9 

40 

90 

9,9 

8,9 

35 10,3 40 10,2 

80 8,2 85 8,7 

V navedenih državah porabijo torej na področju široke 
potrošnje 8-9 Gcal energije na prebivalca letno za ogrevanje 
stanovanjskih in delovnih prostorov. Poraba te energije sicer 
varira glede na intenzivnost zime, vendar polagoma narašča, 
predvsem zaradi vse večje porabe sanitarne tople vode, ki je 
dokaj enakomerna skozi vse leto. 

1 Področje široke potrošnje zajema: osebno potrošnjo, terciarni 
sektor gospodarstva (trgovino, gostinstvo in turizem ter obrt) in družbe- 
ne dejavnosti (šolstvo, zdravstvo idr.) 2 Makroprojekt - študija: »Prognoza porabe energije« 

2. Analitično so ugotovljeni ustrezni podatki za SR Sloveni- 
jo3 in prikazani za leti 1970 in 1975 v sledeči tabeli (v Tcal): 

1970 
Tcal % 

1972 
Tcal % 

1975 
Tcal % 

Koriščena energija 
- skupaj 27123 100 28497 100 30879 100 
v tem: - na preb. 15,7 Gcal 16,3 17,1 Gcal 
za ogrev. in pripr. tople 
vode 10867 40 10357 36 
- na preb. 6,3 Gcal 5,7 Gcal 
Od tega: na podr. široke 
potr. 7901 73 7731 75 
- na preb. 4,6 Gcal 4,3 Gcal 

Pri tem je treba opozoriti, da je intenzivnost zime v letu 1970 
bila nekoliko izpod (3430 stopinj - dni) v letu 1975 pa močno 
izpod (3089 stopinj - dni) mnogoletnega povprečja (3500 
stopinj - dni). 

V SR Sloveniji smo torej porabili za ogrevanje in pripravo 
tople vode približno enak delež od celokupne koriščene ener- 
gije, količinsko pa skoro polovico manj kot v navedenih drža- 
vah. Poleg tega pa je bila struktura porabljene energije v SR 
Sloveniji mnogo slabša. Za primer navajamo strukturo Slove- 
nije v letu 1975 in Francije v letu 1972 (v %): 

Slovenija Francija 
Elektr. en. in toplota 
Trdna goriva 
Tekoča goriva 
Plinasta goriva 
SKUPAJ 

13.2 
59.3 
26,8 

0,7 
100,0 

23,0 
9,5 

56,5 
11,0 

100,0 

Iz prikazanega moramo zaključiti, da je ogrevni standard v 
SR Sloveniji mnogo nižji, kot v navedenih gospodarsko razvi- 
tejših državah. 

3. V letih 1981-2000 je prognoziran nekoliko bolj umirjen, 
vendar še dokaj intenziven družbenoekonomski razvoj SR 
Slovenije z letno stopnjo rasti okoli 6%. Pri takšnem razvoju bo 
naraščala tudi poraba koriščene energije. Z izvajanjem ukre- 
pov za racionalnejšo porabo energije pa bo njihov učinek 
postopoma prihajal do izraza na vseh področjih porabe energi- 
je in tudi na področju široke potrošnje. Ktemu bodo prispevale 
tudi občutne spremembe v strukturi koriščene energije. Na 
podlagi tega in ob upoštevanju prej navedenih analitičnih 
podatkov moramo predpostaviti, da se bo pri srednji intenziv- 
nosti zime v letih 1981-2000 poraba energije za ogrevanje in 
pripravo tople vode gibala okoli 35% od celokupne koriščene 
energije, ker so v prognozi porabe koriščene energije že 
upoštevani učinki racionalizacije. Hkrati pa bi se postopoma 
povečal delež za potrebe široke potrošnje. 

V dolgoročni energetski bilanci je prognozirana poraba 
koriščene energije in bi poraba energije za ogrevanje in 
pripravo tople vode znašala (v Tcal): 

3. Makroprojekt - študija: »Dosedanja poraba energije« 
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1980 1985 1990 1995 2000 
a) Koriščena energ. 
- skupaj 
- na preb. (Gcal) 
b) za ogrev. in pripr. 
tople vode 
- na preb. (Gcal) 
c) od tega: na podr. 
šir. potr. 
- na preb. (Gcal) 

37.253 45.419 54.278 64.245 75.762 
19,8 23,5 31,1 36,1 

13.050 15.900 19.000 32.500 26.500 
6,9 8,1 9,4 10,9 12,6 

9.900 12.400 15.200 18.450 22.300 
5,3 6,4 7,5 9,0 10,6 

Struktura v % 
1980 1985 1990 1995 2000 

a) Koriščena en. - skupaj 100 100 100 100 100 
b) za ogrev. in pripr. 
tople vode 35 35 35 35 35 
c) od tega: na podr. 
šir. potr. 76 78 80 82 84 

Prikazano gibanje porabe energije za ogrevanje in pripravo 
tople vode kaže, da bi vSR Sloveniji dosegli šele okoli leta 1992 
ogrevni standard gospodarsko razvitih držav iz leta 1972. 
Čeprav moremo smatrati navedene količine energije za ogre- 
vanje in pripravo tople vode le kot približne, predstavljajo 
vendarle dovolj zanesljivo podlago za sprejemanje odločitev 
glede čim bolj smotrne oskrbe porabnikov s potrebno energijo 
za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, zlasti na področ- 
ju široke potrošnje. 

4. Za ogrevanje bivalnih prostorov in pripravo tople vode na 
področju široke potrošnje se sedaj uporabljajo različni načini 
ob uporabi različnih virov energije in različnih naprav: z 
različnimi pečmi in drugimi napravami po posameznih bivalnih 
prostorih z zmanjšanimi kotlovskimi napravami po posamez- 
nih zgradbah, s kotlovskimi napravami večjih zmogljivosti za 
ogrevanje večjega števila zgradb v soseskah in njihovi bližji 
okolici ali pa s termoenergetskimi napravami velikih zmoglji- 
vosti s kombinirano proizvodnjo električne energije in toplote 
za širša področja. Za individualno ogrevanje bivalnih prosto- 
rov je značilen majhen izkoristek uporabljene energije in s tem 
vezano občutno onesnaževanje okolja. Nekoliko boljši rezulta- 
ti se dosežejo pri centralnem ogrevanju posameznih zgradb. 
Mnogo boljše rezultate pa se doseže s centralnim in potom 
toplovodne mreže integriranim ogrevanjem večjega števila 
zgradb v soseskah ali na večjih področjih, ker se ob ustrezni 
strukturi porabnikov toplote doseže občutno boljši izkoristek 
uporabljene energije, z gradnjo višjih dimnikov opremljenih s 
čistilnimi napravami pa tudi neprimerno manjše onesnaževa- 
nje okolja. S termoenergetskimi napravami (TE-TO) s kombini- 
rano proizvodnjo električne energije in toplote, pa se doseže 
relativno še boljši izkoristek uporabljene energije, ker se v 
obliki toplote izkorišča sicer neizkoriščeni del (odpadna ener- 
gija) uporabljene primarne energije, ki je sicer potrebna za 
proizvodnjo električne energije. V cilju bolj racionalnega izko- 
riščanja primarne in tudi koriščene energije in v cilju varstva 
okolja bi bilo torej najbolj primerno, da se ogrevanje bivalnih 
prostorov in priprava tople vode zagotovi v čim večji meri 
potom integralnega ogrevanja in gradijo ustrezne toplarne 
(kotlarne) oziroma termoelektrarne-toplarne. 

Pri sprejemanju odločitev za integralno ogrevanje pa je treba 
upoštevati tudi rentabilnost obratovanja toplovodnega siste- 
ma, ki v veliki meri zavisi od stroškov gradnje in vzdrževanja 
toplovodne mreže. Ti stroški so tem manjši čim večja je poraba 
toplote na določenem področju oziroma čim bolj gosto je 
naseljeno to področje Podatki iz strokovne literature kažejo, 
da je minimalno rentabilnost toplovodnega sistema možno 
doseči pri naseljenosti najmanj 3000 prebivalcev/km2, če na 
tem področju ni prisoten porabnik, ki v večjih količinah ali pa 
bolj enakomerno in bolj kontinuirano skozi celo leto odvzema 
potrebno energijo iz toplovodnega sistema. 

5. V cilju ugotavljanja možnosti integralnega oskrbovanja 
bivalnih prostorov s potrebno toploto in toplo sanitarno vodo 
so bile izvršene nove analize. Pri teh so bili koriščeni novejši 
podatki iz gradiva o izhodiščih in temeljih regionalnega razvo- 
ja SR Slovenije ter podatki Inštituta za ekonomske raziskave o 
naraščanju mestnega prebivalstva v SR Sloveniji1. Za oceno 
porabe energije iz toplovodnih sistemov pa so bili uporabljeni 
normativi iz strokovne literature, ustrezno prilagojeni našim 
razmeram. Z uporabo vseh teh podatkov je bilo ugotovljeno, da 
bi v letu 2000 okoli 550.000 bivalnih mest v pretežno blokovsko 

zgrajenih stanovanjskih objektih, vključno z ustreznimi objekti 
gospodarskih in družbenih dejavnosti, moglo pokrivati svoje 
potrebe po toploti in topli sanitarni vodi potom integralnega 
ogrevanja ter za te namene porabiti okoli 5.940 Tcal. Sora- 
zmerno z naraščanjem mestnega prebivalstva pa je možno z 
interpolacijo oceniti potrebne količine te energije po petletnih 
razdobjih in sicer: 

leta 1980 
leta 1985 
leta 1990 
leta 1995 
leta 2000 

1170 
2290 
3050 
4920 
5940 

6. Glede na že zgrajene in v prognozi predvidene nove 
termoenergetske objekte moremo računati, da bo za integral- 
no ogrevanje možno koristiti sledeče količine toplote (v Tcal): 

Tabela VII. 

BILANCA INTEGRIRANE TOPLOTE 

1980 1985 1990 1995 2000 
TE-TO 
- na premog 
- na tekoča goriva 
O - Kotlovnice 
- na premog 
- na tek. gorivo 
NE-TO 
PROIZVODNJA 
NA PRAGU 
- Izgube v omrežju 
Za koriščenje 
Minimalne potrebe 
Primanjkljaj 

740 
740 

460 

460 

1200 
120 

1080 
1170 
- 90 

1174 
953 
221 
846 
304 
542 

2020 
200 

1820 
2290 
-470 

1197 
963 
234 

1579 
304 

1275 

2776 
276 

2500 
3050 

- 550 

1894 
906 
988 

1236 
304 
932 

1950 

5080 
690 

4390 
4920 

- 530 

2773 
954 

1819 
1367 
304 

1063 
2470 

6610 
910 

5700 
5940 
-240 

1. Vključena tudi večja industrijska središča 

Pri tem so izgube računane z okoli 10% pri TE-TO in 
TO-kotlarnah, katerih gradnja se lahko locira v bližini večjih 
naselij, za NE-TO (Dolsko) pa je treba računati z večjimi 
izgubami zaradi večjih oddaljenosti in morebitnih potreb za 
dodatno ogrevanje. 

Glede na spredaj ocenjene možnosti oskrbovanja z integral- 
no toploto izhaja, da bi bile te možnosti večje od programiranih 
proizvodnih zmogljivosti. Razliko bo verjetno možno pokrivati 
vsaj delno iz industrijskih termoenergetskih zmogljivosti, del- 
no pa tudi z uporabo novih virov energije vsaj na tistih 
področjih, kjer bo možno te vire izkoriščati. Vso preostalo 
energijo (okoli 20.000 Tcal), potrebno za ogrevanje bivalnih 
prostorov in pripravo tople saniterne vode, ki je za leto 2000 
ocenjena na 26.500 Tcal, pa bo treba še vedno zagotavljati s 
centralnim ogrevanjem posameznih zgradb in z individualnim 
ogrevanjem bivalnih prostorov. Z integralnim ogrevanjem bo 
torej v letu 2000 možno oskrbovati le okoli 20 do največ 25% od 
celotnih potreb po energiji za ogrevanje bivalnih prostorov in 
pripravo tople vode. 

Iz TE-TO oziroma TO-kotlarn je možno pridobivati le nizko- 
temperaturno energijo v obliki tople vode ali pare (do približno 
200° C). Takšno energijo pa je možno uporabiti tudi za nekate- 
re tehnološke procese, zlasti v industriji celuloze in papirja, v 
lesni, tekstilni, usnjarski in živilski industriji. Vključevanje 
takšnih porabnikov bi občutno izboljšalo pogoje obratovanja 
toplovodnega sistema in je zato stremeti, da se tudi ti porabniki 
oskrbujejo s potrebno procesno toploto iz toplovodnega 
omrežja. Te možnosti v tem prikazu niso upoštevane, predv- 
sem zato, ker je nemogoče predvidevati lokacije za takšne 
objekte, ki vsekakor niso zaželjeni v bližini večjih naselij. 

5.2.5. Potrebe, proizvodnja in bilanca premoga 
Glede na razpoložljive rezerve in možnosti proizvodnje pre- 

moga se potrebe po domačem premogu v SR Sloveniji za 
koriščenje in transformacijo glede na predvidevanja v Makro- 
projektu niso spremenile. Ze omenjena manjša kalorična vre- 
dnost premoga pride do izraza s tem, da bo potrebno z viški 
rjavega premoga dopolnjevati zaloge lignita za obratovanje 
termoelektrarn v Šoštanju. Po premogovni bilanci se kaže 
potreba po letni dobavi rjavega premoga v Šoštanj, okoli 
200.000 do 300.000 ton. To še zlasti zato, ker bo potrebno od 
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skupne proizvodnje lignita 4,700.000 ton letno vsako leto 
nameniti 300.000 ton lignita za široko porabo v območjih 4. 
stopnje onesnaženosti in okoli 35.000 ton lignita za tehnnolo- 
ške potrebe tovarne dušika Ruše. 

Z rjavim premogom bo potrebno preskrbeti Tovarno celulo- 
ze in papirja »Djuro Salaj« v Krškem, za katero po letu 1985 ne 
bo več na razpolago lignita. (Sedanja poraba okoli 240.000 ton 

letno). S postopno zmanjšavo dotrajanih kotlov v tej tovarni bo 
postopoma prehajala na porabo rjavega premoga iz Senovega 
in kasneje v celoti iz Zasavja, do letne količine 320.000 ton, od 
1989 leta dalje. Prav tako bo vsaj 35.000 ton rjavega premoga 
letno potrebovala Tovarna glinice in aluminija Kidričevo, če- 
prav bo 100.000 ton premoga iz sedanje porabe nadomestilaz 
zemeljskim plinom. 

POTREBE PREMOGA ZA KORIŠČENJE IN TRANSFORMACIJO 
Tabela VIII 

Črni premog 7000 Kcal/kg 
lignit 2300 Kcal/kg 

rj. premog 2450 Kcal/kg 
v 105 

Potrebe lignita (2300 Kcal/kg) 
za proizv. električne energije 
(2300 Kcal/kWh) v zakupu 
Skupaj potreben premog 
ekv. lignita 

1975 1980 1985 
Črni premog 255 
- za koriščenje 52 
- za transformacijo 203 
Rjavi premog* 2.117 
- za koriščenje 996 
- za transformacijo 1.121 
Lignit 3.825 
- za koriščenje 535 
- za transformacijo 3.290 
Premog skupaj 6.197 
- za koriščenje 1.583 
- za transformacijo 4.614 
Premog skupaj 
v ekvivalentni vrednosti lignita 
(2300 Kcal/kg) 
- za koriščenje 
- za transformacijo  i_i* 

287 
50 

237 
2.091 

658 
1.433 
5.381 

575 
4.806 
7.759 
1.283 
6.476 

8.481 
1.428 
7.053 

282 
40 

242 
2.302 

255 
2.047 
4.925 

405 
4.520 
7.509 

700 
6.809 

8.235 
799 

7.436 

564 

9.045 

564 

8.799 

1990 
220 

220 
2.265 

335 
1.930 
4.836 

300 
4.536 
7.321 

635 
6.686 

7.918 
657 

7.261 

1995 
220 

220 
1.869 

355 
1.514 
5.033 

300 
4.733 
7.122 

655 
6.467 

7.694 
678 

7.016 

3.264 

11.182 

2.700 

10.394 

Kumulativna 
poraba prem. 

2000 1980-2000 
220 

220 
1.865 

355 
1.510 
5.060 

300 
4.760 
7.145 

655 
6.490 

7.717 
678 

7.039 

5.400 

13.117 

5.134 

44.131 

105.925 

42.500 

rjavi premog vseh premogovnikov preračunan v kal. vrednosti zasavskega premoga (2300 Kcal/kg) od 1980 dalje 

Tabela IX 
PROIZVODNJA PREMOGA 

1975 
Rjavi premog 
REK Zasavje 
Kanižarica124,6 
Senovo 
Laško 
Kočevje 
Rj. premog v ekv. vred. 
zasavskega premoga 
Lignit 
REK Velenje 
Proizvodnja skupaj v 
originalnih količinah 
Proizvodnja skupaj v 
ekv. vrednosti lignita 
(2300 Kcal/kg)  

1974,4 
1605,0 

120 
126,6 

63,2 
55,0 

4267,4 

6241,8 

Nakup rjavega premoga izven 
SRS v ekv. vrednosti lignita 
Razpoložljivi premog 
Zakup lignita za proizv. 
el. energije izven SRS  

220 

1980 
2.065 
1.750 

120 
120 

75 

2.206 

4,700 

6.765 

7.050 

300 
7.350 

564 

1985 
2.190 
1.950 

120 
120 

2.302 

4.700 

6.890 

7.152 

300 
7.452 

564 

1990 1995 
2.180 
2.000 

120 
60 

2.265 

4.700 

6.880 

7.112 

2.120 
2.000 

120 

2.176 

4.700 

6.820 

7.018 

300 
7.412 

3.264 

7.018 

2.700 

103 ton 
Kumulativna 

proizv. 
2000 1980-2000 

2.120 
2.000 

2.176 

4.700 

6.820 

7.018 

7.018 

5.400 42.500 

Pri takšnih potrebah in proizvodnji premoga v SR Sloveniji 
praktično ne bodo več nastajali večji presežki rjavega premo- 
ga, kot je to primer v srednjeročni energetski bilanci SRS 
1976-1980 razen v letih 1980 in 1981. Prej lahko rečemo, da 
bomo s proizvedenimi količinami ravno pokrili potrebe ter- 
moelektrarn in TE-TO na premog, morebitni manjši viški rjave- 

ga premoga pa bodo zelo dobrodošli v zalogah TE iz nasled- 
njih razlogov: 

- računati je potrebno s pojavljanjem hidrološko neugo- 
dnih let, v katerih bo potrebno večje angažiranje TE in TE-TO 
ter goriva zanje, 

- glede na vedno težje pogoje za pridobivanje premoga je 
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potrebno računati z določenimi odstopanji od predvidene 
proizvodnje premoga, 

- rezerve premoga pri manjših rudnikih rjavega premoga 
gredo h koncu in bosta rudnika Laško in Senovo prenehala s 
proizvodnjo precej pred letom 2000. V bilanci je predvidena 
zaustavitev rudnika Laško že v letu 1985, rudnika v Senovem pa 
v letu 1991. Prej si nikakor ne moremo dovoliti zaustavitve 

obratovanja teh dveh premogovnikov, zaželjeno pa bi bilo, da 
svojo proizvodnjo nadaljujeta dokler se da, čeprav bi bile 
specifične investicije na tono premoga nekoliko večje. 

Vsekakor vse razpoložljive količine iz bodoče proizvodnje 
premoga ne zadoščajo več za obratovanje vseh termoelek- 
trarn, ki jih načrtujemo po letu 1980 do leta 2000, razen tistih, ki 
so še predvidene na premog. 

BILANCA RJAVEGA PREMOGA 
proizvodnja vseh premogovnikov izražena od 1980. leta naprej v ekvivalentu rj. premoga iz Zasavja 
(2450 Kcal/kg) 

Zaloge 1.1. 
Proizvodnja 
Nabava izven SR Slov. 
Razpoložljivo 

1975 
141 

1.974 
220 

2.335 

1980 
134 

2.206 
200 

2.440 

1985 
150 

2.302 
200 

2.652 

1990 
150 

2.265 
200 

2.615 

1995 
150 

2.176 

2.326 

2000 
150 

2.176 

2.326 
Poraba v SR Sloveniji 
- za koriščenje 
industrija 
promet 
ostalo 
za transformacijo 
javne elektr. in TE-TO 1.121 
industr. elektr. in TE-TO 
Višek + primanklj. -* 
Prodaja izven SR Slovenije 
Zaloge 31. 12. 
V okviru »za transformacijo za javne 
TE in TE-TO« je predv. dobava v TEŠ 
v originalnih količinah 
v ekvivalentu z lignitom 

2.117 
996 
494 

25 
477 

1.121 
1.433 

84 
134 

2.091 
658 
250 

8 
400 

1.433 
2.047 

+ 200 

149 

400 
426 

2.302 
85 
35 

50 
2.217 
1.930 

170 
+200 

150 

111 
118 

2.265 

2.265 
1.514 

335 
+200 

150 

83 
88 

1.869 

1.869 
1.510 

355 
+307 

150 

330 
350 

1.865 

1.865 

355 
+311 

150 

340 
362 

Višek za kotlovnice in potrebe ostale porabe 

BILANCA LIGNITA Tabela XI 

Zaloge 1. 1. 
Proizvodnja 
nabava izven SR Slov. 
dopolnitev TEŠ z rj. premogom 
Razpoložljivo  
Poraba v SR Sloveniji 
- za koriščenje 
industrija 
promet 
ostala poraba 
- za transformacijo 
javne elektrarne 
ind. elektr. in TE-TO 
Višek + primanjkljaj 
Prodaja izven SR Slovenije 
Zaloge 31. 12. 

1975 1980 1985 

142 500 250 
4.265 4.700 4.700 

2 - - 
426 118 

4.409 5.626 5.068 
3.825 5.381 4.925 

535 355 355 
229 35 35 

10 
296 300 300 

3.290 5.046 4.590 
3.178 4.806 4.520 

112 240 70 
Ar>ri _ _ 
151 245 143 

1990 1995 2000 

250 250 270 
4.700 4.700 4.700 

88 350 362 
5.038 5.300 5.332 
4.836 5.033 5.060 

300 300 300 
35 35 35 

265 265 265 
4.536 4.733 4.760 
4.536 4.733 4.760 

202 267 272 

Poleg potreb po premogu, ki so prikazane v tabeli VIII., pa je 
treba računati v bilanci primarne energije s potrebami po 
premogu za proizvodnjo električne energije v zakupu in to: za 
100 MW, ki so že zakupljeni ter za nove zakupljene zmogljivosti 
do 3 x 500 MW, ki jih predvidevata podloga EGS in predlog 
dolgoročne energetske bilance v letih 1985, 1996 in 1999, pri 
čemer bo verjetno enega izmed teh nadomestila NE II, za 
katero je že dogovorjeno, da bo zgrajena s skupnimi vlaganji 
Slovenije in Hrvaške, na hrvaškem ozemlju. 

5.2.6. Potrebe, proizvodnja in bilanca naftnih derivatov, 
oziroma surove nafte ter potrebe, proizvodnja in bilanca 
naravnega plina 

Kot je že omenjeno, bodo potrebe po naftnih derivatih v 
okviru porabe koriščene energije le malo spremenjene v pri- 
merjavi s predvidevanji Makroprojekta in to pri porabi plinske- 

ga olja in kurilnih olj, ki bosta zmanjšani zaradi toplote iz 
TE-TO v široki porabi. Občutno pa bo povečanje porabe 
mazuta in težjih kurilnih olj za transformacijo zaradi predvide- 
ne gradnje novih TE-TO na tekoča goriva, ker premoga zanje 
nimamo več, prevoz lignita in manj kaloričnega rjavega premo- 
ga iz drugih republik (BiH in SAP Kosovo) pa bi bil težko 
izvedljiv in predrag. Prav tako so povečane potrebe po surovi 
nafti oziroma naftnih derivatih, zaradi predvidene povečane 
neenergetske porabe naftnih derivatov (petrokemija) v skladu 
z investicijskimi programi rafinerije Sermin Koper in slovenske 
kemične industrije. 

V prikazu proizvodnje naftnih derivatov za to proizvodnjo 
potrebne surove nafte so upoštevani proizvodni programi 
rafinerij INA-Nafta Lendava in Sermin Koper, v določenem 
obsegu pa bomo morali nabavljati naftne derivate še iz drugih 
rafinerij v državi. 
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POTREBE SUROVE NAFTE 
za predvideno porabo derivatov 

1975 
TNP: 
- za koriščenje 
- za transformacijo 
Motorni bencin 
- za koriščenje 
JET - gorivo 
- za koriščenje 
Primarni bencin 
- za transformacijo 
Plinsko olje 
- za koriščenje 
- za transformacijo 
Kurilno olje gospodinj. 
- za koriščenje 
Ostala kurilna olja 
- za koriščenje 
- za transformacijo 
Derivati za vplinjanje 
- za transformacijo 
DERIVATI ZA ENERGETSKE SVRHE - SKUPAJ 
- za koriščenje 
- za transformacijo 
DERIVATI ZA NEENERGETSKE SVRHE' 
PORABA DERIVATOV - SKUPAJ 
Lastna poraba in izgube pri transform. 
POTREBE SUROVE NAFTE 

71 
60 
11 

374 

27 

271 
263 

8 
182 

716 
688 

28 

1641 
1594 

47 
120 

1761 
100 

1861 

1980 
90 
70 
20 

467 

50 

47 
344 
335 

9 
356 

596 
526 

70 

1950 
1804 

107 
261 

2211 
189 

2361 

1985 1990 
90 
66 
24 

553 

70 

45 
397 
388 

9 
400 

903 
623 
280 

2458 
2100 

325 
337 

2795 
235 

3030 

90 
60 
30 

658 

95 

56 
454 
445 

9 
446 

1426 
706 
720 
252 
252 

3477 
2410 
1023 

491 
3967 

397 
4364 

Tabela XII 

- v 103 ton 
1995 2000 

90 
60 
30 

768 

120 

56 
517 
508 

9 
511 

1679 
703 
976 
252 
252 

3993 
2670 
1279 

541 
4534 

450 
4984 

90 
60 
30 

888 

150 

56 
597 
588 

9 
540 

2052 
722 

1330 
252 
252 

4625 
2948 
1633 
727 

5352 
529 

5881 

Vključene tudi potrebe za povečanje zalog. 

PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV Tabela XIII 

v 103 ton 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

86,8 
10.5 

5,7 
70.6 

913.7 
87,2 
43,5 

361.8 
421,2 

45,0 
45,0 

energ. derivati 
TNP skupaj 
Lendava za SRS 

za SRH 
Sermin za SRS 

izvoz 
motorni bencin 
Lendava za SRS 

za SRH 
Sermin za SRS 

izvoz 
Jet gorivo 
Sermin za SRS 

za izvoz 
Primarni bencin (spec.) 
Lendava za SRS 

za SRH 
Plinsko olje 
Lendava za SRS 

za SRH 
Sermin za SRS 

za izvoz 
Kurilno olje - gosp. 
Lendava za SRS 

za SRH 
Sermin za SRS 

za izvoz 
ostala kurilna olja 
Lendava za SRS 

za SRH 
Sermin za SRS 

za izvoz 
Derivati za vplinjanje 
Sermin za SRS 

za izvoz 

56,0 

46,0 

99,0 

214,0 

1,3 
1,3 

154,1 
98,3 
55,8 

50,6 
47,4 

3,2 
360,0 
252,0 
108,0 

420,0 
294,0 
126,0 

3,0 
2,0 
1,0 

223,0 
149,0 
74,0 

63,8 
45,2 
18,6 

582,9 
391,6 
191,3 

39,1 
39,1 

677,3 
457,0 
220,3 

86.8 
10.5 
5,7 

70.6 

913.7 
87,2 
43,5 

361.8 
421,2 

45,0 
45,0 

85.5 
55.6 
29.9 

1002,6 
173,0 
225,8 
281,0 
322,8 
230.8 

50,8 

180,0 

1697,4 
567,0 
292,5 
702.9 
135,0 

252,0 

86.8 
10.5 
5,7 

70.6 

913.7 
87,2 
43,5 

361.8 
421,2 

45,0 
45,0 

85.5 
55.6 
29.9 

1065,6 
236,0 
225,8 
281,0 
322,8 
230.8 

50,8 

180,0 

1697,4 
567,0 
292,5 
702.9 
135,0 

252,0 
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nadaljevanje tabele XIII. 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Skupaj energ. derivati 
za SRS 
za SRH 

za izvoz 
Lendava skupaj 

za SRS 
za SRH 

Sermin skupaj 
za SRS 
za izvoz 

415,0 

415,0 

986,0 
693,0 
293,0 

986,0 
693,0 
293,0 

1589,1 
1083,9 
505,2 

1589,1 
1083,9 
505,2 

4313,8 
2837.4 

597,4 
879.0 

1541.5 
944.1 
597,4 

2772,3 
1893,3 
879,0 

4376,8 
2900.4 

597,4 
879,0 

1604.5 
1007,1 
597,4 

2772,3 
1893,3 
879,0 

4456,8 
2980.4 

597,4 
879,0 

1684.5 
1087,1 
597,4 

2772,3 
1893,3 
879,0 

Neenergetski derivati 
Lendava skupaj 

za SRS 
za SRH 

Sermin skupaj 
- bitumen - SRS 
- propilen - SRS 
- N-parafini — SRS 
- Bencin - SRS 
- Toluen - SRS 
- P-ksilen - SRS 
7 O-ksilen - SRS 
Žveplena kislina - SRS 

14,0 
7,0 
7,0 

13,4 
7,2 
6,2 

16.2 
10,5 
5,7 

480,1 
103,5 
24,8 
54,0 
99,7 
13.5 
80,7 
32.6 
71.3 

16.2 
10,5 
5,7 

480,1 
103,5 
24,8 
54,0 
99,7 
13.5 
80,7 
32.6 
71.3 

16.2 
10,5 
5,7 

480,1 
103,5 
24,8 
54,0 
99,7 
13.5 
80,7 
32.6 
71.3 

Skupaj neenerg. derivati 
Skupaj derivati Lendava 

za SRS 
za SRH 

Skupaj derivati Sermin 
za SRS 
za izvoz 

Skupaj derivati za SRS 
za SRH 
za izvoz 

Rafinerij, lastna poraba 
in izgube skupaj 
Lendava 
Sermin (11,6%) 
Potrebna sur. nafta skupaj 
za Lendavo skupaj 

za SRS 
za SRH 

Za Sermin skupaj 
za SRS 
za izvoz 

Surova nafta za SRS 
Surova nafta za SRH 
Surova nafta za izvoz 

415,0 

35,0 
35,0 

440,0 
440,0 
400,0 

40,0 

400,0 
40,0 

14,0 
1000,0 
700,0 
300,0 

700,0 
300,0 

60,0 
60,0 

1060,0 
1060,0 
742,0 
318,0 

742,0 
318,0 

13,4 
1602,5 
1091,1 
511,4 

1091,1 
511,4 

96,1 
96,1 

1698,6 
1698,6 
1156,5 
542,1 

1156,5 
542,1 

496,3 
1557,7 
954,6 
603,1 

3252,4 
3273,4 

879.0 
3328,0 

603.1 
879,0 

470,8 
93,5 

377,3 
5280,9 
1651,2 
1011,9 
639,3 

3629,7 
2648,7 

981,0 
3660,6 

639,3 
981,0 

496,3 
1620,7 
1017,6 
603,1 

3252,4 
3273,4 

879.0 
3391,0 

603.1 
879,0 

474,5 
97,2 

377,3 
5347,6 
1717,9 
1078.6 
639,3 

3629.7 
2648,7 

981,0 
3727,3 

639,3 
981,0 

496,3 
1700,7 
1097.6 

603,1 
3252,4 
2373,4 

879.0 
3471.0 

603.1 
879,0 

479,3 
102,0 
377,3 

5432,4 
1802.7 
1163,4 
639,3 

3629,7 
2648,7 
981,0 

3812.1 
639,3 
981,0 

Rafinerija Sermin prične s poskusno proizvodnjo v letu 1985 
in redno proizvodnjo v letu 1986. Ena četrtina kapacitete je v 
dogovoru s partnerjem v skupni naložbi, ki naj bi garantiral tudi 
dolgoročno dobavo nafte, predvidena za izvoz. Z izvozom 
derivatov se bodo odplačevali najeti tuji krediti in omogočili 
transfer dobička s partnerjem v skupni naložbi. 

Izkoriščenost zmogljivosti rafinerij znaša v obdobju od leta 
1980 do leta 1987 okoli 80%, od leta 1990 dalje pa 90%. 

Iz rafinerije Sermin je predviden izvoz naftnih derivatov v 
skladu z deležem tujih vlaganj v to rafinerijo, dočim bo Rafine- 
rija Lendava dobavljala del svoje proizvodnje na bližnja ob- 
močja Hrvaške. Tudi strukturi potreb po naftnih derivatih in 
proizvodnje naftnih derivatov nista skladni, zato bodo v večini 
nastopali le skromni in občasni presežki nekaterih derivatov, 
večinoma pa v splošnem večji primanjkljaji naftnih derivatov, 
zlasti kurilnih olj, po letu 1990 pa tudi že večji primanjkljaji 
nekaterih belih derivatov. 

Te presežke in zlasti primanjkljaje bo potrebno odpraviti z 

menjavo presežnih derivatov z manjkajočimi in z nabavo 
manjkajočih derivatov iz drugih jugoslovanskih rafinerij. Vse- 
kakor pa je treba računati tudi na uvoz nekaterih manjkajočih 
derivatov (npr. Jet gorivo in mazut). 

V prikazu dolgoročne energetske bilance je predvidena 
enaka potreba po naravnem (zemeljskem) plinu kot v Makro- 
projektu, dodatno pa se pojavlja možnost proizvodnje sintetič- 
nega plina v rafineriji Sermin Koper že v letu 1986. V zvezi s tem 
je nujno, da investitor Sermin Koper predloži dokumentacijo o 
možnosti proizvodnje takšnega sintetičnega plina, ki bo po 
kvaliteti, svojstvih in po ceni sprejemljiv za plinsko gospodar- 
stvo SR Slovenije. V kolikor investitorju ne bi uspela proizvod- 
nje plina po prejšnjih pogojih, bi lahko zanj namenjene deriva- 
te uporabili kot kurilno olje, manjkajoče količine plina pa bi 
morali uvoziti. Četudi bi stekla proizvodnja sintetičnega plina, 
bo še vedno potreben uvoz naravnega plina v pomembnih 
količinah. Zato je nujno čimprej zagotoviti uvoz dodatnih 
količin plina v plinastem ali v utekočinjenem stanju. 
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BILANCA NAFTNIH DERIVATOV 
Tabela XIV 

Energetski derivati 

THP 

proizvodnja v 6RS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

Motorni bencin 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

Jet - gorivo 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

•p-Hmaml bencin (spec.) 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

Plinska ol.la 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

Gospodinjsko kvu.ol.1e 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

Ostala kur.ol.la 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

1975 1980 1985 

1,3 3,0 
71,0 88,7 88,0 
71,0 90,0 91,0 
71,0 90,0 90,0 

1,0 

56,0 154,1 223,0 
318,0 368,7 404,0 
374,0 522,8 627,0 
374,0 467,0 553,0 

55,8 74,0 

27,0 50,0 70,0 
27,0 50,0 70,0 
27,0 50,0 70,0 

46,0 50,6 63,8 

46,0 50,6 63,8 
8,0 47,4 45,2 

38,0 3,2 18.6 

99,0 360,0 582,9 
172,0 92,0 5,4 
271,0 452,0 588,3 
271,0 344,0 397,0 

108,0 191,3 

39,1 
182,0 356,0 360,9 
182,0 356,0 400,0 
182,0 356,0 400,0 

214,0 420,0 677,3 
502,0 302,0 446,0 
716,0 722,0 1 123,3 
716,0 596,0 903,0 

126,0 220,3 

v 10' ton 

1990 1995 2000 

86,8 86,8 86,8 
8,9 8,9 8,9 

9i>,7 95,7 95,7 
90,0 90,0 90,0 
5,7 5,7 5,7 

913,7 913,7 913,7 
209,0 319,0 439,0 

1 122,7 1 232,7 1 352,7 
658,0 768,0 888,0 
43,5 43,5 43,5 

421,2 421,2 421,2 

45,0 45,0 45,0 
50,0 75,0 105,0 
95,0 120,0 150,0 
95,0 120,0 150,0 

85,5 85,5 85,5 

85.5 85,5 85,5 
55.6 55,6 55,6 
29,9 29,9 29,9 

1 002,4 1 065,6 1 145,6 

1 002,6 1 065,6 1 145,6 
454,0 517,0 597,0 
225,8 225,8 225,8 
322,8 322,8 322,8 

230,8 230,8 230,8 
215,2 280,2 309,2 
446,0 511,0 540,0 
446,0 511,0 540,0 

1 697,5 1 697,4 1 697,4 
156,0 409.1 782,1 

1 853,5 2 106,5 2 479,5 
1 426,0 1 679,0 2 052,0 

292,5 292,5 292,5 
135,0 135,0 135,0 

poročevalec _ 
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1975 1980 1985 1990 

Tabela XIV-1 

1995 2000 

Produkti za vpllji.1an.1e 
proizvodnja 
razpoložljivo 
poraba v SRB 

252,0 
252,0 
252,0 

252,0 
252,0 
252,0 

252,0 
252,0 
252,0 

Skiipa.1 energet.naft.der. 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

415,0 
1 226,0 
1 641,0 
1 641,0 

986,0 
1 257,4 
2 243,4 
1 950,4 

293,0 

1 589,1 
1 374,3 
2 963,4 
2 458,2 

505,2 

4 313,8 
639,2 

4 953,0 
3 476,6 

597,4 
879,0 

4 376,8 
1 092,2 
5 469,0 
3 992,6 

597,4 
879,0 

4 456,8 
1 644,2 
6 101,0 
4 624,6 

597,4 
879,0 

Neenergetskl derivati 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
izvoz 

120,0 
120,0 
120,0 

14,0 
254,0 
268,0 
261,0 

7,0 

13,4 
322.1 
343.2 
337,0 

6,2 

496,3 

496,3 
490,6 

5,7 

496,3 
50,4 

546,7 
541,0 

5,7 

496.3 
236.4 
732,7 
727,0 

5,7 

Bkupa.1 naftni derivati 
proizvodnja v SRS 
nabava izven SRS 
razpoložljivo 
poraba v SRS 
prodaja izven SRS 
i z vos 

415,0 
1 346,0 
1 761,0 
1 761,0 

1 000,0 
1 472,0 
2 472,0 
2 172,0 

300,0 

1 602,5 
1 704,1 
3 306,6 
2 795,2 

511,4 

4 810,1 
639,2 

5 449,3 
3 967,2 

603,1 
879,0 

4 873,1 
1 142,6 
6 015,7 
4 533,6 

603,1 
879,0 

4 953,1 
1 880,6 
6 833,7 
5 351,6 

603,1 
879,0 

lastna poraba in izgube 
v rafinerijah 
v rafinerijah v SRS 
pri nabavi izven SRS 
skupne izgube 
za porabo v SRS 
za prodajo izven BSS 
za izvoz 

35,0 
65,0 

100,0 
100,0 

60,0 
147,0 
207,0 
189,0 

18,0 

96,1 
170.0 
266.1 
235,4 
30,7 

470,8 
64,0 

534,8 
396,6 
36,2 

102,0 

474,5 
114,0 
588,5 
450,3 
36,2 

102,0 

479,3 
188.0 
667,3 
529.1 
36,2 

102,0 

Potrebna surova nafta 
za rafinerije v SRS 
pri rafinerijah izven SRS 
angažirana surova nafta 
za porabo v SRS 
za prodajo izven SRS 
za izvoz 

440,0 
1 410,0 
1 861,0 
1 861,0 

1 060,0 
1 619,0 
2 679,0 
2 361,0 

318,0 

V letnih in petletnih energetskih bilancah pomembno vpliva- 
jo tudi zaloge energetskih nosilcev pri proizvajalcih in porabni- 
kih, vendar v tem prikazu zalog ni bilo mogoče prikazati, ker so 
prikazani podatki za vsako peto leto. 

POTREBE NARAVNEGA PLINA v 106 Nm3 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Za energetske svrhe 
Za neenergetske svrhe 
Za transport in izgube 
(v plinovodih) 
POTREBE - Skupaj 
Iz proizvodnje 
- Lendava 
Nabava 
- ZSSR 
- drugi viri 
Primanjklaj'1 

6 600 
70 

50 
720 

20 
20 

700 
700 

1.000 
70 

70 
1.140 

50 
50 

1.090 
800 
290 

1.300 
100 

100 
1.500 

100 
100 

1.100 
800 
300 
300 

1.500 
180 

120 
1.800 

200 
200 

1.300 
800 
500 
300 

1.600 
270 

130 
2.000 

200 
200. 

1.500 
800 
700 
300 

1 698,6 
1 874,1 
3 572,7 
3 030,4 

542,1 

5 280,9 
703,8 

5 984,1 
4 363,8 

639,3 
981,0 

5 347,6 
1 256,6 
6 604,2 
4 983,9 

639,3 
981,0 

5 432,4 
2 068,6 
7 501,0 
5 880,7 

639,3 
981,0 

1) Ta primanjkljaj bo predvidoma pokrit z vplinjanjem naftnih derivatov 
v rafineriji Sermin-Koper. 

V zvezi z naštetimi problemi in možnostmi reševanja le-teh je 
bila sprejeta zamisel o ureditvi energetske cone v Kopru, v 
kateri bi poleg rafinerije za 4 milijone ton v letu 1986, postopo- 
ma zgradili terminal za utekočinjeni zemeljski plin z vplinjeval- 
no postajo, ki bo priključena na plinovodno omrežje Slovenije. 
Razen tega bi povečali obstoječa skladišča za naftne derivate, 
in zgradili tudi rezervoarska prostora za tekoči naftni plin in za 
kemične produkte iz nafte za potrebe kemične industrije. 

V začetku bi bile te zmogljivosti po obsegu vsklajene s 
potrebami SR Slovenije in bližnjih republik, zlasti za zemeljski 
plin, kasneje pa bi h koriščenja terminalov v energetski coni 
povabili tudi sosednje države in v primeru ugodnega odziva 
ustrezno povečevali obseg terminalskih naprav in prometa s 
plinom in naftnimi derivati. 

Bilanci za naftne derivate in surovo nafto ter za naravni 
zemeljski plin sta namenoma obravnavani skupaj, ker so v njih 
zajeta energetska goriva komplementarna in z visoko stopnjo 
medsebojno zamenljiva. 
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V primeru zaostrenih zahtev glede na kvaliteto, zlasti pa v 
pogledu varstva okolja računamo tudi z verjetnostjo, da bo 
potrebno tudi za nekatere vrste porabe predvideti namesto 
kurilnih olj določene dodatne količine zemeljskega plina. 

5.3. Primarna energija 

Na podlagi prikazane izkoriščene energije in z uporabo 
določenih normativov je mogoče za zagotovitev potrebne 
koriščene energije in energije za transformacijo izračunati 
ptrebno primarno energijo po njenih virih. 

5.3.1. Potrebe in proizvodnja primarne energije 
Pri izračunu potrebne primarne energije so v prvi vrsti 

upoštevani domači viri primarne energije. Zato je v maksimalni 
možni meri izkoriščen vodni potencial naših rek ter v okviru 
razpoložljivih rezerv možna proizvodnja premoga, jedrskega 
goriva in zemeljskega plina. Upoštevano je tudi, da bodo v 
okviru primarne energije izkoriščeni les, predvsem kot odpa- 
dni les, drugi gorljivi odpadki ter novi viri energije z izkorišča- 

njem geotermične energije, sončne energije in energije vetra v 
naših specifičnih pogojih. 

V potrebah primarne energije predvideno nuklearno energi- 
jo upoštevamo za 50% proizvodnje nuklearne elektrarne Krško 
(NE) in vso proizvodnjo v NE-To v Dolskem z močjo 660 MW. 
Viški jedrskega goriva bodo v celoti uporabljeni za potrebe SR 
Hrvaške v Ne Krško. Pri tem pa dinamika proizvodnje uranove- 
ga koncentrata v Žirovskem vrhu prehiteva dinamiko porabe 
jedrskega goriva v NE Krško in to zaradi rentabilnosti proizvod- 
nje pri rudniku urana in v predelavi uranove rude. 

Za drugo NE, ki naj bi bila zopet grajena s sofinanciranjem 
SR Slovenije in SR Hrvaške pa iz sedanjih eksploatacijskih 
rezerv urana jedrsko gorivo ni zagotovljeno. Nujno potrebno je 
intenzivno nadaljevati prospekcijo in geološko-rudarske razi- 
skave v širšem območju ležišča uranove rude Žirovski vrh in 
tudi na drugih obetavnejših mestih. 

V prikazu potrebne primarne energije za proizvodnjo elek- 
trične energije je prikazana posebej kot zakupljena energija, 
potrebna količina premoga pri zakupljenih zmogljivostih 
2 x 500 in 1600 MW. 

POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA 
za koriščenje in transformacijo v SRS Tabela XVI 

1975 1980 1985 1990 
3.506 
9.150 
2.150 
5.569 
7.509 

18.940 
3.030 

29.694 
1.140 

9.804 
73.157 

1.500 

74.657 
4,0 

1.297 
564 

1.297 

1995 
4.271 

10.806 
2.150 
5.569 
7.321 

18.211 
4.364 

42.816 
1.200 

10.320 
87.722 

1.500 
150 

89.372 
4,2 

7.507 
3.264 
7.507 

2000 
5.689 

14.223 
5.450 

14.116 
7.122 

17.696 
4.984 

48.843 
1.500 

12.900 
107.778 

1.500 
430 

109.708 
2,2 

6.210 
2.700 
6.210  

115.918 
3,9 

vTEinTE-TO. 

Vodna energija1' 

Nuklearnaenergija 

Premog 

Surova nafta 

Naravni plin 
(odštet sint. plin iz raf. Sermin, ker 
je v sur. nafti) 
SKUPAJ (brez lesa in novih virov) 
Les in odpadki 
Novi viri energ. 
POTREBNA PRIMARNA 
ENERGIJA 
Stopnje rasti 
Potrebe primarne2' energ. za 
proizvodnjo el. energije v zakupu 
- lignit 

GWh 
Tcal 

GWh 
Tcal 

103ton 
Tcal 

103ton 
Tcal 

106Nm3 

Tcal 
Tcal 
Tcal 
Tcal 

Tcal 

Tcal 
103ton 

Tcal 

2.570 
7.376 

6.493 
18.610 

1.861 
18.238 

6 

50 
44.274 

2.240 

46.514 
5,5 

3.092 
8.256 
1.024 
2.652 
7.759 

19.506 
2.361 

23.138 
720 

6.192 
59.744 

1.800 

61.544 
4,0 

1.297 
564 

1.297 

6.651 
16.628 

5.180 
13.416 
7.145 

17.740 
5.881 

57.634 
1.700 

14.620 
120.047 

1.500 
1.500 

123.047 

18.860 
8.200 

18.860 
141.907 

SKUPNO 
Stopnje rasti 

46.514 
6,0 

62.841 
3,9 

75.954 
5,1 

96.879 
3,9 

i> Kalorična vrednost vodne energije na podlagi termičnih ekvivalentov, ki odražajo specifično porabo goriva 

^Primarna energija angažirana in transformirana izven SRS za potrebe v SRS. 

PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE 

SKUPNO 
x' predpostavka: dovolj domačega jedrskega goriva. 

Tabela XVII 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Vodna (hidroelektrična energija QWh 2.570 3.092 3*» *271 5.6S9 £651 

Nuklearna energija«' GWh - - 2.150 2.150 £450 £180 

103TS 16.780 S iHS lis iHS iHS 
Surova nafta 1Q3 ton \ _ _ _ jcal 41 — — 
ki m« 106Nm3 6 20 50 100 200 200 NaraVm Pl,n Tcal 50 172 430 860 1.720 1.720 
SKUPAJ Tcal 24.247 24.643 31.599 33.593 46.200 47.905 

Les inleoSdapandkiOVih Vir°V) 103 ton 620 500 420 420 420 in oapaoKi Tca| 2 240 1i800 1.500 1.500 1.500 

Novi viri energije   ^"ca' ~ ~~   — —— 
Tcal 26.487 26.443 33.099 35.243 48.130 
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Zakup primarne energije v obliki premoga za proizvodnjo 
zakupljene električne energije v količini okoli 5 milijonov ton v 
letu 2000 predstavlja pomemben delež v celotni proizvodnji 
premoga v SFRJ, ki naj bi v tem letu po zelo optimističnih 
prognozah znašala okoli 240 milijonov ton. Zakupljen premog 
bi predstavljal 3,4% vsega premoga. Hkrati pa bo treba rešiti 
problem prenosa okoli 1500 MW električne energije zakuplje- 
ne izven SRS. Če ne bi gradili NE-TO Dolsko, bi bil potreben še 

BILANCA PRIMARNE ENERGIJE 

PROIZVODNJA 
POTREBE 
Primanjklaj 
- v % 
Energetska odvisnost je enaka 
Pokrivanje primanjkljaja 
z zakupom v ostalih 
republikah 

Z uvozom iz inozemstva 

Glede na enotno jugoslovansko tržišče in medrepubliško 
izmenjavo energije je pravilno, da izrazimo stopnje energetske 
odvisnosti z odstotkom uvožene energije iz inozemstva glede 
na celotno potrebno primarno energijo. 

5.3.3. Energetska odvisnost SR Slovenije 
Po podatkih iz prej prikazane bilance primarne energije za 

leto 1975 in za obdobje med letom 1980 in 2000 je energetska 
odvisnost SR Slovenije že danes okoli 52% in se bo po letu 
1980 povzpela na preko 55%. Z dvema večjima zakupoma el. 
energije po letu 1985, ozi roma premoga zanjo, se bo v letu 2000 
energetska odvisnost zmanjšala na 51%. 

To pomeni, da bomo preko polovico potrebne energije 
morali nabavljati izven Slovenije zlasti z uvozom surove nafte, 
zemeljskega plina, črnega premoga in določenih količin jedr- 
skega goriva in da moramo zakupiti pomembne količine elek- 
trične energije s pripadajočim premogom. 

Praktične izkušnje v energetski preskrbi kjerkoli v svetu in 
tudi na drugih sektorjih preskrbe z defecitarnimi dobrinami, 
surovinami ter izdelki nas opozarjajo, da primanjkljajev ne 
smemo pokrivati samo iz enega vira in pri energiji samo z eno 

dodatni zakup električne energije, za potrebno toplotno ener- 
gijo pa bi porabili dodatnih 350.000 ton mazuta letno. 

5.3.2. Dolgoročna bilanca primarne energije 
Dolgoročna energetska bilanca primarne energije kaže 

predvsem, da bodo potrebe po energiji naraščale znatno 
hitreje kot domača proizvodnja primarne energije in da bo 
zlasti po letu 1990 močno naraščala energetska odvisnost 
Slovenije. 

Tabela XVIII 

vrsto energije. Odvisnost v takem primeru kaj lahko zavzame 
politične dimenzije. 

Zato smo se odločili, da si bomo preskrbeli manjkajočo 
energijo v različnih oblikah in z več strani in s tem preprečili 
veliko odvisnost pri eni sami obliki energije (npr. nafti) in hkrati 
tudi dosegli optimalnejšo strukturo manjkajoče energije. 

Tako sedanji predlog bilance ohranja glede na osnutek 
bilance iste količine uvoženega zemeljskega plina in približno 
enak obseg zakupa električne energije. Z zgraditvijo jedrske 
elektrarne-toplarne v letu 1992 pa bomo zmanjšali obseg 
potrebne surove nafte in njenih derivatov na 6 milijonov ton v 
letu 2000, namesto prejšnjih 7,1 milijonov ton. To tudi pomeni, 
da bodo v celoti izkoriščene naše rafinerije, z izjemo razlik v 
strukturi potreb in strukturi rafinerijske proizvodnje, zaradi 
katerih bo treba določene derivate prodajati izven Slovenije, 
druge manjkajoče pa nabaviti izven Slovenije. 

H končnemu rezultatu bilance prispeva tudi povečanje proi- 
zvodnje hidroenergije in upoštevanje ukrepov za racionalno 
gospodarjenje z energijo, obenem pa ugotavljamo še ugodnej- 
še učinke za varstvo okolja, kot jih je bilo pričakovati pri 
osnutku energetske bilance. 

 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Tcal 26~487 25.443 33.099 35.243 48.130 50.905 
Tcal 46.514 62.841 75.954 96.879 115.918 141.907 
Tcal 20.027 36.398 43.855 61.636 67.788 91.002 

43,0 57,9 56,4 63,6 58,5 64,1 
primanjkljaju, izraženem v odstotku glede na potrebo primarno energijo. 

Tcal - 1.297 1.297 7.507 6.210 18.860 aL — ifi 17 7 a ti 1-J o 
Tcal 19.914 35.401 41.558 54.129 61.570 72.142 

% 42,9 56,3 54,7 55,9 53,1 50,8 
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PORABA KORIŠČENE ENERGIJE POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA 

BILANCA PRIMARNE ENERGIJE 

Tcal 
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Poslovno združenje energetike 
SR Slovenije, Ljubljana 
Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva 
SR Slovenije 
Samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin v SR 
Sloveniji 
Republiški komite za 
energetiko SR Slovenije 

Prikaz dolgoročnega okvirnega plana 

gradenj in investicijskih vlaganj v 

energetiko SR Slovenije v obdobju 1981 

do 2000 

Na podlagi okvirnih ocen iz Makroprojekta razvoja komplek- 
sne energetike - Prikaz možnosti dolgoročnega razvoja ener- 
getike SR Slovenije, Ljubljana, avgust 1976, upoštevajoč po- 
datke iz planskih predvidevanj delovnih organizacij s področja 
energetike in priporočila iz javne razprave o osnutku dolgoroč- 
ne energetske bilance SR Slovenije za obdobje 1981-200 
predlagamo naslednji prikaz dolgoročnega plana gradenj in 
investicijskih vlaganj v energetiko v SR Sloveniji v obdobju 
1981 -200. Prikaz dolgoročnega plana gradenj in investicijskih 
vlaganj je pripravljen na podlagi sedaj poznanih potreb v 
našem bodočem družbenem razvoju, današnje in sedaj pozna- 
nih tendenc razvoja energetske in celotne industrijske tehno- 
logije in sedaj poznanih in pričakovanih novih virov primarne 
energije. Že sedanja poznavanja napovedujejo nekatere po- 
membne alternative razvoja in možnosti, zato je predlagani 
prikaz za tako dolgo obdobje lahko le temeljna usmeritev in 
podlaga za opredelitev deleža stroškov razvoja energetike v 
okviru načrtovanega obsega in rasti družbenega proizvoda ter 
za konkretne odločitve o vrsti, potrebni zmogljivosti in vredno- 
sti energetskih objektov v petletnih in desetletnih programih 
razvoja ter planih graditve na področju energetike SR Sloveni- 
je usklajenih z dolgoročno politiko razvoja energetike SFR 
Jugoslavije. 

Dolgoročni okvirni plan gradenj in investicijskih vlaganj v 
razvoj energetike SR Slovenije v obdobju od 1981-2000 
obsega naslednje potrebe in dejavnosti energetike: 

1.0. RAZISKAVE ZA POTREBE ENERGETIKE 

1.1. Rudarsko-geološke raziskave in projekcije 
1.1.1. Ležišča rezerv premoga 
1.1.2. Ležišča surove nafte in zemeljskega plina 
1.1.3. Ležišča uranove rude 
1.1.4. Ležišča virov geotermične energije 
1.2. Raziskave novih virov energije 
- razpoložljivi novi viri vodne energije voda v Sloveniji 
- izkoriščanje jedrske energije 
- izkoriščanje energije sonca in vetra 
- izkoriščanje drugih oblik energije v prirodi (gravitacije...) 
1.3. Raziskave za izboljševanje racionalnosti gospodarje- 

nja z energijo 
- v eksploataciji rezerv primarne energije 
- v pretvarjanju primarne energije v koriščeno energijo 
- v transportu primarne in koriščene energije 
- v končni porabi energije. 
1.4. Raziskave in študije za napredek poslovanja in razvo- 

ja energetike 
A. Tehnični in tehnološki razvoj posameznih energetskih 

sistemov za pokrivanje energetskih potreb v normalnih in 
izrednih razmerah 

a) elektroenergetski sistem 
b) naftni in plinski energetski sistem 

c) toplotni sistemi 
B. Vključevanje energetskih sistemov SR Slovenije v ener- 

getske sisteme SFR Jugoslavije in povezovanje z energetskimi 
sistemi sosednjih držav. 

C. Racionalno izkoriščanje prostora, varstvo okolja, gospo- 
darski in obrambno strateški pogoji pri določanju lokacij in 
energetskih koridorov za energetske objekte za proizvodnjo, 
pretvarjanje in transport energije ob upoštevanju topografskih 
danosti ter seizmičnih in meteoroloških posebnosti. 

D. Možnosti dolgoročne nabave in uvoza energije in ener- 
getske izmenjave. 

E. Vrednost energije, politika in sistem cen za energijo, 
tarifni sistemi za prodajo energije ter sistemi združevanja 
sredstev za razvoj energetike. 

F. Možnosti domače proizvodnje opreme za energetske 
objekte ter izvoz in uvoz te opreme, oziroma tehnologije za 
proizvodnjo te opreme. 

G. Optimalna poslovna, samoupravna in interesna organizi- 
ranost energetskih dejavnostih in celotne energetike znotraj 
SR Slovenije in povezovanje v SFR Jugoslaviji. 

H. Potrebno strokovno znanje in število kadrov na področju 
proizvodnje, pretvarjanja in transporta energije, na področju 
porabe energije in na področju družbene regulative za usmer- 
janje poslovanja in razvoja energetike ter porabe energije. 

I. Razvoj energetsko racionalne tehnologije v industriji in v 
drugih energetsko zahtevnejših gospodarskih in družbenih 
dejavnostih. 

J. Sestav in razvoj statistično-analitskegasistemaspremlja- 
nja energetskih tokov v gospodarstvu, družbenih dejavnostih 
in v široki porabi energije. 

2.0. ELEKTROENERGETIKA IN TOPLARNIŠTVO 

Proizvodnja električne energije in toplote, prenos in distri- 
bucija električne energije 

2.1. Hidroelektrarne in črpalne elektrarne 
2.2. Termoelektrarne in termoelektrarne-toplarne na pre- 

mog, tekoča goriva in jedrsko energijo 
2.3. Prenos električne energije 
2.4. Razvod in distribucija električne energije 
2.5. Investicijska dokumentacija 
2.6. Ostala vlaganja 

3.0. PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE 

3.1. Proizvodnja rjavega premoga in lignita 
3.2. Proizvodnja in predelava uranove rude 
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4.0. NAFTNO IN PLINSKO GOSPODARSTVO 

4.1. Plan in investicijska vlaganja plinskega gospodarstva 
4.2. Plan in investicijska vlaganja naftnega gospodarstva 

5.0. TOPLOTNO GOSPODARSTVO 

a) Dopolnilna proizvodnja toplote 
b) Transport in distribucija toplote 

6.0. VLAGANJA V CELOTNO ENERGETIKO 

1.0. RAZISKAVE ZA POTREBE 
ENERGETIKE 

1.1. Rudarsko geološke raziskave in 
prospekcije 

Temeljno izhodišče pri teh raziskavah je, da se pri vsaki 
geološki raziskavi pri proučevanju sestava tal, zlasti pa pri 
vrtanjih, skrbno registrirajo in proučijo pridobljeni vzorci glede 
na vse za gospodarstvo in energetiko interesantne mineralne 
sestave ter izrazite rude, oziroma sledi premoga, ogljikovodi- 
kovcev, mineralnih in termalnih vod, večjih ležišč pitne vode in 
drugih značilnih pojavov. 

Stroški raziskav, ki so potrebne, so le grobo ocenjeni glede 
na Stroške dosedanjih raziskav in glede na stopnjo dosedanje 
raziskanosti. Kot podlaga služijo ocene Makroprojekta ener- 
getike, ki pa so v dinamiki vlaganj po petletjih drugačne, glede 
na to, da moramo čimprej ugotoviti realne možnosti pridobiva- 
nja domače primarne energije. 

1.1.1. Raziskave ležišč rezerv premoga 
Raziskave ležišč rezerv premoga je potrebno opravljati ne- 

prekinjeno, zlasti v pogledu ugotavljanja celotnih rezerv že 
poznanih ležišč in njihovo eksploatabilnosti ter energetske 
vrednosti premoga. Prav tako so raziskave potrebne za odkri- 
vanje in vrednotenje novih ležišč premoga, ki so že indicirana, 
vendar ne dovolj raziskana, oziroma ležišč, ki jih utegnejo 
pokazati vrtanja za iskanje nafte in zemeljskega plina. Potreb- 
na vlaganja so ocenjena v naslednji dinamiki: 

5-letna obdobja 1981-85 86-90 91-95 96-2000 Skupaj 
vlaganja v mio din 360,0 297,0 255,0 219,0 1131,0 

1.1.2. Raziskave ležišč surove nafte in zemeljskega plina 
Na področju teh raziskav so potrebne še zlasti intenzivne in 

sorazmerno drage raziskave, da ugotivimo glede na dane 
indikacije dosedanjih raziskav čimprej stvarne možnosti prido- 
bivanja domače nafte in zemeljskega piina. 

Vsekakor želimo bistveno zmanjšati našo anergetsko odvi- 
snost in povečati zanesljivost preskrbe z visokokvalitetnimi 
energetskimi gorivi, kot so prav naftni derivati, zlasti pa zemelj- 
ski plin. 

Potrebne raziskave so ocenjene z naslednjo dinamiko: 

5rletna obdobja 1981-85 86-90 91-95 96-2000 Skupaj 
vlaganja v mio din 385,0 346,5 297,5 255,5 1284,5 

1.1.3. Raziskave v ležišča uranove rude 
Enako kot pri nafti in plinu imamo relativno slabo raziskane z 

dosedanjimi raziskavami ugotovljene indikacije nahajališč ra- 
dioaktivnih mineralov v zemlji. Spričo specifičnosti ležišč 
uranovih rud so potrebne dokaj intenzivne raziskave z obsež- 
nimi meritvami in številnimi vrtinami, zato so ocenjena za te 
raziskave naslednja vlaganja in dinamika: 

5-letna obdobja 1981-85 86-90 91-95 96-2000 Skupaj 
vlaganja v mio din 281,7 247,5 212,5 182,5 924,2 

1.1.4. Raziskave virov geotermične energije ter energije 
sonca in vetra 

Kot določena alternativa v preskrbi z energijo namesto 
pojemajočih rezerv fosilnih energetskih goriv se vedno moč- 
neje uveljavljajo izkoriščanja geotermične in sončne energije 
in v določeni meri tudi energije vetra. V specifičnih pogojih 
geološkega sestava naših tal in naših klimatskih razmer je 

potrebno raziskati možnosti bodočega koriščenja teh »novih« 
virov energije in razviti ustrezno tehnologijo za njihovo izkori- 
ščanje. 

Vlaganja v te raziskave bi bila naslednja: 

5-letna obdobja 1981-85 86-90 91-95 96-2000 Skupaj 
vlaganja v mio din 66,0 59,4 51,0 43,8 220,2 

Vlaganja v rudarsko-geoioške raziskave skupaj 
b-ietna ooaobja iyb1-85 86=90 yi-as so-20t30 Skupaj 
2. rezerve premoga 360,0 
3. rezerve s. nafte in 
zcm. plina 385,0 
4. rezerve urana 281,7 
5. geotermična ener- 
gija 66,0 

297.0 255,0 219,0 1131,0 

346,5 
247,5 

59,4 

297,5 
212,5 

51.0 

255,5 
182,5 

1284,5 
924,2 

43,8 220,2 
Skupaj vlaganja v ra- 
ziskave 1092,7 950,4 816,0 700,8 3559,9 
 -3560 

Rudarsko-geološke raziskave in prospekcije vsebujejo za 
vse vrste primarnih virov energije tudi tekoče rudniške raziska- 
ve za tekoče prekvalificiranje geoloških rezerv v eksploatabll- 
ne rezerve. Dalje je potrebno vključiti v ta okvir raziskave 
optimalne tehnologije za eksploatacijo rezerv v vsakem rudni- 
ku glede na specifične razmere s stališča racionalnosti in 
gospodarnosti izkoriščanja teh rezerv, varnosti eksploatacije 
in varstva okolja. Končno sodi v okvir teh raziskav tudi razisko- 
vanje racionalnih načinov rekultiviranja rudarsko izčrpanih 
območij, oziroma površin, da se le-te lahko koristijo v druge 
gospodarske in družbene namene. Podroben program vrst, 
dinamike in vrednosti rudarsko-geoloških raziskav še ni izde- 
lan, zato so tu podane ocene obsega in dinamike vlaganj le 
informativnega pomena. 

1.2 Raziskave novih virov energije 

Raziskavo možnosti izkoriščanja novih virov v naravi, ki jih 
človeštvo skuša uporabiti v svojo korist v zadnjem času, ko se 
vse bolj zaveda, da so rezerve fosilnih goriv količinsko omeje- 
ne, še razpoložljive količine teh goriv pa ved no težje dostopne 
predstavljajo in odpirajo perspektive bodočih možnosti v pre- 
skrbi z energijo. 

Raziskave je potrebno poglobiti in pospešiti zlasti: 
- pri energetskem ovrednotenju še neizkoriščenih rek in 

potokov, 
- pri odkrivanju novih možnosti pridobivanja in koriščanja 

jedrske energije v oplodnih reaktorjih in reaktorjih jedrske 
fuzije, sončne energije, energije vetra, gravitacijske energije 
(plima in oseka in druge oblike) in drugih še večji del nepozna- 
nih oblik energije v naravi. 

Vlaganje v te raziskave bi bila v okviru naših možnosti 
naslednja: 

______ 1991 —1995 1995—2000 Skupaj 

Vlaganja 
v 106 din 50,0 60,0 60.0 70,0 240 

1.3. Raziskave za izboljševanje racionalnosti 
gospodarjenja z energijo 

Raziskave za ugotavljanje optimalnih ukrepov in aktivnosti 
za racionalno gospodarjenje z energijo bodo trajen program 
raziskovalnih organizacij in strokovnih služb. Predvideva se, 
da bo v to aktivnost potrebno vložiti v obdobju 1981-2000 
okoli 100 miljonov din. 

1.4. Raziskave in študija za napredek 
poslovanja in razvoja energetike 

Te raziskave, ki obsegajo 10 pomembnih raziskovalnih po- 
dročij so predpogoj za uspešno realizacijo predlaganega ra- 
zvoja energetskih dejavnosti kakor tudi razvoja tehnologije, 
kvalitete poslovanja in znanja v energetskih organizacijah ter v 
industrijskih in drugih gospodarskih organizacijah združene- 
ga dela s stališča doseganja optimalnih gospodarskih učinkov 
ob racionalnem gospodarjenju in racionalni preskrbi energije. 

Vlaganja v te raziskave so ocenjene za naslednje 20 letno 
obdobje v naslednjem obsegu: 
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5. letna vlaganja v raziskave vmiodin 
Skupno 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1981-2000  
v elektrogospodarstvu 

140,0 190,0 250,0 330,0 910 
v ostali energetiki 

125,0 135,0 155,0 165,0 580 
skupaj 

265,0 325,0 405,0 495,0 1490 

SKUPNA VLAGANJA V RAZISKAVE V 
ENERGETIKI: 

Vlaganja v raziskave v elektrogospodarstvu so obsežnejša 
kot v ostali energetiki zaradi nujnosti reševanja zapletenih 
tehnoloških problemov in ekonomskih raziskav v elektroener- 
getskem sistemu, hkrati pa se v tej dejavnosti rešuje preskrba 2 
okoii 11 % vse potrebne termične energije in zapletenih proble- 
mov pri preskrbi z energetskimi gorivi, zlasti pri premogu in 
nuklearnemu gorivu. 

   v mio din 
5-letna vlaganja v raziskave Skupaj 

Področje  1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000  1981-2000 
Rudarsko geološke raziskave 1.090 950 820 700 3.560 
Raziskave novih virov - 50 60 60 70 240 
Raziskave za napredek energetskih sistemov 265 325 405 495 1.490 
Skupaj  1.405 T335 1.285 1^265 5.290 

OKVIRNI PLAN IN INVESTICIJSKA VLAGANJA ZA GRADNJO HIDROELEKTRARN IN ČRPALNIH 
ELEKTRARN PO PRIKAZU DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE ZA OBDOBJE 1981-2000 

Tabela 2. 

Objekt 

Instal. 
moč 
MW 

Popr. 
proizv. 
GWh/l 

Predv._ 
začetek 

obrat 

5-ietna vlaganja v 106 din 

1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 
Skupaj 

1981-2000 
HE Solkan 21 120 1981 
ČE Pohorje 300 360 1982/3/5 
HE Kobarid 59 186 1983 
HE Mavčiče 38 83 1984 
HE Renke 26 110 1986 
HE Trebuša 150 220 1987 
HE Doblar II 50 145 1987 
HE Trbovlje 26 111 1988 
HE Apače 15 89 1989 
HE Suhadol 31 134 1990 
HE Vrhovo 31 134 1991 
HE Radgona 14 80 1991 
HE Planina 89 253 1992 
HE Radenci 28 160 1992 
HE Boštanj 31 135 1993 
HE Ljutomer 42 249 1993 
HE Blanca 31 137 1994 
HE Mursko Središče 16 94 1994 
HE Krško 33 149 1995 
ČE Muta 50 26/34 č 1995 
HE Libna 22 105 1996 
ČE Žerjav (Črna 1) 75 90/45 č 1996 
HE Brežice 19 94 1997 
HE Prevalje (Črna 2) 35 45 1997 

HE Jesenice (Dol.) 19 86 1998 
HE Osp 100 200 1998 
HE Keršovec 22 50 1999 
ČE Požarje 200 330 1999 
HE Radovljica 34 109 2000 
HE Žaga 18  65 2000 

204 
980 
616 
582 
486 
912 
325 
111 

121 
912 
325 
445 
449 
600 
578 
336 
456 
372 
145 
223 

91 

145 
84 

457 
371 
578 
891 
723 
424 
770 
218 
404 
262 
229 
321 
366 
207 

101 
65 

228 
321 
457 
826 
539 
863 
818 
441 

204 
980 
616 
582 
607 

1824 
650 
556 
449 
600 
723 
420 
913 
743 
723 

1114 
723 
424 
770 
218 
505 
327 
457 
642 

1033 
539 
863 
818 
441 

HE male skuDaj 20 100 
HE + ČE SKUPAJ 1645 4328 
HIDROELEKTRARNE 1020 3559 
Črpalne elektr.   625 769 

1981-2000 137 
4353 

137 
5099 

138 
6313 

138 
4706 

550 
20471 

2.0. ELEKTROENERGETIKA IN 
TOPLARNIŠTVO 

Okvirni plan gradenj elektroenergetskih objektov in okvirna 
investicijska vlaganja so ocenjena v skladu z dolgoročno 
energetsko bilanco SRS od leta 1980 do leta 2000 na podlagi 
stroškov iz plana gradenj elektrogospodarstva v obdobju 
1976-1980, pri cenah iz leta 1975. 

Okvirni plan gradenj in investicijskih vlaganj obsega: 

2.1. Plan gradenj hidroelektrarn in črpalnih elektrarn z vla- 
ganji, 

2.2. Plan gradenj TE, NE, TE-TO in NE-TO na premog, 
tekoče gorivo in jedrsko gorivo in plan zakupa električne 
energije z vlaganji. 

2. 3. Plan gradenj zmogljivosti za prenos električne energije 
z vlaganji. 

2.4. Vlaganja v zmogljivosti za distribucijo električne ener- 
gije- 

2.5. Vlaganja v investicijsko dokumentacijo. 
2.6. Ostala vlaganja. 

28 
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2.1. Okvirni plan gradenj hidroelektrarn in 
črpalnih elektrarn z vlaganji 

Okvirni plan gradenj obsega gradnjo 30 večjih hidroelek- 
trarn in črpalnih elektrarn in za okoli 25 MW malih hidroelek- 
trarn. Gradnje so predvidene na treh porečjih: (v oklepajih so 
navedena leta začetka obratovanja) 

Porečje Soče s kontinuirano gradnjo: 
HE Solkan (1981), HE Kobarid (1983), HE Trebuša (1987) in 

HE Doblar II (1987), kasneje pa še zgraditev HEOsp (1998), HE 
Keršovec (1999) in HE Žaga (2000). 

Porečje Save s kontinuirano gradnjo: 
HE Mavčiče (1984), HE Renke (1986), HE Trbovlje (1988), HE 

Suhadol (1990), HE Vrhovo (1991), HE Planina (1992), HE 
Šoštanj (1993), HE Blanca (1994), HE Krško (1995), HE Libna 
(1996), HE Brežice (1997), HE Jesenice na Dolenjskem (1998) in 
ČE Požarje (1999). 

Porečje Mure s kontinuirano gradnjo: 
HE Apače (1989), HE Radgona (1991), HE Radenci (1992), HE 

Ljutomer (1993), HE Mursko Središče (1994). 
Ob Dravi so predvidene še naslednje HE in ČE: 
ČE Pohorje (I. agregat 1982, II. agregat 1983 in III. agregat 

1985), ČE Muta (1995), čE Žerjav (1996), HE Provalje (1997). 
Zgoraj našteto zaporedje gradenj je samo orientacijski pri- 

kaz namena kontinuirane in pospešene gradnje hidroelektrarn 
za vsakem od teh treh porečij z namenom, da se organizirajo za 
vsako porečje posebna gradbena operativna skupina, ki gradi- 
jo vzdolž vsake reke brez vmesnih prekinitev. 
' O dokončnem zaporedju gradenj na vsaki reki bo odločeno 
na podlagi detailnejših študij in projektov, ki naj upoštevajo 
tehnično-tehnološke možnosti, možnosti proizvodnje investi- 
cijske opreme, ekonomske in energetske optimume, zlasti pa 
tudi interese vodnega gospodarstva in drugih zainteresiranih 
dejavnikov. 

Investicijski programi na navedene HE in čE so le deloma 
izdelani, za večino objektov pa so zaenkrat na razpolago le 
idejni programi energetskega izkoriščanja posameznih pore- 
čij. Pospešenje izdelave investicijsko tehnične dokumentacije 
je predpogoj za pravočasne odločitve in začetke gradenj. 

Za male hidroelektrarne je izdelan pregled vseh doslej izko- 
riščenih lokacij za mline, žage in energetske objekte navodni 
pogon in so v teku študije za njihovo po.novno izrabo. 

Prikaz okvirne dinamike gradenj, moči in proizvodnje novih 
hidroelektrarn in črpalnih elektrarn ter časovni potek finanč- 
nih vlaganj kaže tabela 2.1. 

2.2. Okvirni plan gradenj TE, TE-TO in NE-TO na 
premog, tekoče gorivo in jedrsko gorivo ter 
zakupov električne energije z vlaganji 

Zaradi očitnih potreb in zaradi boljšega izkoristka energet- 
skega goriva je elektrogospodarstvo pristopilo k načrtovanju 
bodočih termoenergetskih objektov, ki naj kombinirano proi- 
zvajajo električno energijo in toploto. Pri tem gre za čim večje 
izkoriščanje razpoložljive domače primarne energije z enako- 
merno porabo premoga našiti premogovnikov. 

Študijska dela pri ugotavljanju možnosti dobav toplote za 
ogrevanje in pripravo tople vode ter industrijske pare so še v 
teku zato tudi lokacije za vse termoelektrarne toplarne še niso 
določene. Prav tako so v obravnavi različne alternative o 
najboljšem izkoristku premoga za električno energijo in toplo- 
to, ter je zlasti odprta razprava o gradnji TE-TO v Dolskem ria 
premog z močjo 250 MWE ter toplotno postajo 368 Gcal/h. Zal 
analize kažejo, da premoga za tak objekt ne bo dovolj, če 
hočemo pokriti še druge potrebe s premogom. Ker razprave še 
niso zaključene dajemo predlog okvirnega plana graditev 
TE-TO, NE-TO in zakupa v alternativnem prikazu v tabeli 2.2. 

V planu je z začetkom obratovanja leta 1992 predvidena 
jedrska termoelektrarna - toplarna v Dolskem z močjo 664 
MWE. Taje potrebna, ker že zgrajeno in naglorastoče toplovo- 
dno omrežje v Ljubljani potrebuje vse več toplote in bo 
toplotna preskrba zagotovljena le z velikimi energetskimi ob- 
jekti, za katere pa potrebujemo tudi velike količine goriva. 
Vsekakor bo NE-TO v Dolskem vsestransko opravičen objekt, 
saj bo poleg zadostne količine toplote, dajala velike količine 
električne energije in ustvarjala v prostoru osrednje Slovenije 
pomembni energetski vir, ki bo v centru porabe in ne bo 
povečeval onesnaženja okolja. Temu se z drugimi objekti, ce 
želimo pokriti potrebe v tem prostoru, ne moremo izogniti. je pi cufjv->y piu»uv«w..v       ^ - ' 

OKVIRNI PLAN IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GRADNJO TERMOELEKTRARN-TOPLARN IN V 
ZAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE  Tabela 2-2- 

Objekt 

instal. 
moč 

MWc 

povpr. 
proizv 
GWh/l 

Predv_ 
začet. 

5-letna vlaganja v 108 din 

obratov. 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 
Skupaj 

1981-2000 

TE-TO Ljubljana 2 50 250 1981 
TE-TO Maribor 110 500 1984 
TE-TO Trb. III 135 670 1984 
Zakup I. ali NE 2-50% 450 2700 1986 
TE-TO Kanižarica 12 60 1990 
TE-TO Koper 320 1475 1990 
NE-TO Dolsko 664 3700 1992 
TE-TO Šoštanj V. 135 700 1993 
TE-TO pr. naf. I. 150 700 1994 
Zakup II. ali 
2-50% NE 2-50% 540 2800 1996 
TE-TO nafta II. 200 900 1996 
Zakup III. 450 2700 1999 
Kontinuiteta - ~ ' ~ 

118* 
1482 
2100 
3887 971 

235 
2667 
5300 

360 
333 

3580 
1440 
1334 

4334 
1250 
2333 

1083 
417 

9334 
2000 

118 
1482 
2100 
4858 

235 
2667 
8880 
1800 
1667 

5417 
1667 

11667 
2000 

Skupaj 3216 17155 - 7587 9866 14271 
alternativa: TE-TO Dolsko MWE namesto TE-TO Trbovlje 135 MWE 

12834 44558 

TE-TO Ljublj. II. 50 
TE-TO Maribor 110 
TE-TO Dolsko 250 
Zakup I. ali NE2—50% 450 
TE-TO Kanižarica 12 
TE-TO Koper 320 
NE-TO Dolsko 664 
TE-TO Šoštanj V. 135 
TE-TO pr. naf. I. 150 
Zakup II. 
ali NE 2-50% 540 
Zakup III. 450 
Kontinuiteta - 

250 
500 

1100 
2700 

60 
1475 
3700 

700 
700 

2800 
2700 

1981 
1984 
1984 
1986 
1990 
1990 
1992 
1993 
1994 

1996 
1999 

118* 
1482 
2745 
3887 971 

235 
2667 
5300 

360 
333 

3580 
1440 
1334 

4334 
2333 

1083 
9334 
2000 

118 
1482 
2745 
4858 

235 
2667 
8880 
1800 
1667 

5417 
11667 
2000 

Skupaj 3331 17585 8232 9866 14271 12834 45203 

* del vlaganj v ta objekt je predv. v obd. 1976—1980 
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2.3. Okvirni plan graditve zmogljivosti za 
prenos električne energije z vlaganji 

V skladu s planom graditve elektroenergetskih objektov HE, 
TE, TE-TO, NE-TO in z zakupi električne energije je pripravljen 
okvirni plan graditve ustreznih zmogljivosti za prenos električ- 
ne energije. Te bodo povezale nove proizvodne elektroener- 
getske objekte v sistem in ga okrepile za prenos in razdeljeva- 
nje električne energije porabniškim centrom. Prikaz plana in 
vlaganj v prenos električne energije daje tabela 2.3. 

PLAN GRADENJ IN INVESTICIJSKA VLAGANJA 
V PRENOS EL. ENERGIJE V OBDOBJU 
1981-1985 

 v_106 din 
Fak-Ocena 

tor inv. 
Zap. za te- stro- 
št: Objekt km din/km ren škov 

Prenosni objekti v obdobju 1991-2000 

1. neizv. plan 1987-80 
2. DV 2x380 kVMaribor-Av- 

strija 
3. DV 2x380 kV Lj.-Kranj 
4. DV 2x220 kV ČE Pohorje- 

- Podlog 
5. DV 2x110 kV TE-TO Mari- 

bor-Maribor 
6. DV 110 kV TOL—Lj. II 
7. DV 110 kV HE Mavčice- 

-Kranj 
8. DV 2x110 kV Sež.-Div. 
9. DV 110 kV HE Kobarid- 

-Tolmin 
DV 110 kVHE Solkan-Go- 
rica 
RT P 380/110 kV, 300 MVA 
Kranj 
Raz. omr. 110 kV 
DV polja 
Alternativa: za TE-TO Dol- 
sko dadati: 
DV 2x220 kV Dolsko- 
-Ljubljana 
DV 2x110 kV TE-TO Dol- 
sko-Lj.  

28 inv. pr. 
35 inv. pr. 

-1.150,0 

- 77,3 
- 91,7 

46 inv. pr. - 86,3 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

3 
6 

18 
10 

14 

4 

1,6 
1,2 

1,2 
1,6 

1,2 

1,2 

6 inv. pr. 

7 1,6 

- 4,8 
7,2 

- 21,6 
1,1 17,6 

1,1 18,5 

1,1 5,3 

- 300,0 
- 359,4 
- 74,0 

- 16,4 

- 11,2 
Skupaj 1-13 
Skupaj 1-15 

2213,7 
2241,3 

Predvideni prenosni objekti v obdobju 1986-1190 
1. DV 380 kV Krško-Lj. (II. 

sistem) 
2. DV 110 kV TE-TO Kranj- 

- Kranj 
3. DV 110 kV TE-TO Celje- 

-Celje 
4. DV 2x110 kVHETrebuša- 

-Gorica 
5. DV 110 kV HE Doblar II- 

-Gorica 
6. DV 110 kV HE Renke-Trb 
7. DV 110 kV HE Trb. -Trbov- 

Ije 
8. DV 110 kV HE Suhadol- 

-Trbovlje 
9. DV 110 kV HE Apače-Ra- 

denci 
10. RTP 380/110 kV, 300 MVA 

Kranj, razširitev 
11. RTP 380/110 kV, 300 MVA 

Marib., razširitev 
12. Razdel. bmr. 110 kV 
13. DV polja 
14. Prenos in zakup 

80 

2 

3 

21 

25 
18 

7 

14 

21 

1,4 

1,2 

1,2 

1,6 

1,2 
1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 
1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

134,4 

2,4 

3,6 

40,3 

36.0 
25,9 

10.1 

20.2 

27,7 

60,0 

60,0 
150,3 
42,5 

358,3 

1. RTP 380/110 kV, 300 MVA 
Koper - - 

2. DV 2x380 kV Koper-Div. 32 4,3 1 
3. DV 380 kV NE Krško-Mrb. 92 2,6 1 
4. DV 380 kV Mbr.-Ljublj. 120 2,6 1 
5. DV 2x110 kV ČE Požarje- 

-Trbovlje \ 18 1,6 1 
6. DV 110 kV HE Vrhovo-Tr- 

bovlje 18 1,2 1 
7. DV 110 kV HEBoštanj-Kr- 

ško 15 1,2 1 
8. DV 110 kV HE Radgona- 

-Radenci 12 1,2 
9. DV 110 kV HE Radenci- 

-Radenci 4 1,2 
10. DV 110 kV HE Ljutomer- 

- Ljutomer 3 1,2 
11. DV 380 kV Lj.-Divača 40 2,6 1 
12. RTP 380/110 kV, 300 MVA 

Krško - - 
13. DV 380 kV Podlog-Celje 20 2,6 
14. DV 110 kV HE Blanca-Kr- 

ško 10 1,2 
15. DV 110 kV HE Krško-Kr- 

ško 4 1,2 
16. DV 110 kV HE M. Središče- 

- Ljutomer 20 1,2 
17. RTP 380/110 kV, 300 MVA 

Celje - - 
18. RTP 380/110 kV, 300 MVA 

Divača - - 
19. RTP 380/220 kV, 400 MVA 

Cirkovci - - 
20. RTP 110 KV Ljutomer 
21. DV 110 kVHE Žerjav-Rav- 

ne 25 1,2 1 
22. DV 110 kV HE Jesen, na 

Dol.-Krško 10 1,2 
23. DV 2x380 kV TE-TO Dol- 

sko-Ljublj. 6 4,3 
24. DV 2x110 kV TE-TO Dol- 

sko-Ljublj. II 7 1,6 
25. DV 2x110 kV HE Osp-Ko- 

per 5 1,6 1 
26. DV 110 kV HEKrševec-Ža- 

ga 8 1,2 1 
27. DV 110 kV HEŽaga-Koba- 

rid 18 1,2 1,2 25,9 
28. DV 2x110 kV HE Planina- 

- Logatec 5 1,6 1,1 8,8 
29. Razdel. omrežje 110 kV - - - 927,0 
30. DV polja - - - 9250,0 

Skupaj 
Ocena za obdobje 1991 -1995 
Ocena za obdobje 1996-2000 

- 300,0 
,2 165,1 
,1 263,1 
,2 374,4 

,2 34,6 

,2 25,9 

,1 19,8 

- 14,4 

4,8 

- 3,6 
,2 124,8 

- 300,0 
- 52,0 

- 12,0 

- 4,8 

- 24,0 

- 300,0 

- 300,0 

- 250,0 
- 33,3 

1,2 36,0 

- 12,0 

- 25,8 

- 11,2 

8,8 

11,5 

12923,6 
6423,6 
6500,0 

Skupaj 971,7 

Skupaj vlaganja v prenos električne energije od 1981 do 2000 

Obdobja v106din 
1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1981-2000 

2213,7 971,7 6423,6 6500,0 16109,0 

2.4. Globalna ocena plana in vlaganj v zmogljivosti za 
distribucijo električne energije 

Za posredovanje električne energije neposrednim uporabni- 
kom v industriji, ostalem gospodarstvu in široki porabi je 
potrebno trajno krepiti in povečevati distribucijska omrežja. 
Gre za izredno številne objekte 110 kV, srednje napetostnih, 
nizkonapetostnih naprav, sorazmerno majhnih posameznih 
moči, ki jih v tem prikazu ni mogoče našteti. Zato podajamo 
prikaz polletnih vlaganj v distribucijske zmogljivosti, ki so 
vključeni z rastjo proizvodnje in porabe električne energije: 
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GLOBALNA OCENA OBJEKTOV DISTRIBUCIJE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU 
1981-2000 
Tabela 2.4. v 106 din 
zap. 
št. Objekt 1981-1985 1986-1990 1991-2000 Skupaj 
1. Objekti 110 kV 
2. Objekti srednje in 

nizke napetosti 
2.312,5 2.337,5 6.625,0 11.275,0 
5.108,3 8.289,2 18.360,8 31.758,3 

Skupaj 7.420,8 10.626,7 24.985,8 43.033,3 
Ocena za obdobje 1991-1995 11.985,8 
Ocena za obdobje 1996-2000 13.000,0 

2.5. Vlaganja v investicijsko dokumentacijo 

Za pripravo gradenj elektroenergetskih zmogljivosti bo po- 
trebno izdelati številne idejne zamisli razvoja elektroenerget- 
skega sistema ter idejne ter investicijske projekte za gradnje 
sistemov in posameznih hidroelektrarn, termoelektrarn - to- 
plarn ter povezovalnih daljnovodnih sistemov. V ta namen 
potrebuje elektrogospodarstvo naslednja sredstva: 

Tabela 2.5. 
Sredstva za investicijsko dokumentacijo elektrogospodarstva 
v obdobju 1981-2000 

5-letna vlaganja v mio din skupaj 
1981-1985 1986-1990 1991-1195 

130,0 175,0 230,0 

Tabela 2.6. 

1996-2000 
300,0 

1981-2000 
835,0 

Ostala vlaganja 
objekti 5-letna vlaganja v mio din skupaj 

81-85 86-90 91-95 96-2000 81-2000 
Objekti primarne energ. za 
potr. el. gosp. predvideno pri premogovnikih 

in uranu 3,0 
Rekonstr. proizvod, 
objektov 
Inform. sist. 
Drugi obj. 
Skupaj  

333 
894 
137 

1364 

400 
230 
138 

1768 

500 
500 
140 

1140 

500 
500 
152 

1152 

1733 
2124 

567 
4424 

PREGLED VLAGANJ V ELEKTROENERGETIKO IN TOPLARNIŠTVO 

Področje 
2.1. Gradnja HE in ČE 
2.2. Gradnja TE, TE-TO, NE-TO, zakup 
2.3. prenos električne energije 
2.4. distribucija el. energije 
2.5. invest. dokument. 
2.6. ostala vlaganja  

81-85 
4.353,0 
7.587,0 
2.213.7 
7.420.8 

130,0 
1.364,0 

5-letna vlaganja v mio din 
86-90 91- 

5.099,0 
9.866,0 

971,7 
10.626,7 

175,0 
1.768,0 

95 
6.313,0 

14.271,0 
6.423,6 

11.985,8 
230,0 

1.140,0 

96-2000 
4.706,0 

12.834,0 
6.500,0 

13.000,0 
300,0 

1.152,0 

skupaj 
1981-2000 

20.471,0 
44.558,0 
16.109,0 
43.033,3 

835,0 
4.424,0 

Skupaj 23.068,5 27.506,4 40.363,4 38.492,0 129.430,3 

3.0. PROIZVODNJA PRIMARNE 
ENERGIJE 

3.1. Investicije v premogovno gospodarstvo 

V premogovnem gospodarstvu so potrebna stalna investicij- 
ska vlaganja za odpiranje novih ekspioatacijskih polj oziroma 
delovišč v znanih ležiščih premoga ter za odpiranje eksploata- 
cije premoga na širšem območju znanih ležišč, oziroma novih 
ležišč ugotovljenih z raziskavami. Ta vlaganja so potrebna za 
ohranitev stalne enakomerne proizvodnje premoga, zlasti za 
potrebe elektrogospodarstva. Vsekakor pa želimo v določeni 
meri izkoristiti možnosti povečanja proizvodnje premoga, da 
zmanjšamo kolikor se da energetsko odvisnost. 

Vlaganja v premogovnike bi bila po predvidevanjih Makro- 
projekta energetike SRS ocenjena takole: 

96- 
5-letna obdobja 81-85 86-90 91-95 2000 Skupaj 

1500,00 900,0 700,0 500,0 3600,0 
vlaganja 
v mio din 

3.2. Investicije v rudnike in predelovalne obrate 
za pridobivanje uranove rude in uranovega 
koncentrata 

Po predvidevanjih Makroprojekta energetike SRS so predvi- 
dena naslednja vlaganja: 

5-letna obdobja 81-85 86-90 91-95 
96- 

2000 Skupaj 
vlaganja 
v mio din 800 800 500 300 2400 
Skupaj 
za primarno 
energijo v mio din 2300 1700,0 1200,0 800,0 6000,0 

4.0. OKVIRNI PLAN ZGRADITVE 
ZMOGLJIVOSTI IN INVESTICIJSKA 
VLAGANJA V NAFTNO PLINSKO 
GOSPODARSTVO V SR SLOVENIJI V 
OBDOBJU OD L. 1981 DO L. 2000. 

4.1. Plinsko gospodarstvo 

V obbodju od leta 1981 do leta 2000 bo po prikazu energet- 
ske bilance SR Slovenije 1981 -2000 poraba zemeljskega plina 
rastla v naslednji dinamiki: 

leto 1985 1990 1995 2000 
mio m3 zemelj. plina 1140 1500 1800 200 
(maksimalna ocena porabe 
zemeljskega plina v SRS 
je naslednja 
v mio m3)  (720) (1500) (2100) (2500) (3000) 

Zagotovljeni in verjetni viri nabave in proizvodnje zemeljske- 
ga plina za potrebe v SRS v mio m3 bodo zlasti naslednji: 

leto 1980 1985 1990 1995 2000 
Lendava 
ZSSR 
Terminal za utekočinjeni 
zemeljski plin Tržič (Italija) 
ali Koper in rafinerija Sermin 
Severni Jadran 

20 
700 

50 
800 

290 

100 
800 

500 
100 

200 
800 

700 
100 

200 
800 

800 
200 

Skupaj 720 1140 1500 1800 2000 
Tranzit preko slovenskega 
plinovodnega sistema za ostalo SFRJ 
bi mogel biti: mio m3 letno 600 700 1000 1000 

Magistralno plinovodno omrežje, ki je do leta 1980 v gradnji v 
SR Sloveniji, lahko pri enostranskem napajanju (Šentilj), sprej- 
me letno do 1,5 milijarde m3 zemeljskega plina. Pri dvostran- 
skem napajanju (Šentilj in Tržič-ltalija ali Koper) pa lahko 
sprejme 2,5 do 3 milijarde m3 plina letno. S tem je zagotovljena 
transportna pot za zemeljski plin glede na potrebe v SR 
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Sloveniji, ter se lahko tudi omogoči tranzit zemeljskega plina 
za potrebe drugod v državi. 

4.1.1, Razvoj plinskega gospodarstva v obdobju 
1981-2000: 

Plan gradnje in vlaganja v plinovodno omrežje po letu 1981: 
A. Magistralni plinovodi: 
- Plinovod Koper-Ajdovščina (odcep Sežana), dolžina 59 

km, premer 20 col, začetek obratovanja 1985, investicijski 
strošek 318,6 mio din; 

- Plinovod Reka-Logatec, dolžina 95 km, premer 20 col, 
začetek obratovanja 1990, investicijski strošek 513,0 mio din. 

B. Priključni plinovodi: 
V obdobju 1981-1985, investicijska vlaganja okoli 150 mio 

din. 
V obdobju 1986-1990, investicijska vlaganja okoli 300 mio 

din. 
V obdobju 1991-1995, investicijska vlaganja okoli 70 mio 

din. 
V obdobju 1995-2000, investicijska vlaganja okoli 60 mio 

din. 

C. Investicijski stroški za udeležbo pri gradnji terminala za 
utekočinjeni zemeljski plin 

(Tržič—Italija, Koper) 
zmogljivost do 1,5 milijarde nezemeljskega plina v letu 2000. 
Dinamika vlaganj: 

leta 1985 1990 1995 2000 Skupaj 
letna količina zemeljske- 
ga plina v 106m3 300 600 800 1000 
vlaganja v mio din  400,0 270,0 200,0 200,0 1070,0 
(Velikost rezervoarjev za 
utekočinjeni zemeljski 
plin - mesečno polnje- 
nje) (50000+50000+30000+30000 160000 m3) 

D. Investicijska vlaganja za eksploatacijo plinskih polj na 
območju Lendave in za nova plinska polja odkrita z raziska- 
vami 

Sredstva so potrebna za frakturiranje obstoječih vrtin za 
zemeljski plin in za izdelavo raziskovalnoeksploatacijskih vrtin 
za zemeljski plin (morebiti tudi surovo nafto) (po cenah iz leta 
1975) 

5-letna obdobja 81-8586-9091-95 
95- 

2000 Skupaj 
število frakturiranih in no- 
vih vrtin 
vlaganja v mio din 

15 15 10 10 
200,0 300,0 250,0 250,0 1000,0 

Skupna vlaganja v razvoj plinskega gospodarstva v mio din: 
__ 

5-letna obdobja 81-8586-9091-95 2000 Skupaj 
A. magistralni plinovod - 832,0 - - 832,0 
B. priključni plinovodi 150,0 300,0 350,0 160,0 960,0 
C. terminal za utekoči- 
njeni zemljski plin 400,0 270,0 200,0 200,0 1070,0 
D. plinska polja in vrtine 
za zemeljski plin 200,0 300,0 250,0 250,0 1000,0 
Skupaj 750,01702,0 800,0 610,0 3862,0 

5-letna obdobja 81-8586-9091-95 
96- 

2000 Skupaj 
Območje Ljubljana: 
v 1000 ton 100 150 - - 250 
inv. stroški v mio din 300,0 450,0 - - 750,0 
Območje Celje: 
v 1000 ton 30 - 50 - 80 
inv. stroški v mio din 90,0 - 150,0 - 240,0 
Območje Maribor: 
v 1000 ton 50 - 70 - 120 
inv. stroški v mio din 150,0 - 210,0 - 360,0 
Skupnavlaganjavmiodin 540,0 450,0 360,0 - 1350,0 

C. Zgraditev rafinerij za predelavo surove nafte 
V Nafta-Lendavi bo po letu 1981 povečana rafinerija, ki je 

sedaj v gradnji za predelavo 1,2 milijona ton surove nafte letno, 
do leta 1985 na zmogljivost 2 milijona ton letno. 

V okviru Energetske cone Koper bo v Serminu pri Kopru do 
leta 1986 zgrajena rafinerija Sermin za letno zmogljivost pre- 
delave surove nafte 4 milijone ton. Investicije po letu 1985 so v 
industrijski coni Koper predvidene za zgraditev oziroma razšir- 
jenje rezervoarskih zmogljivosti za naftne derivate in tekoči 
naftni plin. 

Vlaganja v rafinerijo Nafta-Lendava in v energetsko cono 
Koper po letu 1980 bodo po cenah iz leta 1975 naslednja: 

v mio din: 

5-letna obdobja 
Rafinerija Nafta-Lenda- 
va 
Energetska cona Koper: 
a. rez. zmogljivosti za 
naftne derivate in TNP 200 
103 m3 

b. Rafinerija Sermin- 
- Koper za 4,000.000 ton 
letno 

96- 
81-8586-9091-95 2000 Skupaj 

200,0 

150,0 150,0 

5490,01370,0 

- 200,0 

- 300,0 

- 6860,0 
Skupaj mio din 5840,01520,0 - 7360,0 

D. Vlaganja v distribucijske zmogljivosti za naftne deriva- 
te in tekoči naftni plin 

Investicijska vlaganja v zmogljivosti za distribucijo naftnih 
derivatov in tekočega naftnega plina so predvidena vskupnem 
znesku 3.300 mio din za obdobje 1981-2000. Razdelitev po 
petletjih je v dolnji tabeli. 

Skupna vlaganja v naftno gospodarstvo 
v mio din 

5-letna obdobja 96- 
81-85 86-90 91-95 2000 Skupaj 

1. produktovod za naftne de- 
rivate _ 320,0 
2. rezervoarske zmogljivosti 540,0 450,0 360,0 
3. rafinerije za surovo nafto 5840,0 1370,0 - - 
4. distribucija naftnih deriva- 
tov - transport črpalke, skla- 
dišča    700,0 800,0 900,0 900,0 
Skupaj 

320,0 
1350,0 
7210,0 

3300,0 
7080,0 2940,0 1260,0 900,0 12180,0 

Skupna vlaganja v razvoj naftno-plinskega gospodarstva 

4.2. Razvoj naftnega gospodarstva 

A. Produktovod Koper-Ljubljana 
za okoli 1,5 miljona ton letnega pretoka naftnih derivatov iz 

rafinerije Sermin v rezervoarske prostore v Ljubljani, dolžina 
110 km, premer cevi 10 3/4 cole, investicijski stroški 319,3 mio 
din, začetek obratovanja v letu 1987. 

B. Rezervoarske zmogljivosti za naftne derivate: 
(vključno tekoči naftni plin) 

96- 
5-letna obdobja 81-85 86-90 91-95 2000 Skupaj 
I. Plinsko gospodarstvo 750,0 1702,0 800,0 610,0 3862,0 
II. Naftno gospodarstvo 7080,0 2940,0 1260,0 900,0 12180,0 
Skupaj nafta in plin v mio din 7830,0 4642,0 2060,0 1510,0 16042,0 

Izhodišča za izračun investicijskih stroškov: 
- za magistralne plinovode in produktovode: 
15 $ na colo prereza na meter dolžine 

32 
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domača oprema in storitve 70% investicijske vsote tuja opre- 
ma in storitve 30% investicijske vsote; 
- za priključne plinovode: 

15 $ na colo prereza na meter dolžine 
domača oprema in storitve 80% investicijske vsote 
tuja oprema in storitve 20% investicijske vsote; 

- za udeležbo pri izgradnji terminala za utekočinjen zemelj- 
ski plin 
6,7 mio din na 1000 m3 utekočinjenega zemeljskega plina 
domača oprema in storitve 10%, tuja oprema in storitve 90%; 

- za rezervoarske zmogljivosti za naftne derivate okoli 3 
mio na 1000 m3 

domača oprema in storitve 80%, tuja oprema in storitve 20%; 
- za rafinerije so upoštevani podatki INA-Nafta-Lendave iz 

aprila 1976 in podatke Sermin-Koper od januarja 1977. 
Za podlago so vzete cene opreme in storitev, veljavne v letu 

1975. 
Začetki obratovanja posameznih objektov so ocenjeni, gle- 

de na prognozo rasti porabe ustreznih vrst energetskih goriv, 
oziroma po investicijskih programih rafinerij v gradnji. Vlaga- 
nja so navedena po petletjih in so vsote letnih vlaganj v času 
gradenj predhodnih štiri do pet let. 

5.0. DISTRIBUCIJA TOPLOTE PREKO 
JAVNIH TOPLOVODNIH SISTEMOV 

Predvidoma bo zgrajeno toplovodno omrežje v naslednjih 
mestih: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Trbovlje, Novo mesto 
in Velenje. Izračun investicij zataomrežjaje izdelan na podlagi 
podatkov o dolžini omrežja, investicijski vrednosti omrežja in 
oddani toplotni energiji v Ljubljani v letu 1975. 

95- 
5-letna obdobja 81-8586-9091-95 2000 Skupaj 
potrebna dolžina mest. 
omrežja 
potrebna dolžina med- 
mestnega omrežja 
investicije v mestno 
omrežje in kotlovnice 
investicije v medmestno 
omrežje 

150 215 240 250 855 

- 30 40 70 

1474 2112 2358 2456 8400 

- - 562 938 1500 
Skupaj 1474 2112 2920 3394 9900 

Cena 1 km trase mestnega omrežja znaša po cenah iz leta 
1975 9.824 mio din, cena 1 km trase medmestnega omrežja pa 
18,75 mio din. 

Medmestno omrežje se nanaša na povezavo Celja z Vele- 
njem (30 km) in Ljubljane s širšo okolico (skupaj 40 km). 

6.0. PREGLED SKUPNIH 
INVESTICIJSKIH VLAGANJ V 
ENERGETIKO SR SLOVENIJE V 
OBDOBJU 1980-2000 

v mio din 
96- 

5-letna obdobja 81-85 86-90 91-95 2000 Skupaj 
1.0. Raziskave v energitiki 1405,0 1335,0 1285,0 1265,0 5290,0 
2.0 Elektroenergitika in 
toplarništvo 23069,0 27506,0 40364,0 38492,0 129431,0 
3.0. Proizvodnja primar- 
ne energije 2300,0 1700,0 1200,0 800,0 6000,0 
4.0. Naftno in plinsko go- 
spodarstvo 7830,0 4642,0 2060,0 1500,0 16042,0 
5.0.ŠDistribucija toplote iz 
toplovodnih sistemov 1474,0 2112,0 2920,0 3394,0 9900,0 
Skupaj vlaganja v energeti- 
koo 36078,0 37295,0 47829,0 45461,0 166663,0 

Opomba: 
Makroprojekt kompleksne energetike SRS predvideva v pri- 

merjavi s tu prikazano oceno 123015,4 mio din investicijskih 
vlaganj, kar je za 43648 mio din manj. Razlika nastaja zaradi 
obsežnejšega plana hidroelektrarn in plana toplotnih sistemov 
in zaradi večjega obsega rafinerije Sermin, ki je bila v Makro- 
projektu previđena samo z 2 mio ton letne predelave surove 
nafte za potrebe energetike. 

Znotraj prikaza investicijskih vlaganj so glede na Makropro- 
jekt vlaganja po vrstah in po dinamiki nekoliko drugače razpo- 
rejena. Po vrstah je razlika pri elektroenergetiki in toploti, ker 
so distribucijski sistemi za toploto prikazani posebej. Po dina- 
miki so raziskave v tem prikazu intenzivnejše v prvih dveh 
petletjih, da bi čimprej dobili jasno sliko o rezervah primarne 
energije. 

Delež investicij v energetiko v družbenem proizvodu 
Družbeni proizvod naj bi se po projekciji Republiškega 

zavoda za gospodarsko planiranje razvijal (pri cenah iz leta 
1975) takole - v mio din: 

V letih 1975 1985 1995 2000 
81898 148000 198320 264160 351300 

v 5-letnih 
obdobjih: 76-81 81-85 86-90 91-95 96-2000 Skupaj 
v mio din 491002 659142 882080 1176957 1567619 4285798 

Vlaganja v energetiko bi po tem prikazu znašala: 
v mio din 
delež v DP 

25536 
5,2% 

36078 
5,47% 

37295 
4,23% 

47829 
4,06% 

45461 
2,90% 

166663 
3,89% 

V Poprečen delež vlaganj v energetiko v družbenem proizvo- 
du v obdobju 1981 do 2000 znaša 3,89%, dočim prikazuje 
Makroprojekt delež 2,87%. 

Raziskave študije in idejni projekti v energetiki znašajo okoli 
3,17% celotnih vlaganj v energetiko (rudarsko geološke razi- 
skave same 2,13%), oziroma 0,12% DP. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
K energetski bilanci In okvirnemu planu razvoja energetskih zmogljivosti od 1981. leta 
do leta 2000 

Predloženo energetsko bilanco SR Slo- 
venije za obdobje od leta 1981 do leta 
2000 in okvirni plan razvoja energetskih 
zmogljivosti na območju SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do leta 2000 je 
pripravilo Poslovno združenje za energe- 
tiko skupaj z Interesno skupnostjo za naf- 
to in plin in Interesno skupnostjo elektro- 
gospodarstva ter v sodelovanju z Repu- 
bliškim komitejem za energetiko. Od me- 
seca junija 1977 sta bili gradivi v javni 
razpravi, kjer sta naleteli na ugoden od- 
mev, še zlasti ker predstavljata prvi poiz- 
kus dolgoročnega načrtovanja, za celo- 
ten družbenoekonomski razvoj izredno 
pomembnega področja. Ta akt bo nedvo- 
mno omogočil pa tudi pospešil pripravo 
podobnih programov na vseh drugih po- 
dročjih družbenoekonomskega življenja. 
Prav tako omogoča navedena bilanca vo- 
denje usklajene in načrtne politike razvo- 
ja energetike v naslednjih srednjeročnih 
obdobjih ter tako tudi po tej plati pred- 
stavlja preokret v primerjavi s preteklimi 
obdobji. Vrednost in pomembnost tega 
akta pa po drugi strani lahko presojamo 
tudi po tem, da predstavlja prvi podoben 
primer na območju celotne Jugoslavije, 
kar pomeni, da se še niti v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah niti na 
zveznem nivoju niso pripravili niti obrav- 
navali taki akti. To seveda pomeni, da bo 
potrebno našo dolgoročno energetsko 
bilanco ob sprejemanju zvezne, republi- 
ških in pokrajinskih v določeni meri z 
njimi usklajevati. 

V javni razpravi je bila izpostavljena 
vrsta problemov, na katere poskuša pred- 
ložena bilanca odgovoriti, če je bilo glede 
na razčiščenost posameznih stanj in pre- 
dvidevanj tudi na drugih področjih mož- 
no, druga vprašanja pa bo možno razči- 
ščevati in reševati postopno in vzporedno 
z izdelavo projekcij razvoja drugih podro- 
čij. Iz tega razloga služi bilanca le kot prvi 
usmerjevalni akt. 

Tako je razrešeno vprašanje sovlaganja 
v drugih republikah, realizirano stališče, 
da se v tem obdobju maksimalho angaži- 
rajo ekonomsko izkoristljivi domači ener- 
getski viri, kar zlasti velja za premog; 
osvojen koncept uvajanja daljinskega 
ogrevanja in s tem nadomeščanja indivi- 
dualnih kurišč povsod tam, kjer so za to 
dani pogoji; pri gradnji proizvodnih elek- 
troenergetskih objektov je dano prven- 
stvo hidroenergiji v kompleksni povezavi 
z interesi vodnega gospodarstva. Ustrez- 
no mesto in težo daje dolgoročna bilanca 
tudi energijam prihodnosti, kot so sončna 
in geotermalna energija ter energija pri- 
hodnosti, kot so sončna in geotermalna 
energija ter energija vetra. Prav tako se je 
bilanca opredelila za gradnjo jedrskih ob- 
jektov v skladu s potrebami, ki jih nareku- 
jejo po eni strani porast obsega potrebne 
energije ter po drugi strani dane proizvo- 
dne alternative ob maksimalnem upošte- 
vanju zahtev varstva okolja. 

Da se kljub visoki stopnji energetske 
odvisnosti zagotovi zanesljivost in traj- 
nost preskrbe porabnikov z energijo, na- 
kazuje bilanca potrebo po spremembi 
kratkoročnih kupoprodajnih in kreditnih 
odnosov v nove oblike dohodkovnih po- 
vezav in dolgoročnega sovlaganja sred- 
stev, in to tako pri preskrbi z energijo iz 
drugih republik in pokrajin kot tudi iz 
dežel v razvoju. 

Pri tem je še posebno treba poudariti 
eno izmed temeljnih izhodišč, na katerem 
temeljijo predvidevanja o obsegu proi- 
zvodnje in porabe energije, to je racional- 
no ravnanje z energijo. Na mestu je opo- 
zorilo, da lahko pride do precejšnjih od- 
stopanj od predvidevanj, če se vsi ukrepi 
racionalnega ravnanja z energijo, s kate- 
rimi bilanca računa, ne bodo dosledno 
izvajali. Na tem elementu temelji progno- 
za, po kateri so stopnje rasti porabe pri- 
marne in koriščene energije nižje od pre- 
dvidene stopnje rasti družbenega proi- 
zvoda. 

Glede na razpoložljive količine energije 
ter visoke odvisnosti od uvoza je dana 
določena prednost hitrejšega razvoja 
energetsko manj intenzivnih panog. In- 
tenziteta gradnje energetskih objektov se 
zmanjšuje, vendar ne bistveno. Vsekakor 
pa je na področju programiranja gradnje 
energetskih objektov in usklajevanja ie- 
tega s potrebami po energiji potrebno 
zagotoviti in čimbolj razviti sistem dogo- 
varjanja in sporazumevanja porabnikov in 
proizvajalcev v samoupravnih interesnih 
skupnostih energetike. 

Na podlagi v javni razpravi sprejetih 
mnenj in stališč ter stališč, zavzetih v 
obeh samoupravnih interesnih skupno- 
stih s področja energetike, Gospodarski 
zbornici in Republiškem komiteju za 
energetiko sprejema Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije ob obravnavi energetske 
bilance SR Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 2000 in okvirnega plana ra- 
zvoja energetskih zmogljivosti za kritje 
potreb SR Slovenije naslednje 

UGOTOVITVE 

1. Dolgoročna energetska bilanca SR 
Slovenije za obdobje od leta 1981 do 2000 
predstavlja celovit prikaz možnosti proi- 
zvodnje, nabave, predelave in porabe 
vseh primarnih energetskih virov ter nji- 
hovo razdelitev v obliki koriščene energi- 
je na posamezne sektorje porabe. Okvirni 
program izgradnje energetskih zmoglji- 
vosti v več variantnih rešitvah krije potre- 
be posameznih planskih obdobij in vklju- 
čuje za to potrebna investicijska sredstva. 
Ker posega energetika praktično na vsa 
področja družbenoekonomskega življe- 
nja, pomeni priprava dolgoročne ener- 
getske bilance enega bistvenih elemen- 
tov načrtovanja usklajenega družbenoe- 

konomskega razvoja. Tako načrtovanje 
pa po drugi strani terja kontinuirano us- 
klajevanje razvoja energetike z usmeri- 
tvami splošnega družbenega razvoja. Za- 
to predložena dolgoročna energetska bi- 
lanca ne more predstavljati zaključnega 
dokumenta, temveč prvo in osnovno gra- 
divo za nadaljnje usklajevanje z ostalimi 
področji razvoja v SR Sloveniji do leta 
2000. Načelo kontinuiranega planiranja in 
usklajevanja bo zahtevalo korekcije in do- 
polnitve predložene dolgoročne energet- 
ske bilance. 

2. Usklajevanje razvoja energetike ne 
more biti omejeno le na republike in po- 
krajini, temveč zahteva usklajevanje tudi v 
jugoslovanskem merilu. V tej smeri je 
potrebno zagotoviti, da se predlog dolgo- 
ročne energetske bilance Slovenije čim- 
prej vključi v proces priprave dolgoročne 
energetske bilance Jugoslavije. 

3. Izhajajoč iz okvirnega programa ra- 
zvoja energetskih zmogljivosti, se delež 
naložb v energetiko v družbenem proi- 
zvodu do konca tega stoletja postopno 
znižuje in znaša v obdobju 1981-2000 
3,89% v primerjavi s 5,20% v obdobju 
1976-1980. Kljub temu bodo pomenile 
naložbe v energetiko še vedno relativno 
visok delež v gospodarskih naložbah (ca 
15-18%), na katerega je potrebno raču- 
nati in ga na ustrezen način zagotoviti, 
kajti le na ta način se bomo izognili more- 
bitnim disproporcem. Zagotovitev po- 
trebnih sredstev mora biti trajna naloga 
samoupravnih interesnih skupnosti ener- 
getike ob usklajenem interesu v njih po- 
vezanih proizvajalcev in porabnikov ener- 
gije. 

4. Racionalno ravnanje z energijo 
predstavlja eno temeljnih izhodišč pred- 
ložene dolgoročne bilance, in to tako na 
področju proizvodnje kot porabe energije 
in omogoča s tem nižjo rast koriščene in 
primarne energije od predvidene rasti 
družbenega proizvoda. Vsi predvideni 
ukrepi racionalizacije se morajo realizira- 
ti, sicer bo v proizvodnji in porabi energije 
prišlo do resnih odstopov od predvide- 
vanj in s tem resnih težav v oskrbi z 
energijo, večjih izdatkov, povečane ener- 
getske odvisnosti in s tem večje nezanes- 
ljivosti pri zagotovitvi potrebnih energet- 
skih virov. 

5. Predlogi dolgoročne energetske bi- 
lance s planiranjem optimalne izrabe last- 
nih energetskih virov omogočajo relativ- 
no znižanje uvozne odvisnosti. Možnost 
razpolaganja in eksploatiranja primarnih 
virov energije je eden od osnovnih para- 
metrov, ki vplivajo na formiranje in načr- 
tovanje nadaljnjih smeri razvoja naše 
energetike. Dolgoročna energetska bi- 
lanca v tej obliki sledi usmeritvi po čim 
večjem in racionalnejšem izkoriščanju 
domačih primarnih virov in se skuša čim- 
bolj optimalno približati razmeram, ki da- 
nes v našem energetskem gospodarstvu 
obstajajo tako glede na možnosti, ki nam 
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jih dajejo viri primarne energije kot tudi 
glede na to, kakšne so in bodo potrebe po 
preskrbovanju z energijo. Predlogi dolgo- 
ročne energetske bilance s planiranjem 
optimalne izrabe lastnih primarnih ener- 
getskih virov omogočajo relativno zniža- 
nje uvozne odvisnosti. Dinamika izgrad- 
nje na energetskem področju je pogojena 
z vrsto časovno spreminjajočih se faktor- 
jev in je zato optimizacija izgradnje kot 
kontinuiran proces lahko podvržen dolo- 
čenim ekonomskim in tehničnim odmi- 
kom od začrtane smeri. 

IN STALIŠČA 

6. Komplementarnost vseh vrst kori- 
ščene energije terja skupno in enotno 
programiranje razvoja vseh energetskih 
dejavnosti s treh vidikov: zadovoljive 
oskrbe z energijo, upoštevanja gospodar- 
nosti izkoriščanja virov in proizvodnje 
energije ter zagotovitve varstva človeko- 
vega okolja. Samo tako je mogoče zago- 
toviti optimalne rešitve. Ker je osnovno 
mesto usklajevanja interesov proizvajal- 
cev in porabnikov energije v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, je za dosego 
takega stanja, to je programiranje in fi- 
nanciranje vseh oblik koriščene energije 
in zanje potrebnih primarnih energetskih 
virov skupaj, nujno zagotoviti tesno sode- 
lovanje že obstoječih interesnih skupno- 
sti na področju energetike, to je Samou- 
pravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije in Samoupravne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin oziroma 
ustanoviti enotno samoupravno intere- 
sno skupnost energetike. V tem okviru bo 
treba zagotoviti tudi obravnavanje razvo- 
ja daljinskega ogrevanja, ki ga delovanje 
niti ene od obeh obstoječih samouprav- 
nih interesnih skupnosti sedaj komplek- 
sno ne zajema, pravtakopa tudi razvoja in 
poslovanja vseh premogovnikov, torej tu- 
di tistih, ki organizacijsko niso vezani na 
SOZD elektrogospodarstva. 

Tako organiziranost na področju sa- 
moupravnega usklajevanja odnosov med 
proizvajalci in porabniki energije nareku- 
je tudi potreba po usklajeni dolgoročni 
energetski politiki. Ne gre le za osvojitev 
enotnih kriterijev za določanje odnosov 
uporabe posameznih vrst energije, tem- 
več za njeno usmerjeno izkoriščanje, ki 
mora zagotoviti, da bo obseg porabe po- 
samezne vrste energije nudil optimalen 
družbenoekonomski in prostorski učinek 
ob celovitem upoštevanju zahtev varstva 
okolja. Taka organiziranost je nujen pred- 
pogoj za uspešno izvajanje kompleksne- 
ga programa nalog v zvezi z družbeno že 
ugotovljeno nujnostjo po racionalnem 
ravnanju z energijo. 

7. Dolgoročna energetska bilanca iz- 
kazuje povečanje energetske odvisnosti 
Slovenije ter zmanjševanje deleža proi- 
zvodnje lastnih energetskih virov. Dolgo- 
ročna usmeritev na čim višjo porabo in 
izkoriščanje domačih energetskih virov 
mora temeljiti na načelih dolgoročnih do- 
hodkovnih povezav, realiziranih v samou- 
pravnih sporazumih med porabniki in 
proizvajalci tako v naši kot tudi v ostalih 
republikah in pokrajinah. Ker računamo 
na porast cen za uvoženo energijo in s 
tem na povečanje obremenitve plačilne 

bilance, je potrebno z nujnostjo dolgo- 
ročne usmeritve na domače energetske 
vire v interesnih skupnostih za energetiko 
seznaniti vse organizacije združenega 
dela, da bodo lahko takšnim usmeritvam 
prilagodile svoje programe razvoja. 

8. Skupna vlaganja oziroma sodelova- 
nje pri izgradnji energetskih, posebno 
elektroenergetskih kapacitet v drugih re- 
publikah in pokrajinah predstavljajo že v 
obdobju po letu 1980pomemben del naše 
dolgoročne elektroenergetske in premo- 
govne bilance. Možnim skupnim vlaga- 
njem oziroma drugim oblikam skupnega 
sodelovanja z energetskimi sistemi repu- 
blik in pokrajin je treba posvečati stalno 
skrb in v sistemu samoupravnega spora- 
zumevanja in dogovarjanja na dohodkov- 
nih osnovah zagotoviti dolgoročnost do- 
bav potrebnih količin električne oz. dru- 
gih vrst primarne oz. transformirane ener- 
gije. 

9. Analizirati je potrebno razvojne 
usmeritve vseh energetsko intenzivnih 
dejavnosti ter jim zagotoviti takšno stop- 
njo rasti proizvodnje, ki bo zagotavljala 
njihovo širšo narodnogospodarsko ren- 
tabilnost ob racionalni porabi razpoložlji- 
ve koriščene energije. Razvojne progra- 
me uvajanja novih, energetsko intenziv- 
nih porabnikov je ob upoštevanju nave- 
denega načela usklajevati v okviru pro- 
gramov razvoja samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja energetike. 

10. Pri izgradnji termoenergetskih ob- 
jektov moramo predvsem zaradi večje iz- 
koriščenosti primarnih energetskih virov 
in ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja 
okolja zagotoviti ekonomsko bolj renta- 
bilno kombinirano proizvodnjo električne 
in toplotne energije ter jo povezati z ra- 
zvojnimi usmeritvami organizacij za da- 
ljinsko oskrbo s toplotno energijo. Za 
večja naseljena področja je potrebno 
ugotoviti optimalni način oskrbe s toplot- 
no energijo. Tam, kjer še ne obstajajo 
organizacije za daljinsko oskrbo s toplot- 
no energijo, obstajajo pa ekonomski, 
ekološki in tehnološki pogoji za razvoj teh 
dejavnosti, naj občinske skupščine oce- 
nijo možnosti za čimprejšnjo ustanovitev 
takih organizacij združenega dela. 

11. Dolgoročna energetska bilanca v 
pretežni meri vključuje konvencionalne 
vire sedaj znane tehnologije in z njimi v 
največji meri pokriva naraščajoče potre- 
be po energiji. Uporabi novih in ekonom- 
sko že nedodelanim tehnologijam je na- 
menjen sorazmerno skromen delež. 
Predvsem uporabi nekonvencionalnih in 
obnovljivih virov je potrebno intenzivneje 
pristopiti, saj že danes znane tehnologije 
za individualnega majhnega porabnika 
ob pravilnem izboru naprav pomenijo 
realno možnost prihranka pri porabi 
energije, pridobljene na konvencionalni 
način. 

12. Ob realizaciji predvidenega okvir- 
nega programa razvoja energetskih 
zmogljivosti se pojavlja nujnost načrtne- 
ga sodelovanja, ki bo omogočilo doma- 
čim inženiring in projektantskim organi- 
zacijam, gradbenikom, proizvajalcem 
opreme in montažarjem, da se pravoča- 
sno in v kvalitetnem obsegu organizirajo 
in na konkurenčni osnovi vključijo v pre- 
dvideno izgradnjo. Samoupravne intere- 
sne skupnosti za energetiko bi morale 

pospešiti tak proces samoupravnega 
sporazumevanja, ki bo na dolgoročni 
osnovi zagotovil čim večjo udeležbo do- 
mače industrije, pri specifični opremi, ki 
pa se doma ne bi mogla izdelovati, pa v 
sodelovanju z interesno skupnostjo za 
ekonomske odnose s tujino dogovoriti za 
optimalno regionalno usmeritev potreb- 
nega uvoza. Pri tem pa ne gre prezreti 
dejstva, da ne bo mogoče realizirati pro- 
grama izgradnje, če ne bo pravočasno 
poskrbljeno za usklajevanje tega progra- 
ma s proizvodnimi zmogljivostmi gradbe- 
ne operative, proizvajalcev in montažer- 
jev opreme. 

13. Posebno pozornost zahteva na- 
daljnja intenzivna gradnja hidroenerget- 
skih objektov. Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva Slovenije 
naj v sodelovanju z Zvezo vodnih skupno- 
sti zagotovi realizacijo stališč, ki jih je za 
to področje sprejela Skupščina SR Slove- 
nije ob obravnavi Programa ukrepov za 
racionalizacijo pridobivanja, pretvarja- 
nja, transporta in porabe energije. Izved- 
ba te naloge zahteva v procesu optimiza- 
cije izgradnje elektroenergetskih objek- 
tov tekoče preverjanje možnosti za inten- 
zivnejšo vključitev gradnje hidroelektrarn 
v skladu z napredovanjem del za izdelavo 
investicijskih programov in dokumentaci- 
je za izgradnjo konkretnih hidroenerget- 
skih objektov na posameznih porečjih. 
Ob tem se pojavlja nujnost stalnega sode- 
lovanja energetskega, vodnega, kmetij- 
skega in komunalnega gospodarstva za 
optimalno izrabo vodnih virov ob sKupni 
udeležbi pri programiranju, izgradnji, 
združevanju sredstev in režimu obratova- 
nja. 

14. Na področju premogovništva je z 
dodatnimi rudarsko-geološkimi raziska- 
vami potrebno zagotoviti čim realnejšo 
oceno obsega eksploatabilnih rezerv in s 
tem nadaljnjih možnosti proizvodnje lig- 
nita in rjavega premoga. 

Po dolgoročni energetski bilanci je pre- 
dvidena poraba premoga nekoliko nižja 
od predvidene proizvodnje, da se na ta 
način zagotovi ustvarjanje določenih 
konstantnih zalog premoga na deponijah, 
ki predstavljajo nujno potrebno rezervo 
ob morebitnih nihanjih zaradi nepredvi- 
denih sprememb montangeoloških in 
drugih pogojev pridobivanja kakor tudi 
ob nastopih hidrološko neugodnih ra- 
zmer. Ob tem je treba upoštevati, da bo- 
mo s predvideno proizvodnjo premoga 
komaj pokrili dolgoročne potrebe elek- 
trogospodarstva, določenih industrijskih 
porabnikov ter delno široke potrošnje, 
zaradi česar bomo še nadalje oskrbovali 
del porabnikov s premogom iz drugih 
republik. 

15. Proizvodnja energije na jedrski 
osnovi postaja neizpodbitno dejstvo, ki 
ga narekuje stanje pri oskrbi posameznih 
energetskih deficitnih regij in možnosti 
zagotovitve potrebnih količin električne 
energije. Ker se računa na nadaljnjo ek- 
spanzijo pri izgradnji neuklearnih kapaci- 
tet tako v naši republiki kot tudi drugje v 
Jugoslaviji, je potrebno nadaljnjim jedr- 
skim raziskavam, formiranju raziskoval- 
nih in projektantskih kadrov, potencial- 
nim proizvajalcem nuklearne opreme kot 
tudi tehnologiji pridobivanja in predelave 
jedrskih surovin posvetiti vso skrb in 
omogočiti, da se akumulirani potencial s 
tega področja še hitreje in uspešneje ra- 
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zvija ter vključi ne samo v realizacijo jedr- 
skoenergetskih planov Jugoslavije, tem- 
več tudi planov zainteresiranih dežel v 
razvoju. 

16. Do sedaj izvršene raziskave zalog 
uranove rude nažirovskem vrhu zagotav- 
ljajo preskrbo z gorivom za celotne potre- 
be NE Krško. Glede na te potrebe je di- 
menzionirana tudi proizvodnja rudnika v 
začetni fazi. Vsekakor pa je potrebno in- 
tenzivirati nadaljnjo prospekcijo in geolo- 
ško rudarske raziskave v širšem območju 
ležišča uranove rude vžirovskem vrhu in 
raziskave razširiti tudi na druga obetavna 
mesta, da se ugotovi možnost preskrbe z 
jedrskim gorivom tudi za nadaljnje jedr- 
ske energetske objekte. 

17. Izravnavanje dnevnih in letnih dia- 
gramov pri porabi posameznih vrst ener- 
gije (električna energija, naravni plin) za- 
hteva od proizvajalcev te energije stalno 
sodelovanje z odjemalci in iskanje opti- 
malnih rešitev. Investicijske možnosti za 
zagotavljanje dodatne konične energije je 
treba v konkretnih primerih presojati tako 
z vidika možnosti, ki nam jih ponuja 
usmerjanje porabe energije pri porabni- 
kih, kot tudi z vidika investicijsko čim 
cenejših rešitev. 

18. Poraba energije na visokem tempe- 
raturnem nivoju naj se v čim večji meri 
usmerja na zemeljski plin in kurilna olja, 
na nizkotemperaturnem nivoju pa je po- 
trebno poleg trdnih goriv zagotoviti pove- 
čanje deleža tistih oblik energije, ki jih 
doslej nismo uporabljali v zadostni meri, 
in sicer v obliki izrabe doslej odpadne 
toplote v industriji ter z uporabo toplotnih 
črpalk, na posameznih območjih pa tudi s 
širšo uporabo sončne in geotermalne 
energije, katerima dolgoročna bilanca 
posveča ustrezno pozornost. 

Z uvedbo ustreznih oblik regulacije, 
merjenja in obračunavanja dejansko po- 
rabljene toplotne energije, z uvajanjem 
toplotnih črpalk na eni strani, na drugi 
strani pa z uvajanjem procesorjev, bomo 
dosegli dosti racionalnejše in ekonomič- 
nejše izkoriščanje energetskih virov. Vse 
te in še druge ugotovitve pa nam že v 
marsičem definirajo del nadaljnjih napo- 
rov, ki nam jih naloga dolgoročna ener- 
getska bilanca. 

19. Za pokrivanje potreb po tekočih 
gorivih bomo ustvarili lastno energetsko 
osnovo z izgradnjo rafinerij v Lendavi in 
rafinerije Sermin v okviru energetske co- 
ne Koper, katere izgradnja bo temeljila na 
skupnem vlaganju z deželami v razvoju 
proizvajalkami nafte, kar bo zagotovilo 
zanesljivejšo dolgoročno oskrbo s surovo 

nafto in derivati. Zagotoviti je treba proi- 
zvodnjo desutfuriziranih derivatov. 

Struktura proizvodnje in porabe naftnih 
derivatov se pri nekaterih proizvodih ne 
pokrivata, zato je potrebno manjkajoče 
derivate pridobiti z menjavo presežnih 
derivatov drugih jugoslovanskih rafinerij. 

20. Rezerve surove nafte in zemeljske- 
ga plina v Sloveniji so še vedno nezadost- 
no raziskane. Potrebno bo okrepiti razi- 
skave tako glede iskanja novih virov nafte 
in zemeljskega plina kot tudi za opredeli- 
tev že znanih nahajališč. Obenem je v 
pridobivanje zemeljskega plina potrebno 
vnesti nove in izboljšane metode pridobi- 
vanje. 

21 Širše uvajanje zemeljskega plina 
bo prispevalo k izboljšanju tehnoloških 
postopkov v industriji kot tudi k izboljša- 
nju varstva okolja. Za transport zemelj- 
skega plina je potrebno dograditi naše 
plinovodno omrežje in ga povezati z jugo- 
slovanskim plinovodnim omrežjem. Zara- 
di zanesljivejše oskrbe z zemeljskim pli- 
nom je potrebno doseči oskrbo sloven- 
skega plinovodnega omrežja iz več virov. 
Določeno zanesljivost bo dala tudi mož- 
nost proizvodnje sintetičnega plina v rafi- 
neriji Sermin, če bo ta glede kvalitete in 
cene sprejemljiv za slovenske porabnike 
plina. 

22. Iz spoznanja o neobhodnosti racio- 
nalnega ravnanja z energijo za nadaljnji 
družbenoekonomski razvoj SR Slovenije, 
torej tudi na področju pridobivanja, pre- 
tvarjanja in prenosa in distribuiranja 
energije, sem pa nedvomno sodi tudi že 
faza raziskav, izhaja tudi potreba po dolo- 
čenih spremembah na področju organizi- 
ranja energetskih dejavnosti. Nujnost in 
neobhodnost energije za življenje in delo 
vsakega in vseh terja vzpostavitev takih 
pogojev na področju preskrbe z energijo, 
da bo le-ta dostopna ob enakih pogojih 
vsakomur. Tej zahtevi primarno, to je, da 
bodo sposobne nuditi porabnikom v vsa- 
kem času energijo v dogovorjenih količi- 
nah in kakovosti, in to tako za redno 
obratovanje kot za formiranje potrebnih 
zalog, se morajo organizirati organizacije 
združenega dela, ki proizvajajo in dobav- 
ljajo energijo. Zaradi take odvisnosti 
družbenoekonomskega razvoja od stanja 
na področju preskrbe z energijo bi bilo 
proučiti primernost proglasitve vseh 
energetskih dejavnosti za dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena ter istoča- 
sno s tega vidika postaviti določene prin- 
cipe organiziranja teh dejavnosti. 

23. Zahteve po čimbolj racionalni in 
ekonomski preskrbi z energijo, ki naj bo v 
največji možni meri naša lastna primarna 

energija, že direktno usmerjajo težišče 
razvoja in problematiko znanstveno razi- 
skovalne dejavnosti v domeni energetike. 
Zagotoviti je potrebno povezavo združe- 
nega dela kot nosilca problematike z razi- 
skovalci, ki naj glede na svojo organizira- 
nost in usposobljenost izvršujejo dogo- 
vorjene naloge. Pri energetskih raziska- 
vah, ki so v načelu interdisciplinarne, je 
potrebno zagotoviti povezovanje organi- 
zacij združenega dela in raziskovalnih or- 
ganizacij z različnih področij. Oblika ta- 
kega povezovanja so lahko projektni sve- 
ti, v katerih naj bi se združevali predstav- 
niki neposrednih uporabnikov in razisko- 
valci. 

24. Da bomo lahko uspešno in čim kva- 
litetnejše izpolnjevali naloge in napore, ki 
si jih naša družba nalaga z dolgoročno 
energetsko bilanco, pa moramo sprotno 
in kontinuirano skrbeti za dotok ustreznih 
kadrov na energetskem področju. Omo- 
gočiti moramo formiranje takih profilov, 
ki jih današnji razvoj energetike v naših 
razmerah najbolj zahteva, to je operativno 
sposobne interdisciplinarno izšolane 
proizvajalce z veliko mero družbene zav- 
zetosti in odgovornosti. Da bi lahko kvali- 
tetno izpolnjevali zahteve dolgoročne bi- 
lance, je potrebno, da samoupravne inte- 
resne skupnosti, predvsem s področja 
izobraževanja in energetike, proučijo in 
predlagajo ukrepe za dodatno izobraže- 
vanje delavcev za racionalno gospodarje- 
nje z energijo ter v sodelovanju z zaintere- 
siranimi organizacijami združenega dela 
uvedejo usmerjeno izobraževanje kadrov 
za potrebe energetike. 

25. Bilanco je potrebno tekoče, zlasti 
pa za vsako zaključeno srednjeročno ob- 
dobje na podlagi doseženih rezultatov 
ponovno proučevati in dopolnjevati, 
hkrati pa tudi dodajati prikaze energet- 
skih bilanc za nova srednjeročna obdob- 
ja. Pri tem delu bo potrebno upoštevati 
razvojne programe posameznih področij 
kot tudi dopolnitve družbenih planov ter 
letne, srednjeročne in dolgoročne ener- 
getske bilance SFRJ z upoštevanjem sta- 
nja in tendenc energetskega razvoja v 
svetu. 

26. Republiški komite za energetiko bo 
v sodelovanju s Samoupravno interesno 
skupnostjo elektrogospodarstva, Samou- 
pravno interesno skupnostjo za nafto in 
plin, Gospodarsko zbornico in organiza- 
cijami združenega dela skrbel za realiza- 
cijo usmeritev dolgoročne energetske bi- 
lance, njeno usklajevanje s srednjeročni- 
mi programi razvoja ter o tem letno poro- 
čal Izvršnemu svetu. 
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ODBOR IZVRŠNEGA SVETA SR SLO- 
VENIJE ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Ob razpravi o dopolnilih samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov družbenih 

dejavnosti (za leto 1978) 

Ustrezno dogovorjenemu postopku In roku, ki ga je 
določil Izvršni svet Skupščine SRS 8/12-1978, objav- 
ljamo PREDLOGE DOPOLNIL TISTIH SAMOUPRAV- 
NIH INTERESNIH SKUPNOSTI S PODROČJA DRUŽ- 
BENIH DEJAVNOSTI, PRI KATERIH ZDRUŽENO DELO 
IN DRUGI OBČANI ZDRUŽUJEJO SREDSTVA ZA 
SKUPNE PROGRAME CELOTNE SR SLOVENIJE. Sa- 
moupravne interesne skupnosti so k predlogom prida- 
le svoje utemeljitve In razlage. Prav tako povzemamo 
predloge skupnih programov, ki izhajajo iz dogovorov 
občinskih in republiških SIS oziroma zvez SIS in se 
uresničujejo na osnovi združenih sredstev, pa tudi 
predloge za solidarnostno zagotavljanje osnovnih 
programov na celotnem območju SRS, ki se uresniču- 
jejo na osnovi medobčinskih dogovorov. Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje ne objavlja programa skupnih 
nalog, ker so te zajete v predlogih občinskih SIS, 
medtem ko so ostali skupni In vzajemni programi 
objavljeni. Z objavo teh predlogov dopolnil samou- 
pravnih sporazumov, ki podrobneje razčlenjujejo de- 
javnosti v letu 1978 in iz sporazumov izhajajoče obvez- 
nosti, kakor tudi predlogov programov na osnovah 
vzajemnosti in solidarnosti, omogočamo primerjavo in 
oceno vseh teh predlogov, preden bodo delavski sveti 
o njih odločali. 

Po programu je predvideno, da bodo 
- DELAVCI NA ZBORIH TOZD V MARCU 1978, KO 

BODO RAZPRAVLJALI O ZAKLJUČNIH RAČUNIH in 
sprejemali nove naloge in usmeritve, obravnavali tudi 
poročila samoupravnih interesnih skupnosti; tako bo- 
do iz svobodne menjave dela z družbenimi dejavnost- 
mi izhajajoče obveznosti pretehtali z vidikov dohod- 
kovnih možnosti, svojih in širših družbenih potreb ter 
sprejeli napotila (smernice) za svoje delegate, kako 
naj v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti 
uveljavljajo interese združenega dela in občanov v 
krajevnih skupnostih; 
- DOPOLNILA SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV O 

TEMELJIH SREDNJEROČNIH PLANOV DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI ZA L. 1978 OBRAVNAVALI IN SPREJE- 
MALI DELAVSKI SVETI IN SICER NAJPOZNEJE DO 25. 
MARCA 1978; pričakujemo, da bodo delegati združe- 
nega dela že poprej v procesu usklajevanja v občinah 
razčiščevali vsa vprašanja medsebojnih odnosov in 
prispevali, da bodo končne odločitve delavskih svetov 
sprejete v določenem roku. 

O podpisovanju dopolnil samoupravnih sporazu- 
mov lahko odločijo delavski sveti TOZD, če so usklaje- 
ni s sporazumom za celo srednjeročno obdobje, kajti v 
tem primeru so dopolnila za I. 1978 te izvedbene 
rešitve. Kadar pa gre za SPREMEMBE SPORAZUMA 
ZARADI NOVIH NALOG ALI PRERAZPOREDITVE OB- 
VEZNOSTI, je vsekakor potrebna odločitev zbora de- 
lavcev. Za takšno razpravo in odločanje zbora delav- 
cev je potrebno pripraviti poročila skupščine SIS, 
predlog dopolnila, potrebno dokumentacijo in razlago. 

Skupščina SRS je 23/11-1977 ugotovila, da v prvih 

dveh letih uresničevanja srednjeročnega plana še 
nismo uveljavili v planu sprejetih PREDNOSTNIH 
USMERITEV IN NALOG. Zlasti je potrebno posvetiti 
vso skrb izobraževanju in usposabljanju delavcev za 
osvajanje novih dosežkov, boljšo organizacijo in višjo 
produktivnost dela, prav tako za pospešitev razisko- 
valnega dela, ki naj odpira nove razvojne možnosti in 
izboljšave. Podčrtana je naša skupna odgovornost za 
prednostne naloge na področju kulture (knjižnice, 
gledališča, skrb za naravno in kulturno dediščino) in 
za izboljšanje osnovnega, zlasti še preventivnega 
zdravstva. Samoupravne interesne skupnosti so dolž- 
ne v svojih programih pospeševati ustrezne preusme- 
ritve. Na nekaterih področjih pa so družbene dejavno- 
sti sprejele NOVE NALOGE, ki se uresničujejo v proce- 
su samoupravnega sporazumevanja po načelih svo- 
bodne menjave dela; te so: 

- nekatere nove naložbe v kulturi, zaradi česar je v 
letu 1978 razširjen skupni program Kulturne skupnosti 
Slovenije, 
- uvajanje novih socialnih pravic v varstvu matere 

in otroka dopolnjuje program zveze skupnosti otro- 
škega varstva, 

- zveza skupnosti za zaposlovanje pa ima obvez- 
nosti zaradi uresničevanja zakona o rehabilitaciji in- 
validnih oseb, 
- nekatere naloge prenašamo iz splošne v skupno 

porabo In v letu 1978 bo treba pokriti del manjkajočih 
sredstev izobraževalne in raziskovalne skupnosti Slo- 
venije iz prejšnjih let, zaradi katerih so ob zmanjšanih 
prispevkih najemale kredite in odlagale nekatere v 
srednjeročnem planu dogovorjene naloge na poznej- 
še obdobje. VSE TE SPREMEMBE, KI SO JIH SPREJE- 
LE SKUPŠČINE SIS IN SO DELEGATI Z NJIMI ŽE 
LAHKO SEZNANJENI, JE POTREBNO PRETEHTATI IN 
RAZREŠITI V PROCESU USKLAJEVANJA V OBČINAH 
DO 10. MARCA 1978 in jih upoštevati pri predlogih 
dopolnil samoupravnih sporazumov, ko bodo o njih 
odločali delavski sveti oziroma po potrebi delavci na 
zborih TOZD. 

Vse samoupravne dejavnike opozarjamo, da je od 
pravočasnega podpisa dopolnil samoupravnega spo- 
razuma o temeljih srednjeročnega plana za leto 1978 
odvisno ali bodo DO 10. APRILA 1978 V URADNEM 
LISTU SRS OBJAVLJENE NOVE PRISPEVNE STOP- 
NJE in od 1. maja 1978 uveljavljeno redno uresničeva- 
nje iz samoupravnih sporazumov izhajajočih obvez- 
nosti za vse udeležence sporazumevanja (uporabnike 
in izvajalce). IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SRS POZIVA 
DELEGATE IN SAMOUPRAVNE ORGANE V SAMOU- 
PRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH, VZDRUŽENEM 
DELU IN V OBČINAH, DA Z VSO ODGOVORNOSTJO IN 
PRAVOČASNO URESNIČUJEJO SVOJE NALOGE, 
RAZČIŠČUJEJO ODPRTA VPRAŠANJA IN ZAGOTOVI- 
JO URESNIČEVANJE NALOG, KAKOR SO SKLENJE- 
NE Z DOPOLNILI SREDNJEROČNEGA PLANA TUDI 
ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI. 
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IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVE- 
NIJE 

POROČILO 

o uresničevanju samoupravnih 

sporazumov o temeljih plana vzgoje in 

izobraževanja za obdobje 1976—1980 

v letu 1977 

i. UVOD 

V letu 1977 so delavci in drugi delovni ljudje sprejeli samou- 
pravne sporazume o temeljih planov vzgoje in izobraževanja za 
obdobje 1976-1980. V teh sporazumih so za vsako leto pose- 
bej in za celotno plansko obdobje postavljeni cilji, oblikovani 
programi in opredeljena sredstva za njihovo uresničevanje. 

Za osnovno izobraževanje so udeleženci sprejeli samou- 
pravne sporazume o temeljih planov v občinah. V njih so 
opredeljeni: enotni program osnovnega izobraževanja, ki se 
zagotavlja na vsem območju SR Slovenije pod relativno enaki- 
mi pogoji, programi skupnih nalog, ki jih občinske Izobraževal- 
ne skupnosti opravljajo v okviru Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije in dodatni programi, ki jih vsaka občinska izobraževalna 
skupnost sprejema za svoje območje. 
Za usmerjeno izobraževanje je bil sprejet en samoupravni 
sporazum za območje Slovenije. V njem sta opredeljena pro- 
gram izobraževanja in usposabljanja za poklice ter program 
skupnih nalog. V posebnih izobraževalnih skupnostih pa ude- 
leženci sprejemajo še posebne samoupravne sporazume o 
dodatnih programih glede investicij, izobraževanja ob delu in 
drugih nalog za zadovoljevanje izobraževalnih potreb in inte- 
resov članov teh skupnosti. 

V letu 1977 so bili v izobraževalnih skupnostih sprejeti 
standardi in normativi za izvajanje vzgojnoizobraževainih pro- 
gramov. Sprejeti standardi in normativi so v precejšnji meri 
poenotili pogoje za potek pedagoškega procesa, vendar jih bo 
treba v naslednjem obdobju dodelati in pri tem bolj upoštevati 
posebnosti posameznih zvrsti in predvidene spremembe posa- 
meznih programov. 

Za obračun cene vzgojnoizobraževainih storitev so bile 
določene enote storitev: odd. (v osnovnem izobraževanju, 
organizacijah za usposabljanje in srednjih šolah), vzgojne 
skupine (v domovih) in programi (v visokem šolstvu). Vsega 
skupaj je bilo določeno prekg 50 različnih enot. Cene storitev 
in s tem vrednost programov so bile določene v skladu s 
sredstvi, ki so bila za leto 1977 dogovorjena s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih plana. Ker je bil splošen porast osebnih 
dohodkov in cen blaga ter storitev večji od planiranega, 
prvotno določene cene vzgojnoizobraževainih storitev niso 
več omogočale normalnega izvajanja programov. Zato jih je 
bilo treba ob koncu leta povečati, vendar v okviru razpoložljivih 
sredstev ni bi lo mogoče v celoti doseči dogovorjene valorizaci- 
je- 

V občinskih izobraževalnih skupnostih so v letu 1977 izpo- 
polnjevali mrežo osnovnega šolstva, v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih pa so začeli pripravljati podlago za mrežo 
šolstva na področjih usmerjenega izobraževanja Nekatere 
posebne izobraževalne skupnosti, ki delujejo že dalj časa (za 
gozdarstvo, lesarstvo, gradbeništvo, agroživilstvo, kemijo, tek- 
stil in usnjarstvo) imajo že izdelane predloge za projekcijo 
mreže za svoje področje. Mreža pedagoškega šolstva pa je bila 
v letu 1977 že usklajena in sprejeta v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije. 

Do konca leta 1977 je bilo ustanovljenih 14 posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti: za gozdarstvo, za agroživilstvo, za usnjar- 

sko in usnjarsko-predelovalno stroko, za tekstilno stroko, za 
kemijo in farmacijo, za pomorsko gospodarstvo, za lesarstvo, 
za gradbeništvo, za gostinstvo in turizem, za elektrostroko, za 
metalurgijo, za kovinsko predelovalno industrijo, za blagovni 
promet in za grafiko in papirništvo. V ustanavljanju sta izobra- 
ževalni skupnosti za projjiet in zveze ter za rudarstvo in 
geologijo. Pripravlja pase ustanavljanje posebnih izobraževal- 
nih skupnosti za področje družbenih dejavnosti. Nove skupno- 
sti postopoma prevzemajo vse funkcije in s tem pospešujejo 
vključevanje vzgoje in usmerjenega izobraževanja v celoto 
združenega dela. 

II. DOSEGANJE PLANSKIH CILJEV 
1. V osnovnem izobraževanju je bila dosežena temeljna 

planska usmeritev, da morajo biti vsem učencem v SR Sloveniji 
zagotovljeni relativno enaki pogoji za osnovno izobraževanje. 
Poleg tega so se razvijale tudi tiste oblike učno vzgojnega dela, 
ki pomenijo bistveno izboljšanje vsebine, predvsem celodnev- 
na osnovna šola in podaljšano bivanje. 

Izkazalo pa se je, da so bili nekateri količinski kazalci 
planirani previsoko Tako je bil za šolsko leto 1977/78 predvi- 
den vpis v osnovne šole 228.022 otrok, dejansko pa je bilo 
vpisanih le 217.437 otrok. Zaradi tega tudi ni bilo doseženo 
planirano število oddelkov redne osnovne šole (planirano 
8936, doseženo pa le 8495, vključno s 140 oddelki, ki ne 
dosegajo normativov o številu učencev v oddelku). Podobno je 
tudi pri osnovnih šolah za razvojno motene otroke (planirano 
602, dejansko le 523 oddelkov). Ob teh podatkih je treba 
poudariti, da so bili v osnovno šolo in v osnovno šolo za 
razvojno motene otroke, vključeni vsi šoloobvezni otroci. Torej 
so bili planski cilji dejansko doseženi. Nastale razlike so 
predvsem posledica napačnih presoj migracijskih gibanj pre- 
bivalstva, zaradi česar je del populacije otrok zajet hkrati v 
planih dveh ali več občinskih izobraževalnih skupnosti, delo- 
ma pa tudi posledica nerealnega planiranja. 

Pri delovnem usposabljanju razvojno motenih otrok in 
osnovnem izobraževanju odraslih so bili cilji doseženi v plani- 
ranem obsegu. 

V malo šolo so bili vključeni vsi otroci, ki se v naslednjem 
šolskem letu vpišejo v 1. razred osnovne šole. Vendar je od 
planiranih 1525 oddelkov male šole v okviru osnovnih šol 
delovalo le 953; preostalih 572 oddelkov pa v okviru vzgojno- 
varstvenih zavodov. 

Hitreje od planskih predvidevanj pa so se razvijale celodnev- 
ne osnovne šole in zlasti podaljšano bivanje. Planski cilj (25% 
vseh oddelkov v osnovni šoli v celodnevni organizaciji pouka 
ali podaljšanem bivanju) bi moral doseči šele v letu 1980. Zato 
naj bi se število oddelkov celodnevne šole in podaljšanega 
bivanja povečalo vsako leto za 300, v letu 1977 pa se je 
povečalo kar za 520 oddelkov. Tako preseganje planske dina- 
mike v občinah je bilo mogoče doseči le z večjimi prispevki za 
dodatni program, kar izpričuje izreden interes staršev in obča- 
nov za takšno usmeritev osnovne šole. Vendar pa ni bilo 
uresničeno pričakovanje, da se bo razvijala predvsem celo- 
dnevna šola in v manjši meri podaljšano bivanje. 

Izvajanje enotnega programa so v določeni meri ovirale 
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nekatere pomanjkljivosti samega programa. Težave so bile 
zlasti v osnovnih šolah za razvojno motene otroke, ker enotni 
program ni vključeval strokovnih delavcev, ki so v takšnih 
šolah po zakonu obvezni. Standardi in normativi so izenačili 
pogoje in prispevali k racionalnejšemu oblikovanju oddelkov, 
vendar jih je treba še dopolniti zlasti glede utemeljene delitve 
tehničnega pouka in vaj v prehrani. Razen tega je standard za 
celodnevno šolo obsegal le dodatek glede na redno osnovno 
šolo. 

Skupni program osnovnega izobraževanja, ki obsega pro- 
grame organizacij za usposabljanje in dopolnilno izobraževa- 
nje otrok naših delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, ter 
specifične pogoje za vzgojo in izobraževanje otrok narodnosti 
in etničnih skupin, je bil uresničen v skladu s planskimi kazalci. 

Program vzajemnostnega kreditiranja naložb v osnovnošol- 
ski prostor je za leto 1977 obsegal 12 objektov, ki so vgradnji: 
na manj razvitih območjih v občinah Lendava (O. Š. Velika 
Polana), Ljutomer (O. S. Razkrižje), Murska Sobota (O. Š. 
Beltinci), Radlje ob Dravi (O. Š. Podvelka), Šmarje pri Jelšah (O. 
Š. Bistrica ob Sotli), Brežice (O. Š. Artiče) in v občinah Ptuj (O. 
Š. Markovci), Ribnica na Dolenjskem (O. Š. Ribnica), Žalec (O. 
Š. Braslovče), Mozirje (O. Š. Gornji grad), Gornja Radgona (O. 
Š. Radenci) in Slovenske Konjice (O. Š. Slovenske Konjice). 

Po posebnem samoupravnem sporazumu, ki ni bil predviden 
s planom, pase obnavlja tudi O. Š. Jurovski dol v občini Lenart. 

2. Tudi v usmerjenem izobraževanju so bili bistveni planski 
cilji doseženi. 

V srednje šole bo v šolskem letu 1977/78, vpisanih 82.500 
učencev, kar je za 3500 več kot v preteklem šolskem letu. 
Planirano povečanje vpisa je torej v celoti doseženo. Hkrati pa 
ni v tolikšni meri poraslo število oddelkov, saj je od predvidenih 
120 odprto šele 53 novih oddelkov, kar je brez dvoma posledica 
prizadevanj, da se oddelki oblikujejo v skladu s standardi in 
normativi. V teh podatkih pa niso upoštevani delavci, ki se 
izobražujejo v srednjih šolah ob delu. Teh bo približno 12.000. 

V visokem šolstvu je v šolskem letu 1977/78 vpisanih 29.900 
študentov, kar je 300 več, kot lansko leto. Vendar pa struktura 
vpisa ne ustreza povsem planskim usmeritvam. Predvideno je 
bilo namreč, naj bi se povečevalo le število študentov ob delu, 
vendar se je število teh študentov celo zmanjšalo in sicer v 
prvem letniku za 80, v celoti pa za 227. Nasprotno pa se je 
število drugih študentov povečalo in sicer v prvem letniku za 
272, v celoti pa za 555. Navedena odstopanja od planskih 
usmeritev sicer niso bistvena, vendar opozarjajo na nujnost 
večjega usmerjanja vpisa. 

Ena od bistvenih planskih usmeritev je ta, da mora vpis 
postati vse bolj usmerjen in prilagojen potrebam združenega 
dela in družbe kot celote in da se mora zato spremeniti 
struktura vpisa za posamezne poklice oziroma študijske smeri. 

V ta namen so se v letu 1977 kandidati morali predhodno 
prijaviti za vpis v prvi razred srednjih ter v prvi letnik višjih in 
visokih šol, kar je omogočilo, da so šole sprejele, kjer je bilo to 
potrebno, ukrepe za omejitev prekomernega vpisa, odvečni 
kandidati pa so bili pravočasno preusmerjeni v šole, kjer vpis ni 
bil zadosten. Tako so bile v veliki meri odpravljene anomalije, 
ki so se pojavljale ob vpisu v preteklih letih. Vendar pa s tem še 
ni dosežena usklajenost obsega usmerjenega izobraževanja s 
kadrovsko-izobraževalnimi potrebami združenega dela, saj te 
potrebe niso še niti dovolj opredeljene. Posebne izobraževalne 
skupnosti, ki bodo skupaj z drugimi družbenimi dejavniki 
jahko kompetentno zbrale in prikazale dolgoročne kadrovsko- 
izobraževalne potrebe, se še oblikujejo. Pa tudi prilagoditev 
mreže šol in njihovih kadrovskih ter materialnih zmogljivosti 
potrebam združenega dela bo terjala še veliko naporov in 
sredstev. Končno pa tudi učenci in starši še premalo vedo za 
potrebe združenega dela ter za vsebino posameznih poklicev. 
Usmerjanje mladih torej ostaja planska naloga, ki bo postopno 
izboljševala strukturo vpisa. 

Vzgojnoizobraževalne organizacije so v letu 1977 finalno 
izobrazile naslednje število učencev in študentov: 

1. v izobraževalni skupnosti za gozdarstvo 120 za gozdarske 
poklice, 

2. v izobraževalni skupnosti za agroživilstvo 834 za kmetij- 
ske poklice, predelovalce hrane, ribiče in podobno, 

3. v izobraževalni skupnosti za usnjarsko in usnjarsko pre- 
delovalno stroko 178 za poklice predelovalcev kož, usnja in 
sorodnih, 

4 v izobraževalni skupnosti za tekstilno stroko 1223 za 
poklice tekstilne stroke, 

5. v izobraževalni skupnosti za kemijo, farmacijo in gumar- 
stvo 597 za poklice kemijske, farmacevtske in gumarske stro- 
ke, 

6. v izobraževalni skupnosti za pomorsko gospodarstvo 84 
za ladjarske in navtične poklice ter pomorsko-gospodarske 
transportne poklice, 

7. v izobraževalni skupnosti za lesarstvo 1007 za poklice 
lesarske stroke, 

8. v izobraževalni skupnosti za gradbeništvo 1916 za poklice 
gradbene stroke, monterske in inštalaterske poklice ter njim 
sorodne poklice, 

9. v izobraževalni skupnosti za izobraževanje in vzgojo 
delavcev gostinskih in turističnih poklicev 1125 za gostinske, 
turistične in sorodne poklice, 

10. v izobraževalni skupnosti kovinsko-predelovalne stroke 
in izobraževalni skupnosti za metalurgijo 5634 za kovinarske, 
mehaniške, strojne in metalurške poklice, 

11. v izobraževalni skupnosti za blagovni promet 5080 za 
trgovske in sorodne poklice ter finančnike in ekonomiste, 
nomiste, 

12. v izobraževalni skupnosti za grafiko in papirništvo 513 
za grafike in sorodne poklice ter poklice papirniške stroke, 

13. v izobraževalni skupnosti elektrostroke 2218 za poklice 
elektro stroke, 

14. v izobraževalni skupnosti za rudarstvo in geologijo 288 
za rudarske in geološke poklice, 

15. v izobraževalni skupnosti Slovenije 11.129 za poklice 
zdravstvenih in socialnih delavcev, za poklice v prometu in 
zvezah, v prosveti in kulturi, administraciji in na področju 
osebnih storitev ter za varnostne, komunalne in druge poklice, 
vključno z gimnazijskimi maturanti. 

Tako se je vSR Sloveniji v ietu 1977finalno izobrazilo 31.686 
učencev in študentov, od tega 5000 ob delu. 

Število finalno izobraženih v letu 1977 kaže, da bo planski cilj 
v petletnem obdobju dosežen. 

Skupni program usmerjenega izobraževanja, ki obsega ra- 
zvojno in raziskovalno delo, kadrovsko štipendiranje, zdrav- 
stveno varstvo študentov in učencev pri praktičnem pouku, 
regresiranje prevozov, dejavnost društev, nagrajevanje uspe- 
lih učencev in učiteljev, mednarodno dejavnost ter strokovno 
službo izobraževalnih skupnosti, poteka v skladu s planskimi 
kazalci. 

Pomemben del skupnega programa usmerjenega izobraže- 
vanja so naložbe. V letu 1977 so bile le-te usmerjene samo v 
tiste objekte, katerih gradnja je bila že začeta. V tem letu so bili 
dograjeni: I. faza šolskega centra Tolmin, Tehniški šolski 
center Celje, l._ faza Centra poklicnih šol Murska Sobota, 
telovadnica pri Železarskem šolskem centru Jesenice in Peda- 
goška akademija Maribor, ki se bo v nove prostore preselila v 
februarju 1978. V izgradnji je še Lesarski šolski center v Novi 
Gorici, pred začetkom izgradnje pa je Center slepih in slabovi- 
dnih v Škofji Loki. 

III. FINANČNA SREDSTVA 
1. Ker se finančna sredstva za programe osnovnega izobra- 

ževanja zagotavljajo s prispevki iz osebnih dohodkov, so se 
gibanja osebnih dohodkov odrazila tudi na obsegu združenih 
sredstev, ki so skoraj v vseh občinah presegla planirane 
zneske. To je omogočilo ob koncu leta uskladiti cene vzgojno 
izobraževalnih storitev z gibanji družbenega proizvoda, zlasti 
še z gibanji osebnih dohodkov v SR Sloveniji. Tako je bila 
planirana vrednost enotnega in skupnega programa vseh 
občinskih izobraževalnih skupnosti povečana za 155 milijonov 
dinarjev (od 2.987.95 na 3.143,08). Vendar so bile v skupnem 
programu valorizirane le storitve organizacij za usposabljanje 
razvojno motenih otrok. Vzajemnostni program ni bil valorizi- 
ran. 

Kriterij za omenjeno valorizacijo programov je bil osebni 
dohodek, dosežen v SR Sloveniji v prvih devetih mesecih leta 
1977 na pogojno nekvalificiranega delavca. Dodatne progra- 
me osnovnega izobraževanja so valorizirali v skladu z mož- 
nostmi v občinah in ob upoštevanju dosežene višine osebnega 
dohodka na pogojno nekvalificiranega delavca v občini. 

2. Za izvedbo programov usmerjenega izobraževanja v letu 
1977 je bilo v samoupravnem sporazumu planirano 1929 
milijonov dinarjev, od tega 134 milijonov dinarjev za pokritje 
izpada združenih sredstev iz leta 1976. Ta sredstva so združe- 
vali delavci in drugi delovni ljudje iz dohodka TOZD oziroma iz 
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dohodka od dejavnosti, ki jo opravljajo z osebnim delom z 
lastnimi sredstvi. 

Po letni prispevni stopnji 10,6% na korigirano davčno osno- 
vo je bilo do 31. 12. 1977 združenih skupno 1.911,5 milijona 
dinarjev, kar je v primerjavi s planiranimi sredstvi 99,09%. 
Vendar bo po predvidevanjih zavoda SRS za družbeno planira- 
nje vplačanih po sprejemu zaključnih računov TOZD za leto 
1977 še približno 250 milijonov din, ki pa se po samoupravnem 
sporazumu štejejo že na račun združevanja sredstev za leto 
1978. 

Ker do konca leta 1977 ni bil ustvarjen presežek združenih 
sredstev nad planiranim zneskom, ni bilo med letom mogoče 
povečati vrednosti programov usmerjenega izobraževanja v 
skladu z rastjo cen in osebnih dohodkov v SR Sloveniji. Da pa 
ne bi zaradi tega prišlo do zastojev v izvajanju programov, je 
Izobraževalna skupnost Slovenije uporabila sredstva obvezne 
rezerve in najela premostitveni kredit pri Ljubljanski banki ter s 
temi sredstvi omogočila vsaj delno valorizacijo programov. 
Upoštevan je namreč le porast osebnih dohodkov za 4% in je 
bilo v ta namen zagotovljeno skupno 54 milijonov dinarjev. 
Vendar bo v končnem obračunu večji del tega zneska poraču- 
nan iz sredstev za programe, ki niso bili izvedeni v planiranem 
obsegu, in bo bremenil sredstva za leto 1978, le v višini 9 
milijonov dinarjev (odplačilo premostitvenega kredita). 

IV. SKLEPI IN PRIPOROČILA ZA PLANE 1978 
1. V dodatkih k samoupravnim sporazumom o temeljih 

planov vzgoje in izobraževanje je treba bolj določno postaviti 
prioritetne planske naloge. 

V osnovnem šolstvu je v skladu s sprejeto usmeritvijo treba 
razvijati predvsem celodnevno šolo, ki ji podaljšano bivanje ne 
more biti enakovredno nadomestilo. Po drugi strani pa je treba 
enotni program osnovnega izobraževanja v letu 1978 dopolniti 
oziroma spremeniti zaradi vključitve strokovnih delavcev v 
osnovnih šolah za razvojno motene otroke in delitve urtehnič- 
ne vzgoje ter pouka in vaj v prehrani. 

V usmerjenem izobraževanju je potrebno vključiti v progra- 
me predmet splošne ljudske obrambe tudi v predmetnike šol 

po zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju učnih razme- 
rij ter odpiranje posebnih oddelkov poklicnega izobraževanja 
za učence, ki dokončajo osnovno šolo za razvojno motene 
otroke. 

2. Standarde in normative je potrebno dopolniti na vseh 
ravneh in za vse oblike vzgoje in izobraževanja. Posebej je 
potrebno v standarde in normative usmerjenega izobraževanja 
sproti vnašati vse novosti, ki nastajajo pri predmetnikih zaradi 
reforme. 

Standardi in normativi naj bodo dopolnjeni oziroma spreme- 
njeni zlasti glede na: 

- nujno delitev skupin pri praktičnem pouku; 
- bolj ustrezno vključitev prostorov, ki niso v lasti šole; 
- bolj izdelanih pogojev delovanja šol, ki delujejo na naro- 

dnostno mešanem območju ali ob meji; 
- vse večjega določanja razpisnih in vpisnih kvot pri usmer- 

janju mladine v poklice; 
- programe na področju splošne ljudske obrambe in druž- 

bene samozaščite. 
3. Vrednosti programov in cene vzgojno izobraževalnih 

storitev morajo biti oblikovane tako, da bodo po eni strani 
zagotavljale delavcem vzgojnoizobraževalnih organizacij po- 
kritje normiranih stroškov in dohodek v mejah, ki jih določa 
samoupravni sporazum o osnovah planov, po drugi strani pa 
spodbujale k večji racionalizaciji in učinkovitosti pedagoškega 
dela, ki se odraža zlasti v uspehu učencev oz. študentov. 

4. Programiranje v izobraževalnih skupnostih naj zajame 
tudi vzgojnoizobraževalne programe, ki jih vzgojnoizobraže- 
valne organizacije izvajajo v odnosih neposredne menjave 
dela, saj gre pri teh programih za izobraževanje delavcev ob 
delu, kar postaja prevladujoča oblika usmerjenega izobraževa- 
nja, ne glede na to, da se sredstva za to obliko izobraževanja 
zagotavljajo mimo izobraževalnih skupnosti. 

5. Na področju usmerjenega izobraževanja je treba nadalje- 
vati s prizadevanji, da se čim bolj konkretno opredele dolgo- 
ročne kadrovsko-izobraževalne potrebe ter da se tem potre- 
bam prilagajajo zmogljivosti vzgojnoizobraževalnih organiza- 
cij, pa tudi usmerjanje vpisa učencev in študentov. 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

plana vzgoje in usmerjenega 

izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje 

1976-1980 

Delavci in delovni ljudje, udeleženci samoupravnega spo- 
razuma o osnovah plana vzgoje in usmerjenega izobraževa- 
nja v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 (Uradni list SR 
Slovenije št. 16/77) na podlagi 44. člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije (Uradni list SFRJ št. 6/76) sprejemamo 

DOPOLNILO 

k samoupravnemu sporazumu o osnovah plana vzgoje in 
usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 

1-člen 
S tem dodatkom k samoupravnemu sporazumu o osnovah 

plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji za 
obdobje 1976-1980 udeleženci podrobneje določamo za leto 
1978 obseg planskih nalog, njihovo vrednost in način združe- 
vanja sredstev za njihovo izvedbo. 

2. člen 
V letu 1978 bo delovalo 16 posebnih izobraževalnih skupno- 

sti in Izobraževalna skupnost Slovenije; vzogojno-izobraževal- 
ne organizacije, ki so v njih vključene, bodo izvajale program 
izobraževanja in usposabljanja v obsegu, ki je planiran s 
samoupravnim sporazumom o osnovah plana vzgoje in usmer- 
jenega izobraževanja za obdobje 1976-1980. V srednjih šolah 
bo v šolskem letu 1977/78 82.500 učencev, kar je za 3500 več 
kot v preteklem letu. 

V visokem šolstvu se šola 29.930 študentov, od tega 10.040 
ob delu. 

3. člen 
Programe izobraževanja in usposabljanja za poklice bodo 

uresničevale šole, ki so vključene v posebne izobraževalne 
skupnosti in Izobraževalni skupnosti Slovenije, tako da bodo v 
1978. letu finalno izobrazile.v: 

1. Izobraževalni skupnosti za gozdarstvo 110 učencev in 
študentov za gozdarske poklice 
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2. Izobraževalni skupnosti za agroživilstvo 850 učencev in 
študentov za kmetijske poklice, predelovalce hrane, ribiče in 
podobno, 

3. Izobraževalni skupnosti za usnjarsko in usnjarsko prede- 
lovalno stroko za poklice predelovalcev kož, usnja in sorodnih 
190 učencev in študentov, 

4. Izobraževalni skupnosti za tekstilno stroko za poklice 
tekstilne stroke 1250 učencev in študentov, 

5. Izobraževalni skupnosti za kemijo, farmacijo in gumar- 
stvo za poklice kemijske, farmacevtske in gumarske stroke 460 
učencev in študentov, 

6. Izobraževalni skupnosti za pomorsko gospodarstvo za 
ladjarske in navtične poklice ter pomorsko-gospodarske tran- 
sportne poklice 90 učencev in študentov, 

7. Izobraževalni skupnosti za lesarstvo za poklice lesarske 
stroke 1000 učencev in študentov, 

8. Izobraževalni skupnosti za gradbeništvo za poklice grad- 
bene stroke, monterske in inštalaterske poklice ter njim soro- 
dne poklice 1930 učencev in študentov, 

9. Izobraževalni skupnosti za izobraževanje in vzgojo delav- 
cev gostinskih in turističnih poklicev za gostinske, turistične in 
sorodne poklice 1200 učencev in študentov, 

10. Izobraževalni skupnosti elektrostroke za poklice elek- 
trostroke 2250 učencev, 

11. Izobraževalni skupnosti kovinsko predelovalne stroke in 
izobraževalni skupnosti za metalurgijo za kovinarske, meha- 
nične, strojne poklice in metalurške poklice 4900 učencev in 
študentov, 

12. Izobraževalni skupnosti za blagovni promet za trgovske 
in sorodne poklice ter finančnike in ekonomiste 4900 učencev 
in študentov, 
13. Izobraževalni skupnosti za grafiko in papirništvo za grafike 
in sorodne poklice ter poklice papirniške stroke 320 učencev, 

14. Izobraževalni skupnosti za rudarstvo in geologijo za 
rudarske in geološke poklice 250 učencev in študentov. 

V drugih izobraževalnih skupnostih, do njihovega oblikova- 
nja pa v Izobraževalnih skupnosti Slovenije, bodo šole finalno 
izobrazile za poklice zdravstvenih in socialnih delavcev, za 
poklice v prometu in zvezah, za poklice prosvete in kulture; za 
pravnike, administratorje, organizatorje ter sorodne poklice 
ter za ostale poklice (steklarji, tapetniki, delavci osebnih stori- 
tev, varnostni poklici, komunalni poklici, fotograf, gimnazijski 
maturant) 12.000 učencev in študentov. 

4. člen 
Vrednost programov izobraževanja in usposabljanja za po- 

klic, za katerega združujemo sredstva po načelih solidarnosti, 
je po posameznih dejavnostih v letu 1978: 

v milijonih dinarjev 

PROGRAMI VREDNOST PROGRAMOV 
V LETU 1978 

Programi izobraževanja in 
usposabljanja za poklice 
1. srednje šole 
2. zavodi za usposabljanje 
3. visoko šolstvo 
SKUPAJ: 

1.137,85 
21,93 

774,56 
1.934,34 

5. člen 
Program skupnih nalog za leto 1978 obsega naslednje 

naloge, ki so razvrščene v štiri skupine: 
A. Skupne naloge, ki se uresničujejo s svobodno menjavo 

dela 
1. Razvojna in raziskovalna dela; 
2. Uvajanje projekta interne šolske TV; 
3. Strokovne naloge strokovnih služb izobraževalnih skup- 

nosti in samoupravnih organov. 
B. Naložbe 
1. Poravnava finančnih obveznosti, ki jih je sprejela skup- 

ščina Izobraževalne skupnosti Slovenije v preteklih letih vzvezi 
z že zgrajenimi objekti in objekti v gradnji 

2. Začetek del pri izgradnji Pedagoškega centra in učni 
prostori za pouk splošne ljudske obrambe v Ljubljani 

3. Projektna dokumentacija 
4. Sofinanciranje izgradnje Centra slepih in slabovidnih v 

Skofji Loki 
5. Začetek sofinanciranja izgradnje, adaptacij in rekon- 

strukcij izobraževalnih centrov v skladu z njihovo mrežo in po 
kriterijih, dogovorjenih v posebnih izobraževalnih skupnostih 
in Izobraževalni skupnosti Slovenije 

6. Začetek del pri adaptacijah in pripravi 260 posebnih 
učilnic za tehnični pouk, za pouk fizike, biologije, obrambe in 
zaščite ali za druge predmete, ki zahtevajo posebne učilnice, v 
skladu s kriteriji sprejetimi v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih in Izobraževalni skupnosti Slovenije 

7. Začetek del pri razširitvi računalniških zmogljivosti na- 
menjenih pedagoškemu in znanstvenemu delu v usmerjenem 
izobraževanju. 

C. Druge skupne naloge 
1. kadrovske štipendije za organizacije združenega dela v 

usmerjenem izobraževanju; 
2. zdravstveno varstvo študentov in nezgodno zavarovanje 

učencev pri praktičnem pouku; 
3. regresiranje vsakodnevnih prevozov in poučnih ekskur- 

zij: 
4. Zagarjeve nagrade, priznanja najboljšim srednješolcem, 

društva, ki izvajajo del izobraževalnih programov; 
5. sofinanciranje mladinskega tiska; 
6. stroški plačilnega prometa. 
D. Nove skupne naloge 
1. Mednarodna dejavnost. 

6. člen 
Program skupnih nalog bo veljal po nalogah v letu 1978 

v milijonih d i narjev 
PROGRAMI 
V 

VREDNOST PROGRAMOV 
LETU 1978 

Programi skupnih nalog 
A. Naloge, ki se opravljajo s svobodno menjavo 
dela 
1. Razvojno in raziskovalno delo 
2. Projekt ŠTV 
3. Strokovna služba in samoupravni organi 
B. Naložbe 
1. Poravnava finančnih obveznosti 
Nove naložbe 
2. Pedagoški center 
3. Projektna dokumentacija 
4. Center slepih in slabovidnih 
5. Izobraževalni centri 
6. Adaptacije učilnic 
7. Razširitev računalniških zmogljivosti 
C. Druge skupne naloge 
1. Kadrovske štipendije 
2. Zdravstveno varstvo 
3. Regresiranje prevozov 
4. Nagrade, društva 
5. Mladinski tisk 
6. Plačilni promet 
D. Mednarodna Dejavnost 
SKUPAJ (a-d) 

35,64 
12,34 
6,58 

16,73 
241,52 

44,20 

82,25 
5,60 

13,71 
58,75 
20,56 
16,45 

153,26 
40,00 
20,00 
68,27 

4.94 
7.95 

12,10 
7,58 

438,00 

7. člen 
V letu 1978 bomo pripravljali materialne pogoje za preobra- 

zbo srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje predvsem za 
proizvodno tehnični pouk ter posodabljanje opreme in učil. Za 
ta namen je predvideno 63,06 milijonov dinarjev. 

8. člen 
Skupna sredstva za izvedbo vseh programov iz prejšnjih 

določb tega dodatka k citiranemu samoupravnemu sporazu- 
mu so 2.435,40 milijonov dinarjev. 

Sredstva za izvedbo vseh programov bomo zagotovili: 

- iz presežka združenih sredstev v letu 1977 zdru- 
ženih po zaključnem računu 
- s prispevkom po enotni prispevni stopnji 9,47% 
od prispevne osnove za usmerjeno izobraževanje v 
SRS, od tega: 
- od 1. 1. do 30. 4.1978 po zakonu o osnovah ter o 
načinu obračunavanja in plačevanja prispevka za 

Milijonov 
dinarjev 

276,60 
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financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1978 
(Uradni list SRS 39/74, 29/75, 10/76, 23/76, 31/76, 
12/77 in 24/77) 655,60 
- od 1. 5. do 31. 12. 1978 po stopnji 9,47% od 
prispevne osnove za usmerjeno izobraževanje 1.503,20 
SKUPAJ:  2.435,40 

9. člen 

Po zaključku leta 1978, ko bodo objavljeni uradni podatki o 
gibanju družbenega proizvoda in prispevne osnove, bodo 
Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževalne 
skupnosti poročale o uresničevanju programov vzgoje in 
usmerjenega izobraževanja v skladu z ugotovljenimi dejanski- 
mi gibanji družbenega proizvoda in s planskimi prednostmi za 
to področje. 

Ce bomo s prispevno stopnjo združili več sredstev, kot smo 
določili s tem dodatkom, bomo presežek združenih sredstev 
šteli kot izvršeno obveznost združevanja sredstev za programe 
v letu 1979. 

Če bomo s prispevno stopnjo združili manj sredstev, kot smo 
določili s tem dodatkom, bomo razliko zagotovili v letu 1979. 

Obračun in ukrepe za poračun bomo sprejeli po svojih 
delegatih v Skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

10. člen 
Ta dodatek sprejemamo udeleženci samoupravnega spora- 

zuma o osnovah plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v 
SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 po enakem postopku kot 
smo sprejeli samoupravni sporazum. 

Ugotovitev, da je ta dodatek sprejet, sprejme in objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije Skupščina Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
DODATKA K SAMOUPRAVNEMU SPORAZUMU 
O OSNOVAH PLANA VZGOJE IN 
USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 
1976-1980 

V lanskem letu sprejeti samoupravni sporazum o osnovah 
plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v obdobju 
1976-1980 (objavljen je v Uradnem listu SRS št. 16/77) določa 
za to plansko obdobje temeljne smotre in naloge usmerjenega 
izboraževanja, pogoje in merila svobodne menjave dela, sesta- 
vine in obseg programov ter obveznosti udeležencev sporazu- 
ma. V tem sporazumu so programi ovrednoteni v cenah iz leta 
1975 kot planskih cenah. Zaradi predvidenih gibanj družbene- 
ga proizvoda pa sporazum določa, da bodo planske cene za 
vsako naslednje leto planskega obdobja prevrednotene na 
tekoče cene. Vrednost programov po tekočih cenah za leto 
1977 je določena že v samem sporazumu (20. člen), prav tako 
pa tudi temu ustrezna stopnja prispevka za usmerjeno izobra- 
ževanje (21. člen). 

Za leto 1978 in naslednji leti planskega obdobja omenjeni 
sporazum predvideva sklepanje aneksa (dodatka) k sporazu- 
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mu, da bi udeleženci v skladu s predvidenimi gibanji družbene- 
ga proizvoda določili višino prispevne stopnje za izvedbo 
programov, prevrednotenih na tekoče cene. 

S predlaganim dodatkom za leto 1978 bi omogočili preu- 
smerjanje programov izobraževanja in usposabljanja za pokli- 
ce v smislu preobrazbe usmerjenega izobraževanja, kar je 
temeljna zahteva samoupravnega sporazuma. Zato je že v tem 
letu treba zagotoviti osnovne pogoje za posodabljanje progra- 
mov izobraževanja in usposabljanja za poklice. To so progra- 
mi, ki jih izvajajo šole v posebnih izobraževalnih skupnostih 
oziroma v Izobraževalni skupnosti Slovenije (dokler se ne 
ustanovi posebna izobraževalna skupnost za določeno po- 
dročje), in jih te skupnosti usklajujejo med seboj. Programi 
izobraževanja in usposabljanja za poklice so za leto 1978 
planirani v takem obsegu, da zajemajo vse že vpisane učence 
in študente. 

S predlaganim dodatkom bi omogočili tudi planirane nalož- 
be ter razvojne in druge naloge, ki po samoupravnem sporazu- 
mu sestavljajo program skupnih nalog na področju usmerje- 
nega izobraževanja. 

Programi usmerjenega izobraževanja začrtani v temeljih 
plana za obdobje 1976-1980 se s predloženim dodatkom k 
samoupravnemu sporazumu prevrednotijo na tekoče cene. 
Ker pa v prvih dveh letih tega planskega obdobja združena 
sredstva prispevka za usmerjeno izobraževanje niso dosegla s 
sporazumom določene ravni, smo s pripravami na preobrazbo 
usmerjenega izobraževanja že v zamudi. Vendar bo v tem letu 
mogoče nadomestiti le tretjino zaostanka v vrednosti 63,06 
milijonov dinarjev. 

Predloženi dodatek k samoupravnemu sporazumu zato pre- 
dvideva, da se ta sredstva v celoti uporabijo za ustvarjanje 
materialnih pogojev za začetek preobrazbe srednjega šolstva v 
usmerjeno izobraževanje. 

Predlagani dodatek za leto 1978 izhaja iz ocen, kijih je glede 
gibanj družbenega proizvoda dal Zavod SRS za družbeno 
planiranje. Po teh ocenah bo vrednost programov usmerjene- 
ga izobraževanja v letu 1978 znašala po planski dinamiki za 
obdobje 1976-1980 skupaj 2.435,4 milijona dinarjev. 

Gospodarstvo naj bi zagotovilo predvideni znesek vrednosti 
programov s prispevkom po enotni prispevni stopnji v SRS, kot 
to določa samoupravni sporazum v skladu z zakonom. Vendar 
bo del potrebnih sredstev zagotovljen že s presežkom, ki ga je 
po napovedih Zavoda SRS za družbeno planiranje mogoče 
pričakovati iz prispevka za leto 1977 ob sprejemanju zaključnih 
računov. Razen tega je treba upoštevati, da se po zakonu v 
prvih štirih mesecih leta 1978 prispevek za usmerjeno izobra- 
ževanje plačuje še v višini iz drugega polletja 1977. Zato bo 
preostala potrebna sredstva - glede na oceno prispevne 
osnove, kot jo je dal Zavod SRS za družbeno planiranje - 
mogoče zagotoviti v letu 1978 s prispevkom po stopnji 9,47%. 
Tako bo ta prispevna stopnja skoraj za 1,13 odstotka poena 
nižja od tiste, ki je veljala v letu 1977, ko je znašala 10,6%. 

Ce bodo predvidena gibanja družbenega proizvoda v letu 
1978 uresničena, bo torej mogoče uresničiti programe usmer- 
jenega izobraževanja ob zmanjšanih obveznostih gospodar- 
stva. 

Predlagani dodatek bo omogočil v letu 1978 izvedbo nalog, 
ki so na področju usmerjenega izobraževanja določene s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana za obdobje 
1976-1980. Zato skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
poziva delavce in druge delovne ljudi, da kot udeleženci 
samoupravnega sporazuma ta dodatek sprejmejo. 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

plana raziskovalne dejavnosti za leto 1978 

K samoupravnem sporazumu o temeljih plana raziskoval- SPREJEMAMO 
ne delavnosti v SR Sloveniji za obdob|e 1976-1980, spreje- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
tem v letu 1977 ter v delovnih skupnostih in delovni ljudje, ki z osebnim 
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delom s sredstvi v lasti občanov opravljamo gospodarsko ali 
drugo dejavnost 

DOPOLNILO 
k samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana raziskovalne dejavnosti za leto 
1978 

1.člen 
Ta aneks opredeljuje: 
- glavne naloge pri oblikovanju, usklajevanju in uresniče- 

vanju delovnih programov Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
PRS v letu 1978; 

- materialne pogoje uresničevanja teh programov in sistem 
združevanja sredstev za Skupni raziskovalni program pri Razi- 
skovalni skupnosti Slovenije; 

- obveznost vseh udeležencev sporazuma, da vsak na 
svojem področju in z medsebojnim usklajevanjem sodelujejo 
pri oblikovanju in uresničevanju Skupnega raziskovalnega 
programa ter pri vseh drugih zadevah v okviru raziskovalne 
politike v SR Sloveniji. 

2. člen 
Osrednja naloga, ki jo družbeni plan razvoja SR Slovenije 

zastavlja raziskovalni sferi, da raziskovalna dejavnost več in 
bolj neposredno prispeva k zvišanju produktivnosti v gospo- 
darstvu in k večji učinkovitosti družbenih storitev. 

Za uresničitev te usmeritve bo Raziskovalna skupnost Slove- 
nije do 30. junija 1978 pripravila in sprejela podrobni plan 
razvoja in usmeritve raziskovalne dejavnosti v obdobju 
1978-1980. Ta pian bo podrobneje opredelil cilje skupnega 
raziskovalnega programa, navedene v 10. členu samoupravne- 
ga sporazuma o temeljih plana raziskovalne dejavnosti in tako 
ustvaril osnovo za organizirano usmerjanje in selektivno finan- 
ciranje raziskav v naslednjem obdobju. 

3. člen 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo v letu 1978 na osnovi 

sprejetih skupščinskih sklepov in Resolucije o uresničevanju 
družbenega razvoja SRS v letu 1978 intenzivneje dograjevala 
celovit sistem načrtovanja, usmerjanja, povezovanja, financi- 
ranja in družbenega nadzora raziskovalnega dela in spremlja- 
jočih aktivnosti. Najpomembnejše naloge s tega področja so: 

1. Pospešiti integracijo raziskovalnih procesov oziroma ra- 
ziskovalno dejavnost povezati v večje dolgoročno zasnovane 
in smotrno organizirane usmerjene programe in konkretne 
projekte, usmerjene k uresničevanju dogovorjenih planskih 
ciljev; 

2. Dosledneje izpopolniti, uskladiti in uveljaviti metodologi- 
jo ter kriterije za ocenjevanje konkretnih projektov in usmerje- 
nih programov ter uveljaviti vrednotenje celovitih rezultatov 
raziskovalnih procesov in na tej osnovi izpopolniti sistem 
financiranja raziskav in spremljajočih aktivnosti; 

3. Z ustrezno organizacijo načrtovanja, izbiranja in usmer- 
janja raziskav uveljaviti kvalitativne dejavnike razvoja RD; 

4. Zagotoviti intenzivno povezovanje raziskovalnih zmoglji- 
vosti ter obenem potrebno prilagodljivost raziskovalnih pro- 
gramov strategiji splošnega družbenega razvoja. 

5. Zagotoviti organizirano usmerjanje celotnega raziskoval- 
nega področja, na osnovi družbeno verificiranih projektov in 
usmerjenih programov ter pospešiti sklepanje samoupravnih 
sporazumov za njihovo izvajanje med uporabniki in izvajalci 
kot uresničevanje enega od načrtov združevanja dela in sred- 
stev na področju, raziskovalnega dela. 

6. Načrtno okrepiti smotrno organizirano mrežo raziskoval- 
nih organizacij na vseh področjih dela ter tiste člene razisko- 
valne in inovacijske dejavnosti, ki omogočajo sproten prenos 
in uveljavljanje raziskovalnih dosežkov v družbeni praksi. 

4. člen 
PRS bodo v letu 1978 izoblikovale in sprejele programe 

svojega dela, v katerih bodo usklajene in ločeno prikazane: 
- naloge, ki jih imajo PRS v tem obdobju; 

- raziskovalni program PRS v tistem obsegu, kolikor je 
sestavni del Skupnega raziskovalnega programa pri RSS; 

- raziskovalni program PRS.kipresegaskupni raziskovalni 
program RSS in ki bo osnova za usklajeno angažiranje razisko- 
valnih kapacitet in materialnih virov v okviru PRS. 

5. člen 
ORS bodo v letu 1978 intenzivirale svoja prizadevanja za 
koordinirano opredeljevanje raziskovalnih potreb in za hitrejši 
prenos obstoječih raziskovalnih dosežkov v prakso. Na svojem 
področju bodo pospeševale povezovanje raziskovalnih kapa- 
citet in usklajevanje raziskovalnih programov organizacij OZD 
s skupnim raziskovalnim programom ter stimulirale in popula- 
rizirale inventivno dejavnost, raziskovalno dejavnost in vse 
oblike uveljavljanja njenih dosežkov. 

6. člen 
Za skupni raziskovalni program bomo v letu 1978 po enotni 

prispevni stopnji pri RSS združili 561,1 mio din, skupaj z 
drugimi prihodki pa bo vrednost celotnega programa RSS v 
letu 1978 znašala .612,0 mio din. 

Ta sredstva bodo uporabljena za: 

mio dir 
1. Financiranje raziskav v okviru Skupnega razi- 
skovalnega programa do višine (vključno z zago- 
tovitvijo rač. časa potrebnega za raziskave) 392,4 
2. Kreditiranje razvojnih raziskav in prenosa ra- 
ziskovalnih dosežkov v prakso dovišine 46,0 
3. Vlaganje v raziskovalno infrastrukturo, sku- 
Pai dovišine 102,5 
Od tega: 
3.1 Vlaganje v izobraževanje raziskovalcev do 23,3 
Od tega: 
a) za vse oblike podiplomskega študija doma in 
vtujini do 14,4 
b) za gradnjo študentskih domov do 1^2 
c) za delno pokrivanje stroškov stažiranja mla- 
dih raziskoval. do 7,7 
3.2 Vlaganje v znanstveno publicistiko do 15,3 
3.3 Delno pokrivanje stroškov znanstvenih sre- 
čanj do 3,1 
3.4 Vlaganje v INDOK dejavnost do 25,3 
3.5 Vlaganja v specialno znanstveno opremo do 35,5 
Od tega: 
a) za tekoče delovanje opreme, ki obratuje pod 
posebnim režimom in v splošnem interesu, do 12,0 
b) sofinanciranje nabave nove opreme 

do 4,5 
c) kreditiranje nabave nove opreme do 19,0 
4. Vlaganje v vzpodbujanje in popularizacijo 
RD do 5,0 
Od tega za: 
a) Kidričeve nagrade, nagrade Sklada Borisa 
Kidriča ter druge nagrade in priznanja do 1,4 
b) mladinske akcije do 3,6 
5. Investicijska vlaganja v zgradbe (financiranje 
in kreditiranje) do 20,0 
6. Financiranje delovanja raziskovalnih skupno- 
sti in vlaganje v program raziskav znanstvenega 
področja in politike do 24,0 
Od tega: 
a) za sofinanciranje stroškov delovanja ORS do 4,2 
7. Ostalo (rezerve in nerazporejeno) do 22,1 

V skladu z določili tega člena bo skupščina RSS sprejel? 
finančni načrt za leto 1978, v katerem bo podrobneje opredeliia 
posamezne postavke. 

7. člen 
Sredstva iz točke 1. prejšnjega odstavka bodo trošena .? a 

financiranje raziskovalnega dela, usklajenega s cilji in priorite- 
tami, ki jih določa samoupravni sporazum o temeljih plana 
raziskovalne dejavnosti ter na osnovi dogovorjene metodolo- 
gije. Postopek selekcioniranja, usmerjanja in povezovanja 
raziskav bo potekal preko PRS. 
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Sredstva iz vseh ostalih točk prejšnjega člena bodo trošena v 
okviru RSS po postopkih in na načine, ki jih je sprejela 
skupščina RSS ter na osnovi javno objavljenih razpisov. 

Prednost pri uporabi sredstev iz 5. točke prejšnjega člena 
bodo imele Centralna tehnična knjižnica, Slovenska akademi- 
ja znanosti in umetnosti in Knjižnica visoke tehniške šole v 
Mariboru, če bodo pravočasno zadovoljile splošnim pogojem 
za koriščenje investicijskih sredstev. 

8. člen 

Z namenom, da se raziskave iz Skupnega raziskovalnega 
programa načrtneje povežejo s splošnimi cilji razvoja in s 
potrebami posameznih delovnih organizacij ter hkrati izboljša- 
jo pogoji za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, se bodo v 
letu 1978 delovne in druge organizacije intenzivneje vključeva- 
le preko ORS in PRS v njihovo izvajanje in sofinanciranje. 

9. člen 

Sredstva za uresničevanje tega programa dela se bodo kot 
doslej združevala pri RSS po enotni prispevni stopnji. 

Po izračunih Zavoda SRS za družbeno planiranje znaša 
prispevna stopnja 1,72 od predvidene prispevne osnove 
(22.801 mio din). 

Ob zaključnem računu za leto 1977 bo izvršen dokončni 
poračun obveznosti zavezancev združevanja sredstev po tem 
sporazumu. 

Poračun bo izvršen do višine vrednosti programa, ki bo višja 
ali nižja za toliko odstotkov, za kolikor odstotkov bo višja ali 
nižja razlika med planirano in dejansko rastjo družbenega 
proizvoda v SR Sloveniji v letu 1978. 

Če bodo zavezanci po tem obračunu dolgovali razliko, jo 
bodo poračunali sorazmerno svojim celoletnim obveznostim 
najkasneje do 28. 2. 1979. 

Ce pa bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev prese- 
gla njihovo dejansko obveznost za leto 1978, se jim bo ta 
razlika vštela v obveznosti za leto 1979. 

Poračun in ustrezne sklepe sprejme skupščina SIS. 

KONČNE DOLOČBE 
10. člen 

Podpisovanje tega aneksa poteka na enak način, kot je 
potekalo podpisovanje samoupravnega sporazuma o temeljil" 
plana raziskovalne dejavnosti in tudi spremeniti gaje mogoče 
le na način, na katerega je bil sprejet. 

OBRAZLOŽITEV 

V programski usmeritvi Raziskovalne skupnosti Slovenije je 
bilo v zadnjem obdobju močneje poudarjenih dvoje prizade- 
vanj: prvič, da se poveže raziskovalno delo, ki ga opravljajo 
samostojne raziskovalne organizacije z raziskovalno (in ra- 
zvojno) dejavnostjo organizacij združenega dela, zlasti v indu- 
striji in drugič, da se izboljša kvaliteta raziskovalnih procesov, 
kar naj bi zagotovilo uporabnejše rezultate raziskav. 

Obe nalogi sta izrazito dolgoročni. Prvo, ki jo Samoupravni 
sporazum o temeljih plana raziskovalne dejavnosti v 8. členu 
definira kot »neposredno usmerjanje raziskovalne dejavnosti 
na ključne potrebe delovnih področij« je mogoče uresničiti le, 
če se vzpostavi celovit, medsebojno povezan proces, na kate- 
rega enem koncu temeljne organizacije združenega dela (in 
krajevne skupnosti) opredeljujejo svoje probleme in potrebe 
po raziskovalni dejavnosti, na katere se na drugem koncu 
odzivajo raziskovalne organizacije in na osnovi teh potreb 
oblikujejo svoje raziskovalne programe. Izjemno pomembno 
vlogo imajo pri tem Občinske raziskovalne skupnosti, ki mora- 
jo TOZD in KS pomagati pri oblikovanju (planiranju) in usklaje- 
vanju teh potreb in zagotoviti, da se te potrebe smiselno 
povezujejo v skupni raziskovalni program v RSS. 

Ta skupni raziskovalni program tako obsega predvsem tiste 
sistemske, prostorske, medicinske in nacionalne raziskave, ki 
so skupnega pomena in ki jih je treba oziroma mogoče 
zastaviti šele na republiškem nivoju, kjersepovečajovuravno- 
težen program. Pri tem je v tem trenutku preuranjeno določati 
medsebojne finančne proporce tem raziskavam tudi zato, ker 
je celoten sistem samoupravnih interesnih skupnosti oziroma 
neposredne menjave dela šele v uveljavljanju in bi tako določa- 
nje pomenilo postavljanje pregrad v sporazumevanju. 

Aneks k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana razi- 
skovalne naloge zato ne vsebuje teh finančnih razmerij, pač pa 
določa glavne naloge, ki jih bo treba v okviru RSS, pa tudi v 
širšem družbenem prostoru, pričeti reševati že v letu 1978, če 
hočemo zagotoviti uresničevanje planske usmeritve. 

Tako drugi člen aneksa zavezuje RSS, da do 30. junija, to 
pomeni ob koncu mandata sedanjim organom in na samem 
začetku dela naslednjih, pripravi in sprejme podroben plan 
razvoja in usmeritve raziskovalne dejavnosti v obdobju 
1978-1980. SSTP RD v svojem 10. členu namreč navaja glavne 
cilje, h katerim bo usmerjena raziskovalna dejavnost. Naloga 
plana pa je, da te cilje konkretizira in v okviru vsakega opredeli 
osrednje raziskovalne probleme. Predlog tega plana (ki obse- 
ga preko 40 strani in ga ni bilo mogoče vključiti v aneks) je 
pripravljen in je v področnih in občinskih raziskovalnih skup- 
nostih v fazi vsklajevanja. V postopku bodo lahko sodelovale 
vse OZD in drugi nosilci planiranja. 

V 3. členu so opredeljene glavne naloge, ki jih je treba pričeti 
reševati. Te naloge akcijsko določajo usmeritev raziskovalne 
politike in opozarjajo na ukrepe, ki jih je treba izpeljati v sami 
raziskovalni sferi, da bi se ta lahko neposredneje vključila v 
splošna razvojna prizadevanja in v tem sodelovanju zagotav- 
ljala rezultate, ki jih od nje pričakujemo. Nesporno dejstvo 
namreč je, da raziskovalna sfera danes v svojem razvoju 
zaostaja za potrebami in problemi, ki jih ji zastavljajo moderni 
procesi proizvajanja in upravljanja. 

V četrtem členu so opredeli"rie nekatere naloge PRS predv- 
sem v smislu preseganja skupnega raziskovalnega programa 
in tesnejšega povezovanja z ostalimi dejavniki v naši družbi: za 
PRS tehniških ved so to predvsem organizacije ZD materialne 
proizvodnje, za ostale PRS pa dejavniki odločanja, upravljanja 
in samoupravljanja v celoti, predvsem pa SIS v družbenih 
dejavnostih (za zdravstvo, za izobraževanje, za kulturo itd.), s 
katerimi bodo morale PRS izoblikovati enotne raziskovalne 
programe in združiti potrebna sredstva. Praksa v zadnjih letih 
je pokazala, da je to ena najpomembnejših nalog in brez njene 
rešitve verjetno ni mogoče zagotoviti ustrezne povezave zna- 
nosti s prakso. 

V petem členu so opredeljene glavne naloge ORS, predvsem 
v smislu opredelitve potreb po raziskavah, kot je to obrazlože- 
no v uvodu. V zadnjem obdobju se je pokazalo, kako pomemb- 
na je vloga ORS zlasti v večjih centrih tudi pri vzpodbujanju in 
nagrajevanju nosilcev raziskovalne dejavnosti, ki naj omogoči 
tesnejšo povezavo. Zbrani podatki namreč kažejo, da obstojijo 
številne pomembne rešitve in tehnološke novosti, ki pa ostaja- 
jo anonimne in neznane in jih zato manjše OZD ne morejo 
uporabiti ali pa jih za draga sredstva nabavljajo v tujini. 

V šestem členu je podana struktura trošenja zbranih sred- 
stev v letu 1978. Osrednja postavka so seveda sredstva za 
financiranje in kreditiranje raziskovalnih nalog in projektov, ki 
obsega skoraj 70% celotnih sredstev. Pri tem je program teh 
raziskav določen v SSTP RD, podrobneje pa opredeljen v 
planu razvoja in usmerjanja RD, ki smo ga že omenili. 

Ostale postavke zagotavljajo financiranje tistih spremljajo- 
čih aktivnosti, brez katerih ni mogoče zagotoviti kvalitete 
raziskav: v izobraževanje raziskovalcev se vlaga okrog 4% 
sredstev, (bo pa verjetno potrebno v naslednjih letih ta sred- 
stva deloma povečati, saj povprečna starost raziskovalcev v 
Sloveniji še vedno narašča), v strokovni in znanstveni tisk v 
Sloveniji in Jugoslaviji okrog 2,5%, v znanstvena srečanja 
(sestanki, konference, simpoziji itd.) okrog 0,5%. Približno 
4,5% sredstev naj bi v letu 1978 vložili v razvoj informacijske in 
dokumentacijske dejavnosti, ki je v Sloveniji še zmeraj relativ- 
no slabo razvita. Prav nizek nivo informiranosti in informatike 
pomeni nevarnost, da bi se obsežna sredstva troši laza raziska- 
ve nečesa, kar je že znano, pri nas ali v tujini. Precejšnja 
sredstva so namenjena tudi nabavi in delovanju opreme (okrog 
6%) - spet z utemeljitvijo, da slaba in zaostala oprema pravilo- 
ma ne omogoča kvalitetnih raziskav, mnogokrat pa jih tudi 
zavira in draži. Sredstva za nagrade so izjemno nizka (okrog 
0,3%) in skupaj s sredstvi za mladinske raziskovalne akcije 
predstavljajo manj od 1%. Pri tem pa se čedalje bolj pogreša 
možnost, da se nagradi in vzpodbuja tudi organizacijske 
napore na raziskovalnem področju. 

Sredstva, namenjena investicijam, so nizka (okrog 2,6%), 
pomenijo pa vzpodbuden začetek, saj je bilo prav investiranje v 
zgradbe v zadnjih 10 letih občutno zanemarjeno. Sredstva za 
delovanje raziskovalnih skupnosti so v zadnjem obdobju pora- 
sla kar je razumljivo glede na nove oblike organiziranosti 
(uveljavitev PRS in ORS); so pa v razumnem okviru (okrog 4%) 
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in pomenijo investicijo v povezovanje raziskovalne sfere s 
splošnimi razvojnimi prizadevanji družbe. 

V letih 1976 in 1977 se je v RSS združilo mnogo manj 
sredstev, kot je bilo to dogovorjeno s samoupravnim sporazu- 
mom. Združenih je bilo le okrog 92% sredstev, kar pomeni, da 
je izpad znašal okrog 54,0 mio di n. Do tega izpada združevanja 
je prišlo predvsem zaradi počasnejšega dohodka, kot je bilo 
predvideno, kar kaže na določeno pomanjkljivost sistema. 
Izpad sredstev je namreč pomenil omejitev vlaganj v razisko- 
valne objekte in v večje raziskovalne projekte. 

Glavna sistemska naloga ostaja torej dograditev sistema 
združevanja sredstev za skupni raziskovalni program, kar naj 
zagotovi potrebno stabilnost v združevanju sredstev in v ure- 

sničevanju programa. Pri tem predstavljajo poseben problem 
izpadi, ki jih je samo delno mogoče pokrivati z najemanjem 
posojil, kot je bilo to storjeno v letu 1976. 

Skupščina RSS se je zavzela, da bi izpadala sredstva za 
skupni raziskovalni program združili že v ietu 1978 in tako 
zagotovili hitrejše investiranje v družbeno usmerjene projekte 
(okolje, transport, hrana itd). 

Celoten aneks je v skladu z določili SSTP raziskovalne 
dejavnosti in pravzaprav pomeni njegovo konkretizacijo za 
leto 1978. Kompletno poročilo o uresničevanju plana in drugih 
nalog, ki jih ima RSS, ter o delovanju organov in delovnih teles 
RSS obravnavajo skupščine PRS, obravnavala in sprejemala 
pa ga bo skupščina RSS na svoji seji, predvidoma 29. marca 
1978. 

KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE 

POROČILO 

o uresničevanju samoupravnega 

sporazuma o temeljih plana Kulturne 

skupnosti Slovenije za obdobje 

1976-1980 v letih 1976 in 1977 in s 

temeljnimi nalogami v letu 1978 

I. 

Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana kultur- 
nih skupnosti in Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1976-80 je sprejela skupščina KSS dne 22. 4.1977 in ga dala v 
razpravo združenemu delu, ki ga je v juniju 1977 z večino 
sprejelo. 

Temeljna značilnost programa KSS v sprejetem samouprav- 
nem sporazumu je bila v tem, da se celoviteje in enotneje 
povezuje celoten slovenski kulturni prostor, da kulturne dejav- 
nosti postanejo sestavina programov vseh kulturnih skupno- 
sti, tako da se presega programska zaprtost v občinske meje. 

1. DEJAVNOST ŠIRŠEGA POMENA 
V letu 1976 so se začela pri Kulturni skupnosti Slovenije 

združevati sredstva zavzajemnostno sofinanciranje dejavnosti 
širšega pomena, to je tistih dejavnosti, za katere ni mogoče, da 
bi bile zanje odgovorne samo tiste kulturne skupnosti, kjer je 
sedež dejavnosti. Kot dejavnost širšega pomena so bile dogo- 
vorjene: gledališka dejavnost in dejavnost Slovenske filharmo- 
nije ter varstvo kulturne dediščine. 

Varstvo kulturne dediščine (dejavnost muzejev in galerij kot 
likovnih muzejev) je nedvomno med širšimi nalogami in odgo- 
vornostmi in glede na vlogo in značaj posameznih muzejev pri 
njihovem vzdrževanju in razvoju sodelujejo vse kulturne skup- 
nosti. To omogoča voditi enotnejšo politiko pri varstvu kultur- 
ne dediščine in prispeva k tesnejši medsebojni povezanosti 
muzejev in galerij. 

Kot dejavnost širšega pomena je opredeljena tudi dejavnost 
gledaliških organizacij združenega dela (sem štejemo tudi obe 
operi z baletom) saj je zanje značilno, da s svojo dejavnostjo 
segajo v širši prostor, kot je občinski. Razen muzejev in 
gledališč je tako opredeljena tudi dejavnost Slovenske filhar- 
monije. 

Takšno usklajevanje prispeva k postopni izenačitvi pogojev 
delovanja posameznih organizacij in družbenoekonomskega 
položaja delavcev v njih. Se posebej pa je to pomembno za 
programsko integracijo ob smotrni delitvi dela med njimi. 

V letu 1976 so bile financirane OZD na gledališkem, glasbe- 
nem in plesnobaletnem področju s polovičnim deležem, OZD s 
področja muzejske dejavnosti z deležem od ene petine do 
polovice, OZD s področja galerijske dejavnosti z deležem od 
ene tretjine do polovice. V letu 1977 so bile OZD financirane z 
deležem od ene tretjine do polovice. Povečalo se je tudi število 
OZD, financiranih pri dejavnosti širšega pomena. 

2. SOLIDARNOSTNA POMOČ MANJ RAZVITIM 
OBMOČJEM 

V letu 1976 in 1977 je bila solidarnostna pomoč na novo 
opredeljena tako, da so se vse kulturne skupnosti soočile s 
problematiko manj razvitih območij, hkrati pa je bil program 
pomoči razširjen na več kulturnih področij. V skladu z zako- 
nom o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in odlo- 
kom, v katerem so bila našteta manj razvita območja, so bile 
občine razvrščene v tri kategorije, glede na velikost družbene- 
ga proizvoda na prebivalca. 

Solidarnostna pomoč je bila dodeljevana na naslednjih 
področjih: 

a) za delovanje strokovnih služb 
Delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniškovar- 

stvenega področja je urejeno z medobčinskim sodelovanjem, 
tako da posamezne občine prispevajo dogovorjen delež k 
regionalnim zavodom po tako imenovanih ključih. KSS prispe- 
va iz združenih sredstev manj razvitim občinam 80%, 65% in 
50% k dogovorjenemu deležu. 

b) za naložbe 
KSS prispeva manj razvitim občinam k sredstvom za novo- 

gradnje oz. obnovo in posodobitev prostorov do 50%, 45% in 
40%, drugim občinam pa do 35%. 
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c) za akcije na spomeniškovarstvenem 
področju 

KSS prispeva k spomeniškovarstvenim posegom na kultur- 
nih spomenikih in spomeniških območjih, uvrščenih v I. kate- 
gorijo, na manj razvitih območjih do 80%, 65% in 50%, pri vseh 
drugih občinah pa do 50%. 

č) za gledališka in glasbena gostovanja 
KSS pospešuje gostovanja na manj razvitih območjih tako, 

da prispeva za predstave lutkovnih gledališč, za posebej pri- 
pravljene in za popoldanske predstave za mladino, za predsta- 
ve za odrasle in za glasbena gostovanja za mladino in odrasle. 

d) za muzejsko dejavnost 
Dejavnost muzejev in galerij je že razreševana z vzajemnost- 

nim sofinanciranjem v okviru skupnih nalog in sicer z eno 
tretjinsko in polovično soudeležbo. Pri dejavnostih muzejev in 
galerij na manj razvitih območjih, kje je bila soudeležba KSS 
manj kot 50%, KSS še posebej dodaja sredstva do skupno 50/o 
soudeležbe pri občinah v !. kategoriji, do skupno 45% pri 
občinah v II. in do skupno 40% pri občinah v III. kategoriji. 

e) za knjižničarstvo 
KSS na področju knjižničarstva podpira dopolnjevanje 

knjižnega fonda za spložnoizobraževalno knjižničarsko mrežo 
z najnižjim številom knjig na prebivalca do temeljne zaloge 
0,50 knjige na prebivalca; nakup knjig za bibliobuse, ki deluje- 
jo na manj razvitih območjih; nabavo in opremo bibliobusov 
kot dopolnila knjižničarske mreže na manj razvitih območjih. 

3. NALOŽBE 
Znano je, da vzadnjih dveh desetletjih, to je po končani akciji 

graditve zadružnih domov, na področju kulture ni bilo po- 
membnejših vlaganj, tako da so stavbe, v katerih se odvija 
kulturna dejavnost v zelo slabem stanju in razpadanju. 

Zato so se v letu 1976 začela pri Kulturni skupnosti Slovenije 
združevati sredstva za naložbe, s katerimi so se na podlagi 
posebej dogovorjenih kriterijev in prioritet obnavljali, dograje- 
vali in gradili prostori za kulturne dejavnosti. Obnovljeni so bili 
kulturni domovi v Vinici, Ormožu in Grosupljem; obnavljati pa 
so se začeli kulturni dom in knjižnica v Mozirju, kulturni 
domovi v Vranskem in Litiji, knjižnico v Postojni in osrednja 
knjižnica v Kopru. 

Na novo so bili zgrajeni kulturni domovi v Spodnji Sčavnici, v 
Ravnah nad Idrijo, v Krškem, v Cirkovcih pri Ptuju, v Ločah pri 
SI. Konjicah. 

Začeli so se graditi kulturni domovi v Beli pri Kranju, v 
Šmarjah pri Jelšah, kulturni center v Novi Gorici, kulturni dom 
Ivana Cankarja, kompleks SNG v Mariboru, muzej NOB v 
Novem mestu. 

4. RTV 
V letu 1976 so se začela pri Kulturni skupnosti Slovenije 

združevati tudi sredstva za obogatitev kulturnih programov 
radia in televizije, v sodelovanju s kulturnimi OZD, s čimer je 
dana večja možnost za ustreznejšo koordinacijo delovnih 
programov, za krepitev enotnega slovenskega kulturnega pro- 
stora in za večjo dostopnost kulturnih dobrin najširšemu krogu 
delovnih ljudi in občanov. Dosežena je bila nova stopnja 
sodelovanja med radijskimi in televizijskimi programskimi 
vodstvi ter kulturnimi organizacijami, ki se kaže tudi v finančno 
enakopravnejših medsebojnih odnosih. V prihodnje bo treba 
nedvomno še pospešiti skupno oblikovanje programov. 

5. Pregled po posameznih kulturnih področjih 
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976-80 so bile 

kot prednostne dejavnosti na področju kulture opredeljene 
knjižničarstvo in založništvo, gledališka dejavnost in varstvo 
kulturne dediščine. 

V samoupravnem sporazumu je bila rast teh dejavnosti 
načrtovana v skladu s predvideno realno rastjo družbenega 
proizvoda (6%). 

Na posameznih kulturnih področjih so bili v letu 1976 in 1977 
naslednji premiki; 

A. Na založniškem in knjižničarskem področju 
je bil s povečanimi sredstvi zagotovljen izid znatno večjega 

števila izvirnih leposlovnih, družboslovnih in strokovno znan- 
stvenih del (1975 - 165 naslovov, 1976 - 199 naslovov, 1977 - 
233 naslovov), v letu 1977 pa poleg tega omogočena z izvedbo 
odkupa Kulturne skupnosti Slovenije tudi obogatitev knjižnič- 
nih fondov splošnoizobraževalnih knjižnic z najpomembnejši- 
mi deli slovenskih avtorjev. Obenem je bil rešen težak material- 
ni položaj večine revij, ki jih podpira Kulturna skupnost Slove- 
nije, v okviru družbenega dogovora o mladinski periodiki pa 
izdajateljem teh revij zagotovljena normalna osnova za izhaja- 
nje. 

Na knjižničarskem področju je bila z otvoritvijo matične 
knjižnice v Metliki izpopolnjena zadnja vrzel v mreži občinskih 
matičnih knjižnic. 

B. Na gledališkem področju 
je bilo z nekoliko številnejšimi gostovanji slovenskih poklic- 

nih gledališč pokrit večji prostor, čeprav še vedno obstojajo 
bele lise predvsem zaradi neprimernih prostorov za gostova- 
nja. Prišlo je do večjih premikov na področju medrepubliške 
izmenjave in pri gostovanjih tujih gledališč pri nas. Tudi naša 
gostovanja v tujino so spet začela (MGL na Poljskem, Mladin- 
sko gledališče v Franciji), prav tako se je še bolj razvilo 
sodelovanje slovenskih gledališč z našimi narodnostnimi 
skupnostmi v zamejstvu. Gledališki festivali in srečanja so s 
svojimi programi pomembno prispevali k popularizaciji gleda- 
liške dejavnosti. 
C. Na področju varstva kulturne dediščine 

so bile prednostno obravnavane akcije, vezane na tematiko 
našega revolucionarnega boja. Na spomeniškovarstvenem po- 
dročju je bil tako storjen opazen kakovostni premik pri varova- 
nju spomenikov NOB. K temu je poleg širše družbene odgovor- 
nosti za spomenike NOB pripomogla tudi okrepitev strokovnih 
kadrov za to področje v zavodih za spomeniško varstvo. 

Povečanje sredstev za spomeniško varstvo je bilo le nomi- 
nalno, saj je vsakoletna podražitev gradbenih storitev presegla 
porast sredstev. Kljub temu so bili doseženi nekateri vidni 
rezultati. 

Ob potresu v Posočju je bila vsem trem prizadetim kulturnim 
skupnostim Tolminu, Novi Gorici, in Idriji zagotovljena vsa 
možna finančna pomoč za obnovo kulturnih spomenikov. 

Na muzejskem področju je bila realizirana pobuda, da poleg 
drugih potujočih razstav obišče čimveč krajev v Sloveniji tudi 
vrsta muzejskih razstav, ki v počastitev Titovih jubilejev obrav- 
navajo tematiko iz našega revolucionarnega boja. Večja po- 
zornost je bila posvečena medrepubliškim izmenjavam in 
načrtnejšemu odkupu muzejskih predmetov za izpopolnjeva- 
nje pomembnejših zbirk, za kar je bil izdelan pravilnik in 
imenovana posebna komisija. 

Izoblikovan je bil tudi predlog meril za opredelitev nalog, 
oblikovanje programov in dejavnosti muzejev. Ta je zdaj v širši 
strokovni razpravi. 

Na arhivskem področju je bil poleg restavracije, konservaci- 
je, mikrofilmanja in natisa pomembnejšega gradiva, izvedenih 
tudi nekaj razstav, ki naj prispevajo k popularizaciji arhivske 
dejavnosti. V teku so razprave o reorganizaciji in problematiki 
arhivske službe. 

Č. Na likovno-galerijskem področju 
so tekla prizadevanja za bolj usklajeno in smotrno prirejanje 

razstav, še zlasti retrospektivnih predstavitev pomembnejših 
umetnikov. 

V okviru medrepubliškega sodelovanja, za kar KSS zagotav- 
lja večja sredstva kot v prejšnjem obdobju, so bile dosežene 
številnejše, a vendar kakovostne izmenjave likovnih razstav. 

Likovna dela za izpopolnjevanje galerijskih zbirk se odslej 
odkupujejo na podlagi posebnega pravilnika, ki upošteva 
zlasti pomembnost, vrednost in ogroženost umetnine. Na 
podlagi predlogov občinskih kulturnih skupnosti in galerij se z 
razstav še nadalje odkupujejo likovna dela živečih umetnikov. 

D. Na glasbenem in plesno-baletnem področju 
je bil dokončno oblikovan tekst samoupravnega sporazuma 

med slovenskimi glasbenimi ustanovami, ki naj bi zagotovil 
tesnejše medsebojno sodelovanje. 
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Na področju glasbene ustvarjalnosti je opazen viden porast 
števila novih glasbenih del, pri čemer ima spodbudno vlogo 
posebno nagrajevanje v okviru KSS. KSS si je še nadalje 
prizadevala za pospešeno širjenje glasbene in plesno-baletne 
kulture med mladimi. 

E. Na področju filmske proizvodnje in 
kinematografije 

je zagotovila KSS produkcijo treh celovečernih filmov in 
deset kratkih filmov letno. S prevzemom soustanoviteljstva 
VIBA filma in s sooblikovanjem organov upravljanja v njem je 
prispevala KSS tudi k novi ureditvi slovenske filmske proizvod- 
nje. 

Oblikovan je bil tekst samoupravnega sporazuma o uresni- 
čevanju kulturne politike na področju reproduktivne kinema- 
tografije, o programski strukturi predvajanih filmov, o merilih 
za poslovanje kinematografov, o filmski vzgoji mladine in 
odraslih in o drugih skupnih vprašanjih. 

F. Kulturno dejavnost Slovencev, ki živijo zunaj 
SRS 

je Kulturna skupovenije podpirala tako, podpirala tako, daje 
pospeševala dejavnost kulturnih ustanov in društev Slovencev 
v zamejstvu, med izseljenci in delavci, ki so na začasnem delu v 
tujini, gostovanja iz Slovenije, odkup knjig za knjižnice. KSS si 
še posebej prizadeva, da bi kulturno dejavnost Slovencev 
zunaj SRS še bolj podprla tako gmotno kot organizacijsko, v še 
večji meri pa bo posvetila pozornost vsebinskemu vidiku tega 
sodelovanja. 

G. Razvoj kulturne dejavnosti italijanske in 
madžarske narodnosti 

KSS je pospeševala njihovo lastno kulturno ustvarjalnost, na 
podlagi dogovorjenega programa tako, da je podpirala dejav- 
nost kultumib organizacij, gledališke in glasbene prireditve, 
likovne razstave ter knjižnično in založniško dejavnost, še 
posebej pa izdajo izvirnih del ustvarjalcev obeh narodnosti. 

Poleg teh že ustaljenih oblik so bile v program vključene tudi 
izmenjave ter sodelovanje z matičnima narodoma, kar prispe- 
va k urejanju in razreševanju manjšinske problematike. 

H. Kulturno sodelovanje v okviru SFRJ 
Poleg kulturnega sodelovanja na posameznih področjih je 

treba poudariti dosledno uresničevanje medrepubliškegaspo- 
razuma o financiranju skupnih akcij. Predvsem pa je treba 
poudariti pomembno predstavitev slovenskega kulturnega 
snovanja v Črni gori in na Kosovem - v akciji Dnevi slovenske 
kulture, ki je bila v letu 1977. 

V letu 1976 je bila podobna akcija v Sloveniji, kjer smo bili v 
Dnevih kulture Kosova seznanjeni s kulturnim snovanjem v tej 
pokrajini. 

I. Na področju stikov s tujino 
je KSS z drugimi republikami sooblikovala in usklajevala 

programe kulturnega sodelovanja v okviru meddržavnih spo- 
razumov. Pospeševala je izmenjavo najpomembnejših stvari- 
tev, gostovanja, razstave, izmenjavo kulturnih delavcev in 
drugo. Pri tem je bila prednost dana akcijam, ki jih vsebujejo 
meddržavni programi kulturnega sodelovanja. Med večjimi 
akcijami v letu 1976 so bili Dnevi kulture jugoslovanskih 
narodov in narodnosti v ZSSR in Dnevi sovjetske kulture v 
SFRJ, sodelovali pa smo tudi pri akcijah v okviru proslave 
200-letnice ZDA; v letu 1977 pa Dnevi kulture narodov in 
narodnosti SFRJ v Rimu, gostovanja Slovenskega okteta v 
Afriki in gostovanje Slovenske filharmonije v ZDA. 

KSS si je prizadevala, za sodelovanje s sosednjimi in neuvr- 
ščenimi deželami. 

J. Kadrovska in štipendijska politika 
V minulih dveh letih je Kulturna skupnost Slovenije pripravi- 

la osnovne pogoje za načrtnejše in doslednejše oblikovanje in 
izvajanje kadrovsko-štipendijske politike v kulturi. V skladu z 
družbenim dogovorom o kadrovski politiki v SR Sloveniji so 
bili sprejeti posebni dokumenti za področje kulture, izdelani 
različni prikazi o kadrovskih razmerah, izobraževanju in uspo- 

sabljanju, vpisu na šole, nagrajevanju kulturnih delavcev, 
strokovnih službah itd. Bolj dogovorjeno je potekalo evidenti- 
ranje in kandidiranje v različna pristojna telesa. 

V okviru Kulturne skupnosti Slovenije je bilo odobrenih 16 
štipendij, po meddržavnih sporazumih pa 17. 

Kulturna skupnost Slovenije se je prizadevno vključila v 
proces usmerjenega izobraževanja, ki naj dosledneje upošteva 
stremljenja za kulturno vzgojo in izobraževanje poklicev v 
kulturi. 

6. NEKATERA VPRAŠANJA V ZVEZI Z 
DOHODKOM KULTURNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN OSEBNIM DOHODKOM 
KULTURNIH DELAVCEV 

Kulturne skupnosti so se v Samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana za obdobje 1976-1980 zavezale (3., 9. in 13. 
člen) za določena načela v oblikovanju dohodka in osebnih 
dohodkov v kulturnih dejavnosti. 

V samoupravnem sporazumu smo zapisali tudi obveznost, 
da vse kulturne skupnosti, ki vzajemno zagotavljajo sredstva 
za dejavnost širšega pomena, spoštujejo ta merila in dogovor- 
jene deleže. 

S takim vzajemnim zagotavljanjem smo začeli v letu 1976, 
ker so se OKS že dalj časa pritoževale, da niso več sposobne 
niti dolžne zagotavljati sredstva za določene dejavnosti, ki 
presegajo občinske okvire bodisi glede na to, komu služijo, 
bodisi glede na pomen, ki g ga imajo zaslovensko kulturo. Zato 
se od leta 1976 na področju varstva kulturne dediščine, pri 
dramskih in opernih gledališčih ter pri filharmoniji zagotavlja 
določen delež iz združenih sredstev pri KSS. 

Toda že v letu 1976 je prišlo do kršitev dogovora, kar je 
preprečevalo izboljšanje gmotnega položaja za dogovorjene 
kulturne dejavnosti in za delavce, zaposlene v njih. 

Na takšne kršitve smo že lani opozorili OKS, ki pa so 
odgovarjale, češ da jim v občini ne omogočajo dovolj sredstev, 
da so vezani za občinska merila in da jim v občini preprečujejo, 
da bi se položaj kulturnih dejavnosti bistveno izboljšal. Sred- 
stva jim odtegujejo in so zato primorani del sredstev, ki jih 
dobivajo iz KSS za določene dejavnosti, prenašati na druge 
kulturne dejavnosti, ki niso na spisku vzajemnosti. 

Položaj v OKS je večinoma posledica celotne politike občin 
do kulturnih (in družbenih) dejavnosti. V občinskih planih ne 
spoštujejo prednosti, ki jo je posemeznim dejavnostim name- 
nil srednjeročni plan SR Slovenije in ostaja kultura večinoma 
na repu te prednostne lestvice. 

Eden vzrokov nizkih osebnih dohodkov so tudi nezadostna 
sredstva za materialne stroške, ki rastejo hitreje, kot pa jih 
načrtujemo. OZD s področja kulture morajo zato iz svojega 
celotnega dohodka najprej poravnati te stroške, za osebne 
dohodke pa nato ostane manj sredstev kot so načrtovali. 

Zlasti je bil glede na to izpostavljen položaj gledališč. 
Sicer pa je bil kritičen položaj tudi v drugih kulturnih dejav- 

nostih; še posebej je pereč položaj v knjižnicah. Le-to so glede 
sredstev za osebne dohodke v celoti odvisne od OKS. KSS na 
to področje vpliva le z odkupom knjig za občinske knjižnice, 
kar knjižnice funkcionalno bolj usposablja, neposredno pa na 
OD ne vpliva. KSS vpliva na zboljšanje položaja knjižnic, ki so 
na manj razvitih območjih in ki jim iz posebnih sredstev 
zagotavlja dodatno pomoč. 

V knjižnicah so sredstva za osebne dohodke in materialni 
izdatki v najhujšem navzkrižju: če želijo izplačati približno 
zadovoljive osebne dohodke, jim zmanjka denarja za nakup 
novih knjig, in če kupujejo knjige, jim zmanjka za OD. Vsekakor 
opozarjamo, da so razmere v knjižničarstvu zelo kritične. 

7. URESNIČEVANJE VLOGE TOZD IN KS V 
KULTURNEM ŽIVLJENJU DELOVNIH LJUDI 

OZD in KS kot temeljne celice, ki vplivajo na človekovo delo 
in življenje, tudi na kulturno, še niso v zadostni meri analizirale 
kulturnih potreb delovnih ljudi in občanov in zato tudi nimajo 
še oblikovane politike pri zagotavljanju njihovega kulturneaa 
razvoja. 

Kljub temu ugotavljamo, da so bili ponekod doseženi uspe- 
hi, ti so se pokazali ob akciji »Človek, delo, kultura«, pri 
zbiranju samoprispevkov za obnovo in gradnjo kulturnih pro- 
storov, pri povezovanju OZD s kulturnimi organizacijami (pri 
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obnovi kulturnih spomenikov, pri organizaciji kulturnih gosto- 
vanj, likovnih razstavah, pri izposoji knjig, ipd.). 

II. TEMELJNE NALOGE V LETU 1978 
V prilogi k resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1976—80 v letu 1978 se je Kulturna 
skupnost Slovenije med drugim zavezala za naslednje naloge: 

- pospešila bo nadaljni razvoj in samoupravno oblikovanje 
kulturnih skupnosti ter še posebej uveljavljanje temeljnih 
skupnosti ali enot za posamezna kulturna področja in območ- 
ja; 

- spodbujala bo samoupravno organiziranje v OZD s po- 
dročja kulture; 

- usmerjala, povezovala in usklajevala bo napore pri uve- 
ljavljanju svobodne menjave dela, pri izdelavi normativov in 
standardov in pri oblikovanju prvin za določanje samoupravno 
dogovorjenega povračila za opravljanje dejavnosti oziroma za 
opravljene storitve na kulturnem področju; 

- poskrbela bo za oblikovanje in uskladitev določil iz sa- 
moupravnih aktov, ki urejajo postopke družbenega planiranja, 
v skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja v SR 
Sloveniji. 

Kulturna skupnost Slovenije poleg tega v dopolnilu k sa- 

moupravnemu sporazumu konkretno predlaga naslednje 
spremembe v notranji prerazporeditvi programa (torej v obse- 
gu dogovorjenih sredstev), ki naj bi uveljavila še doslednejše 
uresničevanje planskih prioritet: 

- večjo prioriteto knjig v okviru notranje prerazporeditve 
sredstev, in sicer tako, da je poprečna realna rast Sredstev za to 
dejavnost v obdobju 1978—80 — 10,1%; 

- razrešitev vprašanja delovanju NUK in delovanja univerzi- 
tetne knjižnice Maribor, tako da KSS prispeva 58% sredstev pri 
izpeljavi sanacijskega programa NUK in 20,5% sredstev pri 
izpeljavi sanacijskega programa UKM; 

- prerazporeditev sredstev za naložbe v obdobju 1978-80 
(v skladu z 9. členom, točka 11 sprejetega samoupravnega 
sporazuma); naložbe so smotrneje razporejene na temelju 
predlogov iz OKS in naslenjih prioritetnih izhodišč: 

- gradnje in obnove kulturnih domov v občinskih središčih 
in v glavnem mestu SRS 

- Kulturne gradnje in obnove na manj razvitih območjih 
- Za nacionalni kulturni razvoj nujno potrebne gradnje in 

obnove (npr. knjižnice, gledališča, muzeji NOB) 
- Vprašanje naložb na potresnem območju (Posočje, Koz- 

jansko) naj bi rešili z najetjem posojila; sredstva naj bi KSS 
vračala po letu 1980. 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

plana Kulturne skupnosti Slovenije za 

obdobje 1976-1980 v letu 1978 

I. A. PROGRAM KULTURNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 1976-1980 PO CENAH 1975 

S tem dopolnilom se ne spreminja obseg sredstev za pro- 
gram KSS 1976-80, temveč se v okviru že dogovorjenih 
sredstev zagotavljajo naslednje nove naloge oziroma preraz- 
poreditve sredstev: 

a) prevzem novih nalog: 58% udeležba pri sredstvih za 
izpeljavo sanacijskega programa Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani in 20,6% udeležbe pri izpeljavi sanacijske- 
ga načrta Univerzitetne knjižnice Maribor ter dodatna sredstva 
za drugo izdajo Enciklopedije Slovenije v višini 6,608.106 din 
do leta 1980 (po cenah 1975). Sredstva bo KSS zagotovila v 
okviru notranje prerazporeditve dogovorjenih sredstev po že 
sprejetem samoupravnem sporazumu. 

b) Notranja prerazporeditev sredstev v korist založništva in 
knjižničarstva, ki sta še posebej prednostno obravnavana. 

c) V okviru dogovorjenih sredstev in v skladu z 9. členom, 
točka 11, sprejetega samoupravnega sporazuma se spreminja- 
jo časovne razporeditve naložb v obdobju 1978-80, in sicer 
tako, da so sredstva za naložbe v teh treh letih enakomernejše 
porazdeljene namesto prejšnje skokovite rasti. 

tisoč din, cene 1975 
1978 1979 1980 

Sredstva za naložbe skupaj 
49.856 74.691 77.353 

č) Pooblastilo za najetje posojila za naložbe na potresnem 
območju v znesku 35,410.000 din po cenah 1975; 

Sredstva naj bi KSS vračala po letu 1980, zato ne obremenju- 
jejo združenega dela do konca tega petletnega obdobja, am- 
pak pomenijo jamstvo za sredstva v naslednjem obdobju. 

1. Celotni program v nominalnem znesku znaša 396,2 
Nominalna vrednost programa KSS 1978 predstavlja realno 

vrednost istega programa v skupnem znesku 289.000 din, 
preračunano v cene 1978 v skladu z »navodili za pripravo 

aneksov k samoupravnim sporazumom za obdobje 1976-80 v 
letu 1978«, ki jih je izdal Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje dne 27.12. 77 in s popravkom »Navodil« z dne 9.1. 
1978. 

2. Zavezanci bodo združevali sredstva za program KSS in 
program OKS 

1. v obdobju januar-april 1978 
po prispevni stopnji, veljavni na dan 30. sep. 1977 
2. v obdobju maj-december 1978 
po prispevni stopnji kot jo je sprejelo združeno delo in, ko bo 

objavljena v Ur. listu SR Slovenije.3. V januarju in februarju 
1979 bo opravljen proračun obveznosti zavezancev združeva- 
nja sredstev po tem sporazumu. 
3 V januarju in februarju 1979 bo opravljen proračun obvez- 
nosti zavezancev združevanja sredstev po tem sporazumu. 

Poračun bo izvršen do višine nominalnega zneska po tem 
dopolnilu, zvečanega ali znižanega za toliko odstotkov, za 
kolikor odstotkov bo rast družbenega proizvoda v letu 1978 
višja ali nižja od planirane rasti. Osnova za izračun rasti 
družbenega proizvoda v letu 1978 bodo rezultati devetmeseč- 
nih obračunov TOZD, dopolnjeni z oceno rasti družbenega 
proizvoda za zadnje tromesečje 1978, ki jo izdelajo planski 
organi družbenopolitične skupnosti, na katere območju deluje 
samoupravna interesne skupnost. 

Če bodo zavezanci po tem obračunu dolgovali razliko, jo 
bodo poračunali sorazmerno svojim celoletnim obveznostim 
najkasneje do 28. 2. 1979. 

Če pa bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev prese- 
gla njihovo dejansko obveznost za leto 1978, se jim bo ta 
razlika vštela v obveznosti za leto 1979. 

Proračun in ustrezne sklepe sprejme skupščina kulturne 
skupnosti občine... oziroma skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije. 

4. Uskladitev zneskov za program KSS na tiste občine, ki so 
v sporazumu zmanjšale sredstva za program KSS 
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Obdobje 1976-80 

Občine 
Dogovorjeni znesek za program 

KSS na skupščini 22.4.1977 

AJDOVŠČINA 
CELJE 
CERKNICA 
HRASTNIK 
LAŠKO 
LOGATEC 
MARIBOR 
METLIKA 
NOVO MESTO 
ORMOŽ 
PTUJ 
RIBNICA 
SLOVENJ GRADEC 
SLOVENSKA BISTRICA 
ŠKOFJA LOKA 
TOLMIN 
VELENJE 
ZAGORJE 

14,417.000 
58,071.000 
9,198.000 
9,817.000 

12,145.000 
5,317.000 

153,800.000 
4,134.000 

40,588.000 
6,904.000 

32,800.000 
6,853.000 

13,406.000 
17,429.000 
26,499.000 
15,321.000 
32,264.000 
12,649.000 

Neštete občine se v dopolnilu zavezujejo, da bodo v nasled- 
njih letih za obdobje 1978—80 zagotovile zneske za srednje- 
ročni program KSS, kot so bili dogovorjeni na skupščini KSS 
22. 4. 1977 in sprejeti v OZD večine občin. 

4.A. Občine, ki so v samoupravnem sporazumu zmanjšale 
sredstva za program KSS za leto 1977 in niso uskladile zneskov 
v letu 1977, bodo ta primanjkljaj pri KSS nadomestile tako, da 
bodo za ustrezni znesek (razliko) povečale svoj delež za 
program KSS v letu 1978. 

PREGLED SREDSTEV, KI JIH BODO OKS ZDRUŽEVALE ZA 
PROGRAM KSS V LETU 1978 
  tisoč din 
K ANEKSU 
TOČKA 5 
13. 2. 1978 

Planirana 
masa BOD 

v 1978 

Vrednost 
programa 

KSS 
1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gor. Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilir. Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Lj. Bežigrad 
Lj. Center 
Lj. Moste-Polje 
Lj. Šiška 
Lj. Vič-Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 

748.227 
697.623 

2,889.954 
470.169 
455.000 

1,600.575 
268.330 
513.000 
813.391 
443.730 
591.260 
477.487 

1,237.820 
1,047.738 

683.625 
2,922.294 
2,959.413 

854.600 
594.885 
289.561 
525.604 
583.600 

16,434.380 

420.551 
305.120 

7,443.331 
202.000 
428.295 

1,460.768 
2,319.644 
1,959.000 

330.858 

4.142 
3.862 

15.997 
2,603 
2,519 
8.860 
1.486 
2,840 
4.503 
2,457 
3.273 
2.643 

6.852 
5.800 
3.785 

16.176 
16.382 
4.725 
3.293 
1.603 
2,910 
3.231 

90.971 

2.328 
1.689 

41.202 
1.119 
2.371 
8.085 

12.841 
10.844 

1.832 

38. Piran 
39. Postojna 
40. Ptuj 
41. Radlje ob Dravi 
42. Radovljica 
43. Ravne na Koro. 
44. Ribnica 
45. Sevnica 
46. Sežana 
47. Slov. Gradec 
48. Slov. Bistrica 
49. Slov. Konjice 
50. Šentjur 
51. Škofja Loka 
52. Šmarje 
53. Tolmin 
54. Trbovlje 
55. Trebnje 
56. Tržič 
57. Velenje 
58. Vrhnika 
59. Zagorje 
60. Žalec 

783.181 
1,756.580 

477.269 
1.339.077 

986.310 
348.128 
544.384 
776.990 
665.700 
898.594 
589.044 
463.146 

1,385.000 
707.520 
675.256 
891.230 
461.270 
567.656 

1,679.000 
713.125 
590.636 

1,304.600 

4.336 
9.724 
2.642 
7.413 
5.460 
1.927 
3.014 
4.301 
3.685 
4.974 
3.261 
2.564 
7.667 
3.917 
3.738 
4.934 
2.554 
3.143 
9.294 
3.948 
3.270 
7.222 

SKUPAJ 71,575.529 396.212 
Poprečna letna stopnja 0,55, 
0,55354. 

zneski so izračunani po stopnji 

OBRAZLOŽITEV 
PROGRAMA KULTURNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

I. Nove naloge v obdobju 1978-80 
S tem dopolnilom k samoupravnem sporazumu za obdobje 

1978-80 se ne spreminja obseg programa in sredstev Kulturne 
skupnosti Slovenije. Gre samo za notranjo prerazporeditev 
sredstev, ki naj omogoči naslednje nove nanaloge: 

a) Izboljšanje položaja Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani in Univerzitetne knjižnice v Mariboru. 

Kulturna skupnost Slovenije prevzema odgovornost za izpe- 
ljavo osemletnega sanacijskega programa, ki bo trajal od I. 
1978-1985 za NUK z deležem 58%. V ta namen bo do I. 1980 
zbrala 5.233.506 din (v 1.1978 872.251 din) po cenah iz 1.1975. 

Za vzpeljavo osemletnega sanacijskega programa Univerzi- 
tetne knjižnice Maribor prevzema odgovornost z deležem 
20,6%; v ta namen bo do I. 1980 zbrala 702.600 din (v I. 1978 
117.100 din) po cenah iz I. 1975. 

V naslednjem petletnem obdobju se bomo dogovorili tudi o 
prenosu deležev za financiranje celotne temeljne dejavnosti; 
do I. 1980 pa bo sredstva za sedanjo osnovo zagotavljala 
Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Kulturna skupnost Slovenije bo prevzela soodgovornost za 
izpeljavo sanacijskih programov, ko bo sklenjen med vsemi 
dejavniki ustrezen pismen sporazum, ki bo natančno opredelil 
obveznosti vseh udeležencev. 

b) druga izdaja Enciklopedije Jugoslavije 
Kulturna skupnost Slovenije bo za pripravo druge izdaje 

Enciklopedije Jugoslavije zaradi višjega zneska, s katerim je 
pripravo tega projekta ovrednostil pripravljalec - Jugoslovan- 
ski leksikografski zavod, v prečiščenem tekstu družbenega 
dogovora z dne 30. 9. 1977 zagotovila do I. 1980 še dodatna 
sredstva. Kulturna skupnost Slovenije bo zagotovila četrtino 
potrebnih sredstev za drugo izdajo Enciklopedije Jugoslavije, 
ki bo izšla v desetih zvezkih do konca I. 1987. 

c) Enciklopedija Slovenije 
Kulturna skupnost Slovenije bo za sofinanciranje priprave 

Enciklopedije Slovenije, ki jo opravlja Mladinska knjiga, zago- 
tovila do I. 1980 dodatna sredstva na osnovi Družbenega 
dogovora o pripravi, financiranju in izdaji Enciklopedije Slove- 
nije. Vrednost projekta je namreč v primerjavi s prvotnimi 
izračuni nekoliko višja. Pripravo bodo neposredno omogočale 
Skupščina SRS, Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraže- 
valna skupnost Slovenije in Kulturna skupnost Slovenije, vsa- 
ka s četrtinskim deležem. Enciklopedija Slovenije bo izšla v 
sedmih zvezkih v letih 1981-85. 

poročevalec 49 



II. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ZA 
NALOŽBE V OBDOBJU 1978-80 

S tem dopolnilom se ne zvišuje obseg sredstev za naložbe, ki 
je bil sprejet s samoupravnim sporazumom o temeljih planov. 
Na podlagi predlogov in zahtev občinskih kulturnih skupnosti 
in v zvezi z družbenim dogovorom o izgradnji in financiranju 
kulturnega centra Ivana Cankarja ter v skladu z 9. členom, 
točko 11, sprejetega samoupravnega sporazuma je samo spre- 
menjena razporeditev sredstev za naložbe po posameznih 
letih. V zadnjih treh letih tega petletnega obdobja se predvide- 
va bolj enakomerna razporeditev sredstev za naložbe, ker so 
sredstva za naložbe skokovito rasla proti koncu tega obdobja. 

Predlagano razporeditev sredstev bo možno na podlagi 
citiranega določila samoupravnega sporazuma o temeljih pla- 
na za obdobje 1976-80 in vsakoletnega preverjanja izvrševa- 
nja programa spreminjati in usklajevati z dinamiko gradenj. 

Navajamo primerjavo med sredstvi za naložbe po tem dopol- 
nilu in po tabeli v samoupravnem sporazumu 

SREDSTVA ZA NALOŽBE 
1978 1979 

Skupaj 
1980 1976-80 

samoupravni sporazum 
dopolnilo  

33.8 
49.9 

57,0 111,1 
74,7 77,3 

242,0 
242,0 

Ker so druga sredstva za program KSS ostala enaka, kot v 
sprejetem samoupravnem sporazumu, se zaradi prerazporedi- 
tve sredstev za naložbe celotna vsota za program KSS časovno 
- ne pa količinsko! - spremeni, in sicer: 

CELOTNA SREDSTVA ZA PROGRAM KSS 
1978 1979 

Skupaj 
1980 1976-80 

samoupravni sporazum 
dopolnilo   

272,9 310,3 379,1 1423,0 
289,0 328,0 345,3 1423,0 

III. JAMSTVO ZA NAJETJE POSOJILA ZA 
NALOŽBE NA POTRESNEM OBMOČJU 

Program prednostnih nalog na potresnem območju 
1978-1980 ,. .... 

Na podlagi programov in predlogov, ki sta jih predložili Kb 
Tolmin in KS Nova Gorica, razgovorov s predstavniki obeh 
prizadetih kulturnih skupnosti, širših posvetov s predstavniki 
družbenopolitičnih in strokovnih organizacij, ter ugotovitev 
posebne komisije, ki je na potresnem območju ponovno pre- 
gledala poškodovane kulturne objekte in p reve ril a zahtevke za 
njihovo sanacijo, je bil pri Kulturni skupnosti Slovenije izobli- 
kovan Program prednostnih nalog v Posočju za obdobje 
1978-1980, ki vključuje vse najpomembnejše kulturne domo- 
ve in kulturne spomenike na potresnem območju. Vrednost 
programa se ujema z oceno Operativnega štaba za civilno 
zaščito SRS. 

Program je bil posredovan Izvršnemu svetu Skupščine SHb 
in Republiški konferenci SZDL s prošnjo, da se o njem izrečeta, 
saj je le ob njuni politični podpori mogoče akcijo sprožiti in 
pričakovati uspeh. SZDL je o programu že razpravljala in ga 
podprla, s predstavniki Združene banke pa tečejo razgovori o 
možnostih in pogojih za najetje posojila.   

Poudariti je treba, da je bilo v vseh dosedanjih izračunih in 
ob sestavi programa upoštevano več virov financiranja, zato ne 
gre prezreti, da delež Kulturne skupnosti Slovenije še ne 
omogoča popolne izvedbe programa, temveč bo potrebno 
zagotoviti še druga sredstva (iz namenskega prispevka za 
potresno območje, iz prispevka organizacij združenega dela, 
ipd.). 

Treba je tudi opozoriti, da so pri kulturnih spomenikih, 
predvidena le sredstva za sanacijo in niso upoštevani stroški za 
njihovo namensko ureditev in revitalizacijo.^ 

Vrednost tako dopolnjenega programa znaša 35.410.000 din 
(po cenah I. 1375). V tej vsoti niso več zajeti predlogi za 
Kozjansko, kot so bili v pripravi dopolnila, ker bosta občini 
Šentjur in Šmarje pri Jelšah krili svoje potrebe iz 1% prispevka 
iz BOD, ki se namensko Zbira za odpravo posledic potresa in ki 
bo večji, kot je bilo načrtovano. . 

O tem je Kulturno skupnost Slovenije obvestil Koordinacijski 
odbor za odpravo posledic potresa na Kozjanskem in v Posoč- 
ju pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije v dopisu z dne 20. 
2. 1978. 

ZDRAVSTVENA SKUPNOST SLOVENIJE 

PROGRAMI IN USMERITVE 

zdravstvenega varstva v letu 1978 

Družbeni plan in samoupravni sporazumi o temeljih planov 
občinskih zdravstvenih skupnosti opredeljuje naloge in cilje 
ter usmeritve pri nadaljnem razvoju zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji v obdobju 1976-80. Z njimi so delavci in drugi 
delovni ljudje izrazili potrebo po hitrejšem razvijanju osnovne 
zdravstvene dejavnosti in po zagotavljanju boljšega varstva 
delavcev in udeležencev NOV, ob večjem poudarku po preven- 
tivnem zdravstvenem varstvu. V teh sprejetih srednjeročnih 
planskih dokumentih je tudi določena materialna podlaga za 
delovanje in razvijanje zdravstvenega varstva in sicer tako, da 
bi naj ob počasnejši rasti sredstev zdravstvenih skupnosti od 
rasti družbenega proizvoda, sredstva za osnovo in preventivno 
dejavnost naraščala skladno z njegovim gibanjem. Poleg teh 
vsebinskih preorientacij, ki so povezane in pogojene tudi s 
prestrukturiranjem v načinu financiranja zdravstvenih zmoglji- 
vosti, je poudarjena potreba po racionalnejšem zdravstvenem 
varstvu z ukrepanjem po zmanjševanju odsotnosti z dela, 
neupravičene in pretirane po rabe zdravi I, intenziviranju proce- 
sa zdravljenja ter po skladnejšem razvoju posameznih dejav- 
nosti v okviru dogovorjene delitve dela med zdravstvenimi 
organizacijami združenega dela in ob doslednejšem izvajanju 
štipendijske in kadrovske politike v zdravstvu. Vse te usmeritve 

so izražale zahtevo po restriktivnejšem načrtovanju porabe na 
področju zdravstvenega varstva in racionalnejšem koriščenju 
razpoložljivih zmogljivosti in virov ter vskladitvi pravic delov- 
nih ljudi z danimi materialnimi možnostmi. 

Zdravstvene skupnosti spremljajo uresničevanje teh zacrta- 
nih nalog in ciljev. V ta namen so tudi v lanskem letu pripravile 
analize izvajanja družbenih planov v občinah in tudi v republi- 
ki Same analize in razprave ob njih so pokazale, da so bili 
doseženi na področju zdravstvenega varstva nekateri pozitivni 
premiki. Ugotovljeno je namreč, da se v prvih dveh letih 
srednjeročnega obdobja sredstva za zdravstveno varstvo v 
republiki gibljejo v globalnih okvirih planskih predvidevanj in 
so nekatera manjša odstopanja le v nekaterih občinah. Prav 
tako se kažejo že nekatere značilnosti prestrukturiranja in 
preorientacije v koriščenju in nuđenju posameznih oblik 
zdravstvenega varstva. Upočasnjena je dinamika razvoja bol- 
nišničnega zdravstvenega varstva, ki se očituje s skrajševa- 
njem poprečne iežalne dobe zdravljenih in v zmanjševanju 
števila bolniško-oskrbnih dni v bolnicah. Prav tako se je 
umirilo v prejšnjih letih nekoliko intenzivnejše zaposlovanje 
delavcev v zdravstvenih dejavnostih inje nekoliko pod popreč- 
no rastjo zaposlovanja v SR Sloveniji. Vidnejši rezultati so 
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doseženi v nekaterih skupnostih pri zmanjševanju porabe 
zdravil in odsotnosti z dela, čeprav na republiški ravni glede 

tega uspehi niso tako evidentni, ob tem vendarle skupnosti ugo 
Ijajo, da se nekatere naloge in prioritete prepočasi uresničuje- 
jo in, da bo tem vprašanjem potrebno v naslednjih letih 
srednjeročnega obdobja posvetiti mnogo več pozornosti. Zla- 
sti razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti je počasnejši od 
planskih predvidevanj. Prav tako niso v zadostni meri uresni- 
čena planska izhodišča o boljšem in popolnejšem zdravstve- 
nem varstvu delavcev ter o krepitvi in širitvi preventivnih 
zdravstvenih dejavnosti. Tako zdravstvena dejavnost še vedno 
premalo aktivno uresničuje svojo vlogo prispevanja k rasti 
produktivnosti dela z izboljševanjem zdravstvenega stanja 
delavcev, preprečevanjem nastajanja bolezni in poškodb ter 
zgodnjim odkrivanjem, zdravljenjem in rehabilitacijo obolelih 
in poškodovanih. 

Ukrepi za hitrejše in doslednejše uresničevanje prioritetnih 
nalog bodo občinske zdravstvene skupnosti predlagale delav- 
cem v združenem delu v aneksih k samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih planov za leto 1978. V teh bodo poleg predlo- 
gov ukrepov vsebinskega značaja, ki bi naj vzpodbudila priza- 
devanja za uresničitev sprejetih nalog, upoštevale odločitve 
delovnih ljudi, opredeljenih v pravkar sklenjenih samouprav- 
nih sporazumih o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega 
varstva. Občinske zdravstvene skupnosti so namreč skladno z 
določili družbenega plana že v lanskem letu ugotovile, da ni 
več mogoče ohranjevati vseh pravic iz zdravstvenega varstva 
na enaki (republiški) ravni in brez ustrezne povezanosti in 
soodvisnosti od ustvarjenega dohodka v občini in dogovorje- 
nega obsega solidarnosti na posameznih nivojih. To je bil tudi 
razlog za pripravo in sklenitev samoupravnih sporazumov o 
pravicah in obveznostih iz zdravstvenega varstva v občinskih 
zdravstvenih skupnostih, s katerimi so delovni ljudje sprejeli 
odločitve o načinu vsklajevanja pravic z dohodkovnimi mož- 
nostmi. V teh sporazumih so se v okviru svojih obveznosti 
delavci in drugi delovni ljudje tudi odločili za povečanje deleža 
doplačil uporabnikov k stroškom zdravstvenega varstva in tudi 
obvezo po nadaljnem uresničevanju neposredne svobodne 
menjave dela. Tako sprejete obveze in odločitve imajo vpliv na 
oblikovanje materialnih obveznosti združenega dela do zdrav- 
stvenega varstva v okviru skupnosti in se ustrezno odražajo v 
predlaganih aneksih k samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov. Ti bodo tako upoštevali spoznanje, kako je zdravstve- 
no varstvo pomemben dejavnik pri dvigu produktivnosti vsega 
združenega dela, a je njegov razvoj in delovanje možno le v 
okviru ustvarjenega dohodka. 

Razprave o pravicah in obveznostih delovnih ljudi iz zdrav- 
stvenega varstva so nakazale potrebo, da se ponovno ocenijo 
tudi skupne in solidarnostne naloge, ki jih uresničujejo občin- 
ske zdravstvene skupnosti z združevanjem sredstev v regional- 

ZVEZA SKUPNOSTI OTROŠKEGA VAR- 
STVA SR SLOVENIJE 

nih zdravstvenih skupnostih in Zdravstveni skupnosti Sloveni- 
je. Ob tem so v nekaterih regijah obseg regionalne solidarnosti 

i- opredelili šele v zadnjih mesecih na podlagi posebej sklenjenih 
sporazumov; medtem ko je podlaga za solidarnost na republi- 
ški ravni takoimenovani enotni program zdravstvenega var- 
stva. Solidarnost na ravni republike se je v letu 1977 realizirala 
na podlagi opredelitve enotnega programa in njegovega fi- 
nančnega vrednotenja. V letošnjem letu so ob sklepanju spo- 
razumov o pravicah in obveznostih iz zdravstvenega varstva 
delavci in drugi delovni ljudje, združeni v občinskih zdravstve- 
nih skupnostih, natančno opredelili obseg pravic iz enotnega 
programa in o tem sklenili poseben samoupravni sporazum. 
Slednji predstavlja podlago za solidarnostne naloge v letu 
1978 in v naslednjih letih tega srednjeročnega obdobja. Tako 
se vrednost enotnega programa za leto 1978 znižuje na 2,957 
milijonov din, kar je približno 21% manj, kot je bilo predvideno 
v srednjeročnih sporazumih. Zato se tudi enotna prispevna 
stopnja znižuje od prvotno predvidenih 4,51 % od brutto oseb- 
nega dohodka v letu 1978 na 3,33%. Skupni program,- ki 
vključuje sredstva za naložbe v objekte osnovne zdravstvene 
dejavnosti na manj razvitih območjih, za izgradnjo Medicinske 
fakultete, Onkološkega inštituta in Zavoda za rehabilitacijo 
invalidov ter nekatere oblike zdravstvenega varstva skupnega 
in splošnega pomena za vso republiko, se uresničuje v okviru 
planskih predvidevanj. Ta program se ne spreminja od plan- 
skih predvidevanj v letu 1978, znižuje pa se prispevna stopnja 
zanj od 0,34% v letu 1977 na 0,264% (v letu 1978). Vse to 
olajšuje vsklajevanje potreb in možnosti in povečuje možnosti 
za dogovarjanje o obsegu dodatnega programa in o razvoju 
zdravstvenega varstva v posamezni občini. Vse navedene 
stopnje za enotni in skupni program ter za ostale oblike 
zdravstvenega varstva bodo vklj učene v anekse k sporazu mom 
o temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti. Tam na- 
mreč združeno delo prevzema celotne obveznosti do razvoja 
zdravstvenega varstva in se sredstva za solidarnost in vzaje- 
mnost na dogovorjen način združujejo pri Zdravstveni skupno- 
sti Slovenije, ki tudi nima izvirnih prihodkov in ne posebne 
prispevne stopnje. Tako se bodo o njih izjasnili tudi delavci v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v celotnem 
postopku sklepanja aneksov k sporazumomo temeljih planov 
družbenih dejavnosti. Po izračunih se tako sredstva solidarno- 
sti, ki se združujejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije poveču- 
jejo v primerjavi z letom 1977 za 7,8% in skupni program za 
15,3% v tekočih cenah leta 1978. Vse navedene aktivnosti 
vsebinskega značaja in z njimi vsklajene finančne kvantifikaci- 
je predstavljajo programske naloge in usmeritve občinskih 
zdravstvenih skupnosti za leto 1978. Ker se vse usmeritve kot 
tudi pravice in obveznosti delovnih ljudi sprejemajo s samou- 
pravnimi sporazumi in njihovimi aneksi v občinskih zdravstve- 
nih skupnosti na republiški ravni poseben aneks ni potreben in 
ga zato Zdravstvena skupnost Slovenije ni predložila. 

POROČILO 

o izvajanju samoupravnega sporazuma o 

temeljih planov družbenega varstva otrok 

v SR Sloveniji v obdobju od leta 

1976-1980 v letu 1976 in 1977 

Samoupravni sporazum o temeljih planov družbenega var- 
stva otrok v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 predvideva 
naloge, ki naj bi se izvajale enotno v SR Sloveniji v obdobju 

1976-1980 predvideva naloge, ki naj bi se izvajale enotno v SR 
Sloveniji v Zvezi skupnosti otroškega varstva. V tem sporazu- 
mu so opredeljene tudi enotne osnove planiranja razvoja 
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otroškega varstva in menjave dela na tem področju, kakor tudi 
skupne naloge, ki se izvajajo v Zvezi skupnosti otroškega 
varstva vključile tudi v občinske samoupravne sporazume o 
temeljih planov skupnosti otroškega varstva za obdobje 
1976-1980, ki so bili v vseh občinah sprejeti. 

Na podlagi priporočil skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije in skupščine Zveze skupnosti otroškega varstva SR 
Slovenije so se skupnosti otroškega varstva in skupnosti za 
vzgojo in izobraževanje sporazumele, da se celotna dejavnost 
za predšolske otroke izvaja v skupnostih otroškega varstva. 
Tako je v samoupravnih sporazumih o temeljih planov skupno- 
sti otroškega varstva predviden razvoj celotne predšolske 
dejavnosti v obdobju od leta 1976 do 1980. 
Delavci in drugi delovni ljudje združeni v občinskih skupnostih 
otroškega varstva so se dogovorili s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji 
v obdobju 1976-1980, da bodo po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti izvajali v Zvezi skupnosti otroškega varstva SR 
Slovenije naslednji program skupnih nalog družbenega var- 
stva otrok: 

a) varstvo matere In novorojenčka: 
— nadomestilo osebnega dohodka delavkam — materam v 

času podaljšanega porodniškega dopusta v trajanju 141 dni 
oziroma skrajšani delovni čas do enega leta starosti otroka, 
določenega na podlagi osebnega dohodka v preteklem letu, 
ter z zdravstvenimi skupnostmi dogovorjen obseg porodnega 
varstva kmetijskim proizvajalkam in 

- pomoč za opremo novorojenemu otroku v SR Sloveniji 
oziroma otroku delavca v združenem delu v SR Sloveniji po 
enotnih merilih in v sedanji višini, ki bo vsako leto usklajena z 
gibanjem materialnih stroškov za novorojenca. 

b) denarne pomoči družinam: 
otroške dodatke za otroke delavcev in kmetov ter posebni 

dodatek k otroškemu dodatku za otroke edinih hranilcev in za 
težje telesno ali duševno prizadete otroke na podlagi enotnih 
meril v SR Sloveniji najmanj enakemu številu otrok, kot v letu 
1975 in v višini, ki bo letno usklajena z rastjo življenjskih 
stroškov po merilih, ki jih bodo določile skupnosti otroškega 
varstva s sporazumom v Zvezi skupnosti otroškega varstva SR 
Slovenije. 

c) pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti. 
d) druge naloge. 

1. Varstvo matere in novorojenčka 
V letu 1976 je rodilo 24.153 zaposlenih mater. Izdatki za 

nadomestila osebnega dohodka v podaljšanem porodniškem 
dopustu so bili v letu 1976 280,7 milijonov din, medtem ko so 
bili v letu 1975171,4 milijonov din. Izdatki so se torej v letu 1976 
povečali glede na leto 1975 za 63,8% (25,1% zaradi porasta 
osebnih dohodkov v letu 1975, 7,4% zaradi povečanja števila 
delavk na porodniškem dopustu). Poleg tega so se povečali 
izdatki v letu 1976 tudi zato, ker so bili zajeti med izdatki v letu 
1975, zaradi začetka izvajanja te pravice v tem letu, le za 
obdobje 10 mesecev. 

V letu 1977 je rodilo 21.550 zaposlenih mater. Izdatki za 
nadomestila osebnega dohodka v podaljšanem porodniškem 
dopustu so znašali 327 milijonov din, kar je za 16,5 več kot je 
bilo izplačano v letu 1976. 

Pomoč za opremo novorojenega otroka se je izplačala v letu 
1975,1976 in 1977 v znesku 750 din za otroka, katerega starši 
so izpolnjevali pogoje najnižje dohodkovne skupine upravi- 
čencev do otroškega dodatka, ter v znesku 350 din za otroke iz 
družin, ki so presegale navedene dohodkovne cenzuse. Po- 
moč za opremo novorojenega otroka se izplača za vse rojene 
otroke na področju SR Slovenije ter za otroke delavcev, ki 
delajo na območju SR Slovenije. 

Izdatki za opremo novorojenca so v letu 1976 znašali 14.065 
tisoč din, v letu 1977 pa 13.765 tisoč din. Indeks v letih 76/75 je 
102, v letih 77/76 pa 98. 

Po posameznih letih je bilo izplačano naslednje število 
pomoči za opremo novorojenca: 

 Otroci  
Leto delavcev kmetov drugi skupaj 
1975 30.662 1.122 855 32.639 
1976 31.682 954 889 33.525 
1977 31.523 895 982 33.400 

2. Denarne pomoči družinam 
Denarne pomoči družinam za vzdrževanje otrok so: otroški 

dodatek za otroke delavcev in kmetov ter posebni dodatek za 
otroke edinih hranilcev ter za težje telesno ali duševno prizade- 
te otroke. , t _ .. 

Izdatki za denarne pomoči družinam so v letu 1976 znašali 
959.692 tisoč din, v letu 1977 pa 1.070.167 tisoč din. Indeks 
76/75 je 106, 77/76 pa je 112. .. 

V skladu z usmeritvijo v družbenem planu SR Slovenije in v 
samoupravnem sporazumu se naj bi višina denarnih pomoči 
valorizirala letno za porast življenjskih stroškov, dohodkovni 
pogoji pa za porast poprečnih osebnih dohodkov v preteklem 

V skladu z razpoložljivimi sredstvi po družbenem dogovoru o 
razporejanju dohodka v letu 1976 in po samoupravnem spora- 
zumu je bila valorizacija višine denarnih pomoči in dohodkov- 
nih cenzusov v letu 1975, 1976 in 1977 naslednja: 

Leto Višina denarnih pomoči Dohodkovni cenzusi  
1975 določitev nove višine določitev novih dohod- 

otroških dodatkov kovnih cenzusov 
1976 (1. maj) brez valorizacije valorizacija za 11% 

(1. nov.) povečanje za 40 — 
oz. 30 din 

1977 (1. maj) brez valorizacije valorizacija za 10/o  

Iz navedenih podatkov izhaja, da višina otroških dodatkov ni 
bila redno valorizirana od maja 1975, razen izjemnega poveča- 
nja zaradi podražitve nekaterih osnovnih živil v mesecu no- 
vembru 1976. Zaradi tega se je realna vrednost otroškega 
dodatka in drugih denarnih pomoči iz leta v leto zmanjševala. 
Tako je bil poprečen otroški dodatek v letu 1975 6,4% od 
poprečnega osebnega dohodka v letu 1977 pa le še 5,2%. Se 
bolj se je znižala realna vrednost drugih denarnih pomoči 
(posebni dodatek za otroke edinih hranilcev in posebni doda- 
tek za prizadete otroke, enako tudi pomoč za opremo novoro- 
jenega otroka), ko se je njihova realna vrednost zmanjšala za 
okoli 30% glede na leto 1975. 

Glede na navedeno so dovoljena sredstva za denarne pomo- 
či po samoupravnem sporazumu v letu 1976 realizirana87,6%, 
v letu 1977 pa 81,4% 

Upravičenci in otroci, ki so prejemali otroške dodatke po 
stanju na dan 31. decembra: 

1975 1976 1977   
otr. upr. otr. upr. olr. upr. 

326.014 168.830 315.415 165.840 315.379 162.875 

20.228 9.084 21.794 9:825 21.873 9.975 

32.631 21.912 24,536 

3.185 3.231 3-556  

3. Pospeševanje razvoja otroškega varstva 
Na področju pospeševanja razvoja otroškega varstva je 

Zveza skupnosti otroškega varstva v skladu s samoupravnim 
sporazumom izvajala v letu 1976 in 1977 naslednje naloge: 

- pospeševanje razvoja otroškega varstva v manj razvitih in 
obmejnih občinah (sofinanciranje razširitve zmogljivosti in 
razvoja drugih oblik družbenega varstva otrok); 

- zagotavljanje izvajanja vzgojnih programov za predšol- 
ske otroke v manj razvitih in obmejnih občinah; 

- predšolska vzgoja v zavodih za usposabljanje otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

- predšolska vzgoja v dvojezičnih vzgojnovarstvenih orga- 
nizacijah in organizacijah z italijanskim jezikom; 

- izvajanje kadrovskega štipendiranja za vzgojnovarstveno 
dejavnost po dogovoru s skupnostmi otroškega varstva, 

- financiranje družbeno dogovorjenih nalog, ki so po- 
membne za razvoj otroškega varstva (regresiranje periodične- 
ga tiska za otroke in skupinskih potovanj otrok, sofinanciranje 
programov mladinskih delovnih akcij, tehnične kulture), 

- otroški dotatki 
za otroke delav. 
- otroški dodatek 
za otroke kmetov 
in iz drugih 
družin 
- posebni dodatek 
edinih hranilcev 
- posebni dodatek 
za telesno 
in duševno 
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- sofinanciranje programov za otroke, ki jih izvajajo druž- 
bene organizacije (Zveze prijateljev mladine, Konferenca za 
rehabilitacijo invalidov SRS, Zveza tabornikov SRS, Skupnost 
vzgojnovarstvenih organizacij SRS); 

- financiranje študijskih in strokovnih nalog, ki so po- 
membne za vse skupnosti otroškega varstva (analiziranje opti- 
malnih rešitev za gradno, opremo in delo vzgojnovarstvenih 
organizacij; financiranje svetovalne službe v zvezi z gradnjo 
vzgojnovarstvenih objektov; študij programa predšolske vzgo- 
je; študije z zvezi z denarnimi pomočmi in podaljšanim poro- 
dniškim dopustom); 

- druge samoupravno dogovorjene naloge. 
V okvir sredstev za pospeševanje razvoja otroškega varstva 

so na podlagi samoupravnega sporazuma o solidarnostnih 
sredstvih za izvajanje enotnega programa vzgoje za predšol- 
ske otroke in za pospeševanje razvoja otroškega varstva zago- 
tovljena solidarnostna sredstva tistim skupnostim otroškega 
varstva, ki ne morejo zagotoviti izvedbe enotnega dogovorje- 
nega programa vzgojne dejavnosti. Solidarnostna sredstva za 
izvajanje vzgojnega programa prejmejo tiste skupnosti otro- 
škega varstva, ki z lastnimi dohodki ugotovljenimi na podlagi 
poprečne prispevne stopnje od osebnih dohodkov za posa- 
mezni vzgojni program v SR Sloveniji ne morejo zagotoviti 
izvajanje vzgojnega programa. Pri ugotovitvi solidarnostnih 
sredstev se upošteva največ poprečno zajetje otrok v vzgojno- 
varstvenih organizacijah v SR Sloveniji v tekočem letu. 

Iz združenih sredstev pri Zvezi skupnosti je za izvajanje 
vzgojnega programa za predšolske otroke v vzgojnovarstvenih 
organizacijah prejelo sredstva 12 skupnosti otroškega varstva 
in 33 skupnosti za zagotovitev 80-urnega vzgojnega programa 

za otroke, ki niso v vzgojnovarstvenih organizacijah v letu 
1977. Poleg teh nalog se je preko Zveze skupnosti financiralo 
izvajanje vzgojnovarstvene dejavnosti v dvojezičnih in italijan- 
skih oddelkih, predšolske vzgoje Romov in usposabljanje 
predšolskih otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Sredstva za pospeševanje razvoja otroškega varstva v manj 
razvitih in obmejnih občinah je v letu 1976 in 1977 prejelo 26 
skupnosti otroškega varstva, ki so izpolnjevale pogoje določe- 
ne s samoupravnim sporazumom. 

V letu 1976 je bilo za vse naloge pospeševanja razvoja 
porabljenih 28.315 tisoč din, v letu 1977 pa 50.149 tisoč din, 
Indeks porabljenih sredstev je 76/75 102, 77/76 pa 177. Visoka 
realizacija v letu 1977 je nastala zaradi tega, ker so se v letu 
1977 že zagotavljala solidarnostna sredstva preko Zveze skup- 
nosti otroškega varstva SR Slovenije za izvajanje vzgojnih 
programov v tistih skupnostih otroškega varstva, ki z lastnimi 
dohodki ne morejo zagotoviti izvajanje vzgojnega programa. 

4. Druge naloge 
V okviru drugih nalog so v samoupravnem sporazumu zago- 

tovljena sredstva za delo strokovne službe, samoupravnih 
organov plačilnega prometa in drugo. 

V letu 1976 je bilo v ta namen porabljenih 14.026 tisoč din, v 
etu 1977 pa 8.299 tisoč din, Indeks 76/75 je 269, 77/76 pa 59. V 
etu 1976 je Zveza skupnosti v okviru drugih nalog namenila 
7.274 tisoč din za izgradnjo vzgojnovarstvene organizacije v 
občini Tolmin, da bi ublažila posledice potresa, zato so porab- 
jena sredstva v letu 1977 precej nižja od leta 1976 in precej 
/išja od leta 1975. 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

planov družbenega varstva otrok v SR 

Sloveniji v obdobju 1976-1980 o izvajanju 

programa nalog družbenega varstva 

otrok v SR Sloveniji v letu 1978 

Na podlagi 19. člena samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih planov družbenega varstva otrok v obdobju 1976-1980 
(Uradni list SRS, št. 14/77) in 23. člena dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, 
skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji 

DOPOLNILO 
k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov 
družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v 
obdobju 1976—1980 o izvajanju programa nalog 
družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v letu 
1978 

1-člen 
Skupnosti otroškega varstva s tem aneksom določajo nalo- 

ge družbenega varstva otrok v SR Sloveniji ter način in obseg 
združevanja sredstev za izvajanje skupnih nalog, ki si jih 
delavci in drugi delovni ljudje ter občani zagotavljajo v Zvezi 
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: Zveza skupnosti) v letu 1978. 

A. Program nalog za leto 1978 

1. Enotni program vzgoje za predšolske otroke 

2. člen 
Skupnosti otroškega varstva bodo v letu 1978 zagotavljale 

pogoje za izvajanje dogovorjenega obsega vzgojnovarstvene 
dejavnosti za predšolske otroke, kot so se zavezale s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih planov družbenega varstva 
otrok v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980. 

Skupnosti otroškega varstva bodo v program prednostnih 
nalog, ki se bodo izvajale v letu 1978, uvrstile zagotavljanje 
pogojev za izvajanje tistih oblik vzgojnovarstvene dejavnosti, s 
katerimi se zagotavlja določen obseg vzgoje vsem predšolskim 
otrokom in zagotavljanje pogojev za organiziranje posebnih 
oddelkov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
pri vzgojnovarstvenih organizacijah. 

2. Program skupnih nalog družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji. 
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3. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje organizirani v skupnostih 

otroškega varstva bodo vzajemno in solidarno zagotovili v 
Zvezi skupnosti otroškega varstva SR Slovenije v letu 1978 
izvajanje programa skupnih nalog družbenega varstva otrok 
po osnovah in merilih, določenih v 17. členu samoupravnega 
sporazuma o temeljih planov družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji v obdobju 1976-1980 (Uradni list SRS, št. 14/77). 

S tem aneksom se določa izvajanje dogovorjenih nalog in 
prednostne ter nove naloge v letu 1978, ki jih bodo delavci in 
delovni ljudje uresničevali v okviru Zveze skupnosti. 

4. člen 
V letu 1978 bodo delavci in delovni ljudje zagotovili izvajanje 

programa skupnih nalog družbenega varstva otrok v SR Slove- 
niji: 

a) varstvo matere in novorojenčka: 
- nadomestilo osebnega dohodka delavcem v času podalj- 

šanega porodniškega dopusta v trajanju 141 dni oziroma 
skrajšani delovni čas do enega leta starosti otroka po poteku 
105 dni porodniškega dopusta, določenega na podlagi oseb- 
nega dohodka v preteklem letu; 

- nadomestilo osebnega dohodka delavcem za daljši po- 
daljšan porodniški dopust v trajanju do enega leta otrokove 
starosti oziroma skrajšan delovni čas do sedemnajstega mese- 
ca otrokove starosti po poteku 105 dni porodniškega dopusta 
za nego dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok ter težje 
telesno ali duševno prizadetega otroka, kot nova naloga, ki se 
uvede v skladu s 131. členom zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SRS, št 24/77). Za izvajanje te pravice bo potrebno 
12.500 tisoč din; 

- valorizacija nadomestil osebnega dohodka za čas podalj- 
šanega porodniškega dopusta, ki so bila odmerjena na podlagi 
poprečnega osebnega dohodka v letu 1976 za povečanje 
poprečnih osebnih dohodkov v letu 1977 - naloga, ki je 
določena s statutom Zvezne skupnosti, vendar se v letu 1977 ni 
mogla izvajati. Za valorizacijo bo potrebno 10.000 tisoč din; 

- povečanje denarnih pomoči za opremo novorojenega 
otroka, določenih s sklepom o denarni pomoči za opremo 
novorojenega otroka v letu 1977 (Uradni list SRS, št. 9/77) za 
250 din na otroka, če je poprečni mesečni dohodek na družin- 
skega člana do 1.400 din za 100 din, če je poprečni mesečni 
dohodek na družinskega člana nad 1.400 din, za čas od 1.5. 
1978. Z to povečanje bo potrebno 2.985 tisoč din; 

b) denarne pomoči družinam: 
- povečanje otroških dodatkov, določenih s sklepom o 

višini otroškega dodatka in dohodkovnih pogojih v letu 1977 
(Uradni list SRS, št. 9/77) za 50 din mesečno na otroka, če je 
poprečni mesečni dohodek na družinskega člana do 1.650 din 
in za 40 din mesečno na otroka, če je poprečni mesečni 
dohodek na družinskega člana do 2.600 din. Za povečanje bo 
potrebno 154.000 tisoč din; 

- povečanje otroških dohodkov, določenih v skladu s skle- 
pom o višini otroškega dodatka za otroke iz kmečkih in drugih 
družin in o dohodkovnih pogojih v letu 1977 (Uradni list SRS, 
št. 9/77) za 40 din mesečno na otroka. Za povečanje bo 
potrebno 7.200 tisoč din; 

- povečanje posebnih dodatkov k otroškim dodatkom, do- 
ločenih s sklepom iz prve in druge alinee točke b) tega člena za 
95 din mesečno za težje telesno ali duševno prizadete otroke in 
za 20 din mesečno za otroka, ki ima edinega hranilca. Za 
povečanje bo potrebno 7.040 tisoč din; 

- povečanje zneskov dohodka za družinskega člana dolo- 
čenih s sklepom o višini otroškega dodatka in dohodkovnih 
pogojih v letu 1977 (Uradni list SRS, št. 9/77), ki so bili pogoj za 
pridobitev pravic do denarnih pomoči v letu 1977 za povečanje 
poprečnega osebnega dohodka v letu 1977 zaradi zagotovitve 
otroških dodatkov enakemu številu otrok kot v letu 1977. 

Določbe točke b) se bodo začele izvajai s 1. 5. 1978. 
c) pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti: 
- pospeševanje razvoja otroškega varstva v manj razvitih in 

obmejnih občinah (sofinanciranje razširitve zmogljivosti) in 
razvoja drugih oblik družbenega varstva otrok. Prednost bo 
dana ustanavljanju posebnih oddelkov za otroke z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju pri vzgojnovarstvenih organiza- 
cijah. Za izvajanje te naloge bo potrebno 3.680 tisoč din; 

- zagotavljanje izvajanja vzgojnih programov za predšol- 
ske otroke v manj razvitih in obmejnih občinah; 

- posebna prednost bo dana organiziranju vzgojne dejav- 

nosti za predšolske otroke naših delavcev v tujini in za otroke 
Slovencev v Avstriji in Italiji kot nova naloga, za katero bo 
potrebno 1.450 tisoč din; 

- predšolska vzgoja v zavodih za usposabljanje otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

- predšolska vzgoja v dvojezičnih vzgojnovarstvenih orga- 
nizacijah in v vzgojnovarstvenih organizacijah z italijanskim 
jezikom; 

- predšolska vzgoja Romov; 
- izvajanje kadrovskega štipendiranja za vzgojnovarstveno 

dejavnosti; 

- financiranje družbeno dogovornjenih nalog, pomembnih 
za razvoj otroškega varstva; sofinanciranje programov za 
otroke, ki jih izvajajo družbene organizacije; 

- financiranje študijskih in strokovnih nalog, ki so po- 
membne za vse skupnosti otroškega varstva (analiziranje opti- 
malnih rešitev za gradnjo, opremo in delo vzgojnovarstvenih 
organizacij; financiranje svetovalne službe v zvezi z gradnjo 
vzgojnovarstvenih objektov; študij programa predšolske vzgo- 
je; študije v zvezi z denarnimi pomočmi in podaljšanim poro- 
dniškim dopustom); 

č) dejavnost samoupravnih organov in strokovne službe 
Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije ter drugi 
izdatki (stroški denarnega in plačilnega prometa in povračilo 
davčnim upravam za izterjavo prispevkov za otroško varstvo) 
in druge predpisane naloge; 

d izločitev v obvezno rezervo. 

B. Sredstva za izvedbo programa v ietu 1978 

5. člen 
Za izvedbo programa skupnih nalog družbenega varstva 

otrok v SR Sloveniji po 4. členu tega aneksa bodo v letu 1978 
potrebna sredstva (v 000 din): 

o 2 ° m > O ON O "m w io S -o o£ro P -= t: ® i«® I 
CC C > 2 C 

1 4 5=4:3 

a) Varstvo matere in 
novorojenčka 

b) Denarne pomoči 
družinam 

c) Pospeševanje 
razvoja otroškega 
varstva 

č) Druge naloge 
d) izločitev v rezervo 

284.400 389.884 445.000 114,1 

987.500 1,353.763 1,264.212 93,4 

48.091 65.928 71.060 107,8 
6.300 8.637 19.740 229 

18.200 
SKUPAJ 1,326.291 1,818.212 1,818.212 100,0 

6. člen 
Za izvedbo programa po 5. členu tega aneksa bodo leta 1978 

predvidoma združili (v 000 din): 

- delavci s prispevki od osebnih dohodkov 1,650.312 
- delovni ljudje, ki opravljajo samostojno dejavnost 72.900 
SKUPAJ 1,723.212 
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C. Instrument združevanja 

7. člen 
Zavezanci za prispevke, ki združujejo sredstva pri Zvezi 

skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, bodo združevali 
sredstva: 

1. v obdobju januar-april 1978 po prispevni stopnji 2,21 %, 
2. v obdobju maj-december 1978 po prispevni stopnji 

2,69% od prispevne osnove bruto osebnih dohodkov. 
Upokojenci, združeni v Skupnosti pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja SR Slovenije bodo prispevali v višini dejan- 
skih izdatkov za denarne pomoči otrokom upokojencev. 

Delovni ljudje, ki opravljajo samostojno dejavnost, bodo 
prispevali v skladu s samoupravnim sporazumom o uresniče- 
vanju pravic in obveznosti delovnih ljudi, ki z delovnimi sred- 
stvi v lasti občanov opravljajo obrtno ali drugo gospodarsko 
dejavnost, in delovnih ljudi, ki na podlagi zakona o blagovnem 
prometu oziroma zakona o gostinski dejavnosti opravljajo to 
dejavnost po pogodbi, v skupnostih otroškega varstva (Uradni 
list SRS, št. 9/77, 16/77). 

D. Valorizacijska določba 

8. člen 
Prispevki iz 7. člena tega aneksa se plačujejo kot akontacije. 
Proračun obveznosti zavezancev za združevanje sredstev po 

tem aneksu za leto 1978 bo opravljen v januarju in februarju 
1979. 

Proračun bo izvršen do višine nominalnega zneska po tem 
aneksu zvečanega ali znižanega za toliko odstotkov, za kolikor 
odstotkov bo rast družbenega proizvoda v letu 1978 višja ali 
nižja od planirane rasti. Osnova za izračun rasti družbenega 
proizvoda v letu 1978 bodo rezultati devetmesečnih obračunov 
TOZD, dopolnjeni z oceno rasti družbenega proizvoda za 
zadnje trimesečje 1978, ki jo izdelajo planski organi republike. 

Ce bodo zavezanci po tem obračunu dolgovali razliko, jo 
bodo poračunali sorazmerno svojim celotnim obveznostim 
najkasneje do 28. 2. 1979. 

Ce pa bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev prese- 
gla njihovo dejansko obveznost za leto 1978, se jim bo ta 
razlika vštela v obveznosti za leto 1979. 

Proračun in ustrezne sklepe sprejme skupščina Zveze skup- 
nosti otroškega varstva SR Slovenije. 

9. člen 
Ta aneks je sklenjen, ko skupščina Zveze skupnosti ugotovi, 

da so ga sprejeli najmanj v treh četrtinah skupnosti otroškeaa 
varstva na območju SR Slovenije. 

Ta aneks se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
aneksa k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov druž- 
benega varstva otrok v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 o 
iz/ajanju programa nalog družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji v letu 1978. 

Aneks k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov dolo- 
ča program družbenega varstva otrok, ki se bo po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti izvajal v SR Sloveniji v letu 1978 in 
način združevanja sredstev za izvajanje programa. Aneks skle- 
pajo skupnosti otroškega varstva. 

Na področju vzgojnovarstvene dejavnosti bodo občinske 
skupnosti otroškega varstva izvajale dogovorjen obseg vzgoj- 
novarstvene dejavnosti in prednostno skrbele za razvijanje 
tistih oblik vzgojnovarstvene dejavnosti, ki so dostopne tudi 
predšolskim otrokom, ki niso vključeni v vzgojnovarstvene 

organizacije ter za organiziranje posebnih oddelkov za otroke 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

V programu skupnih nalog za leto 1978, ki se izvajajo prek 
Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, so povzete 
naloge določene s samoupravnim sporazumom, tako-da so 
določena: 

- merila za izvajanje nalog v letu 1978; 
- prednostne naloge; 
- nove naloge. 
Pri programu prednostnih in novih nalog je z aneksom 

določena usmeritev, naj se v letu 1978 uresničujejo tiste 
naloge, ki zagotavljajo večjo družbeno pomoč ogroženim 
skupinam predšolskih otrok: predvsem otrokom z motnjam? v 
telesnem in duševnem razvoju in slovenskim predšolskim 
otrokom, ki živijo v tujini, (posebni dodatek za otroke z motnja- 
mi, daljši podaljšani porodniški dopust za nego dvojčkov in 
otrok z motnjami, sorazmerne višje povečanje posebnega 
dohodka k otroškemu dodatku za teže prizadete otroke, orga- 
niziranje vzgojnovarstvene dejavnosti za otroke z motnjami in 
za slovenske otrokev tujini). 

Na področju porodniškega dopusta je z aneksom določen 
daljši podaljšani porodniški dopust za nego dvojčkov ali več 
hkrati živo rojenih otrok ter teže telesno ali duševno prizadete- 
ga otroka, kot nova pravica v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih. Valorizacija nadomestila osebnega dohodka za čas 
podaljšanega porodniškega dopusta je določena za tiste pri- 
mere, ko se v letu 1978 izplačuje nadomestilo na podalgi 
poprečnega osebnega dohodka v letu 1976. 

V skladu z določbo 17. člena samoupravnega sporazuma, da 
bodo otroški dodatki zagotovljeni najmanj enakemu številu 
otrok, kot v letu 1975 in v višini, ki bo letno usklajena z rastjo 
življenjskih stroškov po merilih, ki jih bodo določile skupnosti 
otroškega varstva s sporazumom v Zvezi skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije, so v aneksu določeni zneski povečanja 
za: denarne pomoči za opremo novorojenega otroka, otroške 
dodatke, posebne dodatke k otroškim dodatkom. Da bi zago- 
tovili denarne pomoči približno enakemu številu otrok, kot je 
določeno s samoupravnim sporazumom, se bodo zneski.do- 
hodka na družinskega člana, ki so pogoj za uveljavljanje 
pravice do otroškega dodatka, zvišali za porast poprečnega 
osebnega dohodka v letu 1977. 

Prek Zveze skupnosti se bo tudi v letu 1978 pospeševal 
razvoj vzgojnovarstvene dejavnosti tako, da se bodo izvajale 
naloge po samoupravnem sporazumu in prednostne naloge na 
področju organiziranja vzgojnovarstvene dejavnosti za otroke 
z motnjami in za slovenske predšolske otroke v zamejstvu. 

S programom skupnih nalog družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji, ki je določen z aneksom, je zagotovljeno izvajanje 
solidarnostnega in skupnega programa družbenega varstva 
otrok. 

Skupnosti otroškega varstva se v okviru Zveze skupnosti 
naravnavajo k družbeno sprejetim usmeritvam na področju 
otroškega varstva in z določitvijo prednostnih in novih nalog 
usmerjajo sorazmerno več sredstev za zagotavljanje pravic v 
zvezi s podaljšanim porodniškim dopustom in za pospeševa- 
nje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti, manj sredstev pa za 
denarne pomoči, kar kažejo indeksi, prikazani v 5. členu 
aneksa. 

Za izvedbo programa bodo delavci in drugi delovni ljudje v 
letu 1978 zbirali sredstva po prispevni stopnji 2,21% v obdobju 
januar—april in 2,69% v obdobju maj—december od bruto 
osebnih dohodkov. Stopnja 2,21 v obdobju januar—april je v 
skladu z zakonom prenesena iz drugega polletja leta 1977, ko 
je bila nižja od poprečne stopnje za leto 1977. Zato je za 
obdobje maj-december 1978 potrebna višja stopnja. Zveza 
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije je presežke iz leta 
1977 vrnila združenemu delu in jih ni vštela v dohodke za leto 
1978, kar vpliva nato, daje poprečna stopnja v letu 1978 višja. 
Ce presežkov ne bi vrnili, bi bila poprečna prispevna stopnja v 
letu 1978 2,31, kar je skoraj enako poprečni prispevni stopnji, 
ki je bila v letu 1977 2,30. 
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SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN IN- 
VALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR 
SLOVENIJI 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

plana skupnosti pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

za obdobje 1976—1980 za leto 1978 

Na podlagi 2. in 28. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, 24. 
člen zakona o združenem delu ter 7. člena samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 sklenejo delavci v temeljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela in v delovnih skupnostih, delavci v 
delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, 
ki opravljajo samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, 
drugi delovni ljudje, ki so po zakonu obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovani, in upokojenci, združeni v društvu 
upokojencev ter Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeležen- 
ci) 

DOPOLNILO ŠT. 1. 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 za 
leto 1978 

1.člen 
Udeleženci s tem aneksom skladno s samoupravnim spora- 

zumom o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 na- 
tančneje opredeljujejo program skupnosti, potrebna sredstva 
za izvedbo programa, način in obseg združevanja sredstev ter 
druge medsebojne pravice in obveznosti v letu 1978. 

2. člen 
Program skupnosti v letu 1978 temelji predvsem na nasled- 

njih nalogah: 
- zagotovitvi tekočega in ažurnega izvajanja pravic iz po- 

kojninskega in invalidskega zavarovanja ter tekočega izplače- 
vanja pokojnin in drugih denarnih dajatev (invalidnina, var- 
stveni dodatek, prispevek za rekreacijo, dodatek za pomoč in 
postrežbo, nadomestila osebnih dohodkov invalidom itd.) 
upokojencem in aktivnim zavarovancem; 

- sprejetju sprememb in dopolnitev statuta, ki izhajajo iz 
ustave in zakona o združenem delu ter sprememb in dopolni- 
tev zveznega in republiškega zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju; 

- večji aktivnosti v samoupravnih organih skupnosti in 
strokovni službi pri analizi in graditvi osnov novega sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- sprejetju sprememb in dopolnitev samoupravnega spora- 
zuma o samoupravni organiziranosti skupnosti, posebno v 
občinah; 

- izvedbi volitev, ki bo zagotavljala doslednejšo uveljavitev 
delegatskega sistema in krepitev samoupravnih odnosov v 
skupnosti; 

- povečani aktivnosti pri ustvarjanju pogojev za rehabilita- 
cijo invalidov, njihovo prekvalifikacijo ter zaposlitev, ki bo 
ustrezala njihovi preostali delovni zmožnosti; 

- sprejetju novega samoupravnega postopka za odločanje 
o pravicah iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in 
izpeljavi sodnega varstva zavarovancev in upokojencev pred 
posebnim sodiščem združenega dela; 

- dograjevanje samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v razmerju med skupnostjo in strokovno službo; 

- zagotovitvi materialnih in kadrovskih pogojev za nadalj- 
njo modernizacijo strokovne službe ter za delovanje novousta- 
novljenega posebnega sodišča združenega dela. 

3. člen 
Dogovorjeni obseg programa skupnosti in njegovo vrednost v 
letu 1978 opredeljujejo sledeča izhodišča: 

- enak obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja kot v letu 1977; 

planiran porast vseh uživalcev pokojnin za 2,3%, in to 
starostnih za 1,8%, invalidskih za 2% in družinskih za 3,4%; 

- letna valorizacija pokojnin in varstvenega dodatka po 
porastu poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v SR 
Sloveniji v letu 1977; 

- letna valorizacija drugih denarnih dajatev po porastu 
življenjskih stroškov v SR Sloveniji v letu 1977; 

- povečana vlaganja sredstev v rehabilitacijo, prekvalifika- 
cijo in zaposlovanje invalidov; 

- prilagoditev prispevkov ža zdravstveno varstvo upoko- 
jencev, otroško varstvo otrok upokojencev in za stanovanjski 
prispevek upokojencev v skladu z ustreznimi valorizacijami, 
opredeljenimi s samoupravnimi sporazumi o združevanju 
sredstev za te namene; 

- povečana sredstva za izvajanje zavarovanja: samouprav- 
na in informativna dejavnost skupnosti, sofinanciranje delova- 
nja skupnosti socialnega varstva v občinah in republiki in 
modernizacija strokovne službe; 

- zagotovitev sredstev za delovanje posebnega sodišča 
združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- začasna ukinitev izločanja sredstev v rezervo skupnosti. 

4. člen 
Pokojnine in varstveni dodatek, ki so z medletno valorizaci- 

jo, veljavno od 1. avgusta 1977. leta, povečale za 6,1%, so se s 
1. januarjem 1978. leta akontativno povečale za nadaljnjih 
10%. Dokončno uskladitev pokojnin in varstvenega dodatka s 
porastom poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v 
SR Sloveniji v letu 1977 bo sprejela skupščina skupnosti, 
potem ko bodo znani uradni statistični podatki o gibanju 
osebnih dohodkov v letu 1977. 

Druge denarne dajatve: invalidnine, dodatek za pomoč in 
postrežbo in enkratni znesek za rekreacijo upokojencev se 
valorizirajo po porastu življenjskih stroškov v letu 1977 
(14,6%). Valorizacija vseh denarnih dajatev bo sprejeta z 
veljavnostjo od 1. januarja 1978. leta. 
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5. člen 
Skupna vrednost dogovorjenega programa skupnosti za 

leto 1978 znaša 11.094,0 mio din, od česar bomo pokrili s 
prispevki družbenopolitičnih skupnosti in z drugimi dohodki 
1.504,0 mio din. 

na P'an'rane dohodke skupnosti od povračil družbe- 
nopolitičnih skupnosti in drugih dohodkov v letu 1978 združe- 
vali sredstva v višini 9.590,0 mio din. 

Združena sredstva v skupni višini 9.590,0 mio din bomo 
združevali z naslednjimi viri sredstev: 

1. rednim prispevkom iz osebnih dohodkov zaposlenih v 
znesku 7.687,8 mio din, in sicer: 

a) v obdobju januar-april 1978. leta 2.484,0 mio din po 
stopnji 12% od osnove bruto osebnih dohodkov 

b) v obdobju maj-december 1978. leta 5.203,8 mio din po 
stopnji 10,6% od osnove bruto osebnih dohodkov. 

2. prispevkom iz dohodka za nesreče pri delu in poklicne 
bolezni v znesku 565,0 mio din po stopnji 0,80% od osnove 
bruto osebnih dohodkov; 

3. prispevkom iz dohodka za zavarovalno dobo, ki se šteje s 
povečanjem, v znesku 205,0 mio din: 

- po stopnji 3,5 za povečanje od 12 na 14 mesecev 
- po stopnji 5,2% za povečanje od 12 na 15 mesecev 
- po stopnji 7,0% za povečanje od 12 na 16 mesecev 
- po stopnji 10,5% za povečanje od 12 na 18 mesecev vse 

od osnove bruto osebnih dohodkov; 
4. posebnim prispevkom iz dohodka v znesku 1.053 0 mio 

din. 
- po stopnji 1,27% od osnove poslovnega sklada, s katerim 

se opravljajo dejavnosti iz 5., 6. in 7. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o vplačevanju obveznega posojila 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko premalo razvi- 
tih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (Uradni list SRS št 
12-73); 

po stopnji 027% od osnove poslovnega sklada, s katerim 

zakona° dejavn0Sti iz 8" 9' in 9' a člena omenjenega 

i5'» Pref]®?enim presežkom dogovorjenih združenih sredstev v letu 1977 v znesku 79,2 mio din. 

6. člen 
Stopnje in zneske prispevkov za posebne vrste zavarovanja 

določi Skupščina skupnosti s posebnim sklepom, upošteva e 
pri tem izhodišča iz 3. člena tega aneksa. 

7. člen 
Skupščina skupnosti bo med letom valorizirala dogovorjeni 

obseg združenih sredstev in valorizirala pokojnine in varstveni 
dodatek, če bo prišlo do hitrejših gibanj življenjskih stroškov in 
osebnih dohodkov, kot so bila določena v izhod išči h za obliko- 
vanje vrednosti dogovorjenega programa. Končni proračun 
obveznosti zavezancev za združevanje sredstev po tem aneksu 
za leto 1978_bo opravljen do zaključnega računa za leto 1978. 
Če bo poračun pokazal, da so vplačila zavezancev presegla 
oziroma niso dosegla njihove dejanske obveznosti za leto 
1978, se jim bo ta razlika upoštevala pri obveznostih za leto 
1979. 

Poračun in ustrezne sklepe bo sprejela skupščina skupnosti. 

8. člen 
Ta aneks k samoupravnemu sporazumu je sklei jen, ko ga 

sprejme večina udeležencev sporazumevanja. Ugotovitev, da 
je aneks sklenjen, sprejme in objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije skupščina Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji. 

PREGLED 
REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA SPIZZA LET01977 TER PLAN ZA LET01978 

I. DOHODKI 

Vrsta Plan 
1977 

PRISPEVKI 
a) iz OD 
- prispevek zavarovanca 
b) iz dohodka (osnova je OD) 
- prispevek za nesreče pri delu in poklicne bolezni 
- prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem 
c) posebni prispevek iz dohodka (osnova je poslovni sklad) 
d) presežek dogovorjenih sredstev v letu 1977 - 
SKUPAJ ZDRUŽENA SREDSTVA PO SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU 8.278,9 
SKUPAJ POVRAČILA DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 
IN DRUGI DOHODKI 1.092.5 
SKUPNI DOHODKI ~ ~~ a371~4~ 

Realiza- 
cija 1977 

6.808,0 

480,5 
148,1 
842,3 

7.211,2 

477,8 
170,8 
498,2 

8.358,1 

1.325,0 

IZLOČITVE IN DOHODKOV 
ČISTI DOHODEK 

9.683,1 
293,7 296,8 

II. IZDATKI 
Denarne dajatve 
Rehabilitacija invalidov 
Prispevki 
Stroški izvajanja zavarovanja 

9.077,7 9.386,3 

7.579,9 
255.6 

1.088,5 
153.7 

7.793,9 
245,4 

1.096,1 
136,3 

Odstotek 
izpolnitve 

plana 
Plan Indeks 
1978 1978/77 

105,9 

99,5 
115,3 
59,1 

7.687,8 106,6 

565,0 
205,0 

1.053,0 
79,2 

101,0 

121,3 

101,1 

102,8 
96,0 

100,7 
88,7 

118,2 
120.1 
215.2 

9.590,0 114,7 

 1.504,0 113,5 
103,3 11.094,0 114,6 

103,4 11.094,0 118,2 

9.303,5 119,4 
306,4 124,9 

1.303,1 118,9 
181,0 132,8 

SKUPAJ VSI IZDATKI 9.077,7 9.271,7 102,1 11.094,0 119,7 

1°tdriQ7BiŠe '"f?rmacU? in podatke o poslovanju skupnosti v letu 1977 ter programe o izhodiščih in financiranju skupnosti v letu 1978 vsebuje gradivo skupnosti za splošne delegacije in konference delegacij, ki ste ga že prejeli. 
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SKUPNOST STAROSTNEGA ZAVARO- 
VANJA KMETOV V SR SLOVENIJI 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o temeljih 

plana skupnosti starostnega zavarovanja 

kmetov v SR Sloveniji za obdobje 

1976-1980 za leto 1978   

Na podlagi 2. in 28. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije ter 
24. člena zakona o združenem delu in 8. člena samoupravne- 
ga sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne 
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za 
obdobje 1976-1980 sklenejo delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah, delavci v delovnih skupnostih, delavci v de- 
lovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki 
opravljajo samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, in 
drugi delovni ljudje, ki so po zakonu obvezno zavarovani v 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, delegacije kme- 
tov v občinah ter samoupravna interesna skupnost starost- 
nega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (v nadaljnjem bese- 
dilu: udeleženci) 

DOPOLNILO ŠT. 1. 
k Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana 
samoupravne Interesne skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 za leto 1978 

Udeleženci s tem aneksom skladno s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 natančneje opredeljujejo program skupnosti, po- 
trebna sredstva za izvedbo programa, način in obseg združe- 
vanja sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti v 
letu 1978. 

2. 
Program skupnosti v letu 1978 temelji predvsem na nasled- 

njih nalogah: 
- določitvi samoupravne organiziranosti skupnosti po de- 

legatskem načelu, predvsem oblikovanju delegatske baze; 
izvedbi volitev delegatov oziroma delegacij za skupščino skup- 
nosti ter njenih organov, 

- zagotoviti osnovne dejavnosti skupnosti, to je zagotovitvi 
sredstev za tekoče izplačevanje kmečkih pokojnin in drugih 
denarnih dajatev, 

- sprejetju sprememb in dopolnitev statuta skupnosti, 
predvsem pa v zvezi z novo organiziranostjo skupnosti in 
njenih organov, 

- proučitvi možnosti širitve kroga zavarovancev (preužit- 
karji, kmetje-delavci, invalidsko zavarovanje kmetov itd.), 

- proučitvi sedanjega sistema financiranja in možnosti 
zagotovitve novih virov financiranja, 

- določitvi postopka za uveljavljanje pravic iz tega zavaro- 
vanja v skupnosti v zvezi z ustanovitvijo posebnega sodišča 
združenega dela, 

- zagotovitvi materialnih in kadrovskih pogojev za učinko- 
vitejšo organizacijo strokovne službe. 

3. 
Dogovorjeni obseg programa skupnosti in njegovo vrednost 

v letu 1978 opredeljujejo sledeča izhodišča: 

- enak obseg pravic iz starostnega zavarovanja kmetov kot 
v letu 1977, 

- planiran porast uživalcev kmečkih pokojnin po splošnih 
predpisih za 3%, po posebnih predpisih (kmetje-borci) za 2% 
ter uživalcev varstvenega dodatka za 1%, 

- letna valorizacija kmečke pokojnine za 15,5% glede na 
povečan znesek najnižjih pokojninskih prejemkov po predpi- 
sih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev v letu 
1977, 

- zagotoviti sredstva za samoupravno in informativno de- 
javnost in izvedbo volitev, 

- zagotoviti sredstva materialnih in kadrovskih pogojev za 
delovanje in modernizacijo strokovne službe, 

- povečana skrb za pobiranje predpisanih prispevkov za 
starostno zavarovanje kmetov, ki jih plačujejo kmetje-zavaro- 
vanci. 

4. 
Starostna pokojnina bo vletu 1978znašala595din,toje30% 

mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz pretekle- 
ga leta (1979) po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju delavcev. 

5. 
Število upokojencev bo v letu 1978 ob načrtovanem poveča- 

nju za 3-odstotno letno znašalo približno 42.340, od tega bo 
1595 kmetov-borcev. Varstveni dodatek za socialno ogrožene 
borce NOV pa bo od skupnega števila upokojencev prejemalo 
približno 2720 kmetov-borcev. 

6. 
Skupna vrednost dogovorjenega programa skupnosti za 

leto 1978 znaša 379,9 mio din. Od tega zneska bodo kmetje-za- 
varovanci prispevali 124,8 mio din (40%), delavci in drugi 
delavni ljudje pa bodo s solidarnostno udeležbo združevali 
185,9 mio din (60%). Republika bo za pravice kmetov-borcev iz 
tega zavarovanja zagotovila 69,2 mio din. 

Ker v letu 1978 skupnost ne bo izločala sredstev v rezervo, so 
potrebni skupni dohodki v višini 379,0 mio din. 

Glede na to bodo delavci združevali sredstva v višini 185,9 
mio din z naslednjimi viri: 

- temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in občani, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi 
opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, bodo 
prispevali v 1978. letu 137,2 mio din po prispevni stopnji 0,46% 
od osnove, po kateri plačujejo davek. 

- temeljne organizacije združenega dela s področja nego- 
spodarstva, ki ne plačujejo prispevka po prejšnji alinei, bodo 
prispevale 48,7 mio din po stopnji 0,26% od osnove osebnih 
dohodkov. 

7. 
V januarju in februarju 1979. leta bo opravljen poračun 

obveznosti zavezancev združevanja sredstev po tem sporazu- 
mu. 
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Poračun bo opravljen do višine nominalnega zneska po tem 
aneksu, zvečanega ali znižanega za toliko odstotkov, za koli- 
kor odstotkov bo rast družbenega proizvoda v letu 1978 višja 
ali nižja od planirane rasti. Osnova za izračun rasti družbenega 
proizvoda v letu 1g78 bodo rezultati devetmesečnih obračunov 
TOZD, dopolnjeni z oceno rasti družbenega proizvoda za 
zadnje trimesečje 1978. leta, ki jo izdela zavod SRS za družbe- 
no planiranje. 

če bodo zavezanci po tem obračunu dolgovali razliko, jo 
bodo poračunali sorazmerno svojim celoletnim obveznostim 
najkasneje do 28. februarja 1979. leta. 

če pa bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev prese- 
gla njihovo dejansko obveznost za leto 1979. Poračun in 
ustrezne sklepe sprejme skupščina skupnosti. 

8. 
Ta aneks k samoupravnemu sporazumu je sklenjen, ko ga 

sprejme večina udeležencev sporazumevanja. Ugotovitev, da 
je aneks sklenjen, sprejme in objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije skupščina Skupnosti starostnega zavarovanja kme- 
tov v SR Sloveniji. 

SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 
SLOVENIJE 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o skupnih 

temeljih plana socialnega skrbstva v 

občini in SR Sloveniji za obdobje 

1976-1980 v letu 1978 

Na osnovi 2., 28., in 44. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 
(Uradni I. SFRJ 6/76) sklepajo delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela 

DOPOLNILO 
K SAMOUPRAVNEMU SPORAZUMU O SKUPNIH 
TEMELJIH PLANA SOCIALNEGA SKRBSTVA V 
OBČINI IN SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 
1976-1980 V LETU 1978 

Opredelitev programa 

l.člen 
Udeleženci si z aneksom v letu 1978 na podlagi srednjeroč- 

nega programa zagotavljajo kontinuirano izvajanje nalog in 
ciljev socialnega skrbstva na osnovi enotnega programa, ob 
upoštevanju solidarnostnih razmerij, programa skupnih nalog 
in občinskega programa. 

Enotni program 

2. člen 
Enotni program zajema naslednje enote storitve: 

- zagotavljanje sredstev za stalne družbene denarne po- 
moči kot edini vir v višini 989,50 din na upravičenca; 

- zagotavljanje sredstev za stalne družbene denarne po- 
moči kot dopolnilni vir do višine zneska dohodkovnega cenzu- 
sa 925,65 din. oz. razliko med stalnimi dohodki in višino 
družbeno denarne pomoči kot edini vir preživljanja, v višini 
494,75 din., 

- zagotavljanje sredstev za zdravstveno varstvo upravičen- 
cev do družbene denarne pomoči, v višini 200 din mesečno na 
upravičenca; 

- zagotavljanje sredstev za BOD strokovnimdelavcem v 
socialnem skrbstvu v občinah po kadrovskem normativu 1 
strokovni delavec na 4500 prebivalcev, z uporabo kvalifikacij- 
skega količnika 2,90 in višino BOD na PND v znesku 3771 din. 

Za izvajanje enotnega programa se uporabljajo kriteriji dolo- 
čeni s sporazumom o izvajanju enotnega - solidarnostnega 
programa. 

Program skupnih nalog 

3. člen 
Naloge skupnega programa, ki so splošnega pomena za vso 

republiko so: 
- sofinanciranje gradnje Centra za varstvo in rehabilitacijo 

slepih in slabovidnih v Škofji Loki v višini 4.770.845 din 
- sofinaciranje tretjega zavoda za varstvo in delovno uspo- 

sabljanje težje duševno prizadetih otrok v Ljubljani - v višini 
13.700.000 din 

- investiranje gradnje zavoda za varstvo in resocializacijo 
alkoholikov - v višini 4.093.502 din 

- oskrba oseb neznanega bivališča v zavodu za duševne in 
živčno bolne Hrastove - Trate - v višini 471.095. din 

- sofinanciranje dogovorjenega programa Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije v višini 240.000 din 

- sofinanciranje programov republiških socialno-humani- 
tarnih organizacij in društev v višini 295.497 din 

- sofinaciranje programov za izboljšanje življenjskih ra- 
zmer Romov, v višini 681.342 din 

- pomoč in oskrba begavcem in repatriirancem neugotov- 
Ijenega bivališča, v višini 550.274 din 

- financiranje programa predzakonskega svetovanja, v vi- 
šin 854.040 din 

- financiranje programov raziskav na področju socialnega 
skrbstva, v višini 681.284 din 

- sofinanciranje republiškega INDOK centra, v višini 
100.000 din 

- SLO in družbena samozaščita, v višini 40.000 din 
- financiranje samoupravnih organov Skupnosti socialne- 

ga skrbstva Slovenije, v višini 440.415 din 
- financiranje strokovne službe delovne skupnosti Skup- 

nosti socialnega skrbstva Slovenije, v višini 2.754.072 din 
- sredstva v višini 1 % od združenih sredstev za nepredvide- 

ne stroške v višini 299.720 din 
Pregled vrednosti programov je izkazan tabelarično in je 

sestavni del tega aneksa. 
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4. člen 
Na podlagi zakona o začasnem financiranju samoupravnih 

interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih 
štirih mesecih 1978 (Ur. I. SRS 24/77) se združujejo sredstva za 
program solidarnosti in program skupnih nalog Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije za obdobje začasnega financi- 
ranja od 1. 1. do 30. 4.1978 in za obdobje od 1. 5. do 31. 12. 
1978. Tako bodo zavezanci po tem aneksu združevali sred- 
stva: 
1. V obdobju januar-april 
- za enotni program 58.039.000din 
- za program solidarnosti 11.431.000 din 
- zaskupniprogram 9.799.160 
2. V obdobju maj-december 
- za enotni program 116.078.000 din 
- za program solidarnosti 22.745.334 din 
- zaskupni program 20.172.840din 

Sredstva se bodo združevala po prispevni osnovi BOD 
71.575.529 din. 

Valorizacija programa 

5. člen 
V januarju in februarju bo opravljen poračun obveznosti 

zavezancev združevanja sredstev po tem sporazumu. 
Poračun bo izvršen do višine nominalnega zneska po tem 

aneksu, zvečanega ali znižanega za toliko odstotkov, za koli- 
kor odstotkov bo rast družbenega proizvoda v letu 1978 višja 
ali nižja od planirane rasti. Osnova za izračun rasti družbenega 
proizvoda v letu 1978 bodo rezultati devetmesečnih obračunov 
TOZD, dopolnjeni z oceno rasti družbenega proizvoda za 
zadnje tromesečje 1978, ki jo izdelajo planski organi družbe- 
nopol itične skupnosti, na katere območju deluje samouprav- 
na interesna skupnost. 

Če bodo zavezanci po tem obračunu dolgovali razliko, jo 
bodo poračunali sorazmerno svojim celoletnim obveznostim 
najkasneje do 28. 2. 1979. 

Če pa bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev prese- 
gla njihovo dejansko obveznost za leto 1978, se jim bo ta 
razlika vštela v obveznosti za leto 1979. 

Poračun in ustrezne sklepe sprejme skupščina Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. 

Družbeno denarna pomoč kot edini vir preživljanja, ki ima za 
osnovo polovico mejnega zneska najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov z varstvenim dodatkom iz preteklega leta (varstvena 
pokojnina) se valorizira tako, kot se valorizira njena osnova - 
enkrat letno in se tako valorizirana izplačuje vsako leto od 1.1. 
dalje. 

Valorizacija ostalih družbenih denarnih pomoči je izvedena 
v sorazmerju planirani razliki med nominalno in realno rastjo 
DDP v tekočem letu. 

Ostale določbe 

6. člen 
V ostalih določbah se neposredno uporablja samoupravni 

sporazum o skupnih temeljih plana socialnega skrbstva v 
občini in SR Sloveniji. 

7. člen 
Aneks se sklene s pristopnimi izjavami, ki jih podpiše naj- 

manj dve tretjini udeležencev, kar ugotovi skupščina Skupno- 
sti socialnega skrbstva Slovenije s posebnim sklepom. 

OBRAZLOŽITEV 

Na 9. seji skupščine Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije 
6. februarja 1978 je bilo obravnavano poročilo o izvajanju 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana socialnega 
skrbstva v občini in SR Sloveniji, in na podlagi osnutka aneksa 
sprejeto izhodišče za izdelavo predloga aneksa k samouprav- 
nemu sporazumu v letu 1978. 

Kakor samoupravni sporazum o temeljih plana, tako tudi 
aneks k sporazumu za leto 1978 ne zajema le programa 
skupnih nalog v republiki, temveč tudi enotni program kot 
merilo solidarnostnih razmerij in občinski program. Združeno 
delo za vse programe združujejo sredstva v občini; v občini pa 
se z enotno prispevno stopnjo v nominali do višine programa 
skupnih nalog in višine sredstev solidarnosti združujejo sred- 
stva za republiko. 

Sredstva za izvajanje programa solidarnosti se združujejo po 
enotni prispevni stopnji 0,00243263% in jih prejema 35 občin- 
skih skupnosti socialnega skrbstva za izvajanje enotnega 
programa. 

Pri izračunu sredstev za enotni program se ne uporablja 
enaka metodologija kakor za program skupnih nalog. Družbe- 
na denarna pomoč kot edini vir preživljanja ima za osnovo 
polovico mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov z 
varstvenim dodatkom iz preteklega leta; tudi za dopolnilni vir 
in za ostali dve nalogi iz enotnega programa se ne uporablja 
količnik 1,3709 na cene iz 1975 leta, kot se uporablja pri 
izračunu sredstev za skupni program v republiki in program v 
občini. 

Program skupnih nalog v republiki se vrednostno poveča 
glede na program v srednjeročnem obdobju za 675.000 din ali 
za 2,3% in sicer pri nalogah: 

- 5. alinea - sofinanciranje programov Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije od 150.700 din na 240.000 din t. j. za 
89.300 din. 

- 9. alinea - financiranje programa predzakonskega sveto- 
vanja od 685.450 din na 854.040 din t. j. za 168.590 din, 

- 14. alinea - financiranje strokovne službe od 2.506.513 
din na 2.754.072 din t. j. za 240.556 din za novega delavca 
strokovne službe, 
In novi nalogi.. 

- 11. alinea - sofinanciranje republiškega INDOK centra, v 
višini 100.000 din. 

- 12. alinea - SLO in družbena samozaščita, v višini 40.000 
din. 

Za program skupnih nalog se združujejo sredstva po enotni 
prispevni stopnji 0,0418747% v nominali, samo do višine 
programa. Na ta način se s prispevno stopnjo eventualno 
preveč natečena sredstva združujejo samo v občini. 

Tudi v letu 1978 imajo v enotnem programu prioriteto druž- 
bene denarne pomoči kot edini in dopolnilni vir preživljanja; v 
programu skupnih nalog pa investicijske naložbe. 
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TELESNOKULTURNA SKUPNOST SR 
SLOVENIJE 

POROČILO 

o uresničevanju samoupravnega 

sporazuma o skupnem programu 

telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji 

(program Telesnokulturne skupnosti SR 

Slovenije) v obdobju 1976-1980 in poteku 

oblikovanja dopolnil k samoupravnim 

sporazumom o temeljih planov TKS občin 

za leto 1978 

1. Uresničevanje samoupravnega sporazuma o oblikovanju 
skupnega programa TK dejavnosti vSR Sloveniji in zagotavlja- 
nju sredstev za njegovo uresničevanje v obdobju 1976-80. 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije in telesnokulturne 
skupnosti občin, obale in mesta Ljubljane so se razmeroma 
zgodaj (v prvi polovici leta 1975) vključile v pripravo srednje- 
ročnih planskih dokumentov. Opredelitev skupnega programa 
in finančne kvantifikacije v realnih vrednostih (cene 1975) so 
bile sprejete že v jeseni leta 1976 na skupščini Telesnokulturne 
skupnosti SR Slovenije in se od takrat dalje niso menjale. S tem 
je bil zaključen proces vsebinskega in materialnega usklajeva- 
nja o skupnem programu (programu TKS SRS) za obdobie 
1976-80. 

Odprta so ostala naslednja vprašanja: 
1. Vprašanje minimalnih standardov in normativov in s tem v 

zvezi realizacije solidarnostnega sistema. 
2. Ali naj Telesnokulturna skupnost SR Slovenije oblikuje 

izvirni planski dokument ali izvedeni? 
Iz znanih razlogov se je odstopilo od realizacije prvega 

vprašanja, glede drugega pa je obveljalo stališče, naj Telesno- 
kulturna skupnost SR Slovenije oblikuje le izvedeni planski 
akt, izvirne pa telesnokulturne skupnosti občin in obale. V te so 
se primerno vgradili vsebina in materialne posledice skupnega 
programa, podrobneje pa opredelili v izvedenem planskem 
aktu Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije (v citiranem 
samoupravnem sporazumu o skupnem programu 1976-80). 

Usklajevanje je torej teklo vzporedno. Pri tem je prihajalo do 
naslednjih problemov: 

- napak v prikazovanju materialnih posledic skupnega pro- 
grama v samoupravnih sporazumih telesnokulturnih skupno- 
sti občin, ki izvira iz ponekod šibke usposobljenosti strokovnih 
služb TKS občin; 

- naknadnih intervencij občinskih koordinacij še zlasti, ko 
je šlo za preračun realnih zneskov v nominalne za leto 1977. 

- nerazumevanje pomena srednjeročnega planiranja in 
formalnega sprejemanja obvez, saj gre pri skupnem progra- 
mu za partnerstvo vsake telesnokulturne skupnosti občine z 
drugimi 59 občinami, in da je avtonomnost programa na tej 
ravni izražena le v njegovi specifični vsebini (zato se tudi 
imenuje skupni program). 

Samoupravni sporazum o skupnem programu so podpisale 
vse telesnokulturne skupnosti občin in obale z izjemo Maribo- 
ra in Ptuja. Maribor je sicer svoje obveznosti za leto 1977 
izpolnil naknadno. Pri obeh občinah pa je bilo s strani telesno- 
kulturne skupnosti pojasnjeno, da so jim občinske koordinaci- 

je svojevoljno znižale oziroma enostransko določile nižje zne- 
ske za skupni program, kot so izhajale iz vertikalne uskladitve. 
Medtem, ko je v Mariboru očitno odpravljeno neskladje oziro- 
ma je rešitev blizu, pa v Ptuju očitno ni pripravljenosti, da bi to 
vprašanje zadovoljivo tešili. 

Očitno pa je, da bo v letošnjem letu prišlo do težav tudi v 
drugih občinah. 

Z zgornjimi izjemami je bil samoupravni sporazum uresni- 
čen v letu 1977 v celoti, če ga gledamo zgolj z materialnega 
vidika, vendar pa z določenimi odstopanji. 

Obveznosti iz družbenega dogovora in samoupravnega spo- 
razuma se izredno večajo in predstavljajo že cca 10% vrednosti 
skupnega programa. Jako Telesnokulturna skupnost ni izpol- 
nila obveznosti iz družbenega dogovora o mladinski periodiki, 
saj se je od nje zahtevalo več kot trikratno povečanje obvezno- 
sti (od 190.000 na 600.000 dinarjev). 

Pomembnejše od tega pa je, da se izvajalci le s težavo 
prilagajajo novi usmeritvi na področju telesne kulture (ZTKOS 
in republiške strokovne organizacije) tako, da je z vsebinske 
strani njihov program problematičen v ponudbi ter uresničeva- 
nju.^ Seveda pa gre za proces, v katerem se inercija preteklosti 
močno čuti. Ovira hitrejšemu prilagajanju je tako šibko kadrov- 
sko pokritje kot tudi že neustrezna organiziranost. Kadrovska 
problematika je stara slabost, reševanje pa boleče tudi zaradi 
realnih materialnih okvirov oz. možnosti. Situacija, ko se hkrati 
želi ohraniti staro in tradicionalno in uveljavljati novo naravna- 
nost, naleti na objektivne materialne okvire v katerih enega in 
drugega ni več mogoče izpeljati. 

xi K°"k.retn° 9re za uresničevanje opredeljene vloge republi- ških dejavnikov na področju množičnosti (pretežno strokovno- 
tehnične in koordinacijske naloge) in na področju usmeritve k 
vrhunskim dosežkom, kjer so v delitvi dela med različnimi 
nivoji bolj poudarjene neposredne izvajalske naloge. 

V enem in drugem primeru se vleče v programih mnogo 
nepotrebnega balasta kljub nedvomnim pozitivnim premikom 
Ob tem velja opozoriti na naslednja vprašanja: 

— neusklajenost s še naprej proračunsko financirano dejav- 
nostjo TK dejavnikov na zvezni ravni (ZTKJ in strokovne zveze); 

— kljub nedvomnim rezultatom in naporom v športni re- 
kreaciji zaposlenih zelo vprašljivo financiranje delavskega 
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športa (vertikalna in zelo draga razvejanost t. im. delavskih 
športnih iger), ki pa je izven dosega politike TKS; 

- podrejenost SŠĐ in množičnih organizacij (planinci, ta- 
borniki itd.) nasproti klasičnim nosilcem tekmovalnega športa; 

- nerešena mejna vprašanja zlasti s področjem izobraževa- 
nja, zdravstvom, invalidsko-pokojninskim zavarovanjem v do- 
ločeni meri pa tudi z JLA in SLO (npr. tehnična kultura 
športnega karakterja, vrh. šport, posebne sposobnosti) 

Eno od pomembnih vprašanj v srednjeročnem obdobju, ki 
ga velja posebej izpostaviti je uresničevanje prve faze projekta 
TKC Slovenije, ki je pomembno ne le za telesno kulturo samo, 
temveč najmanj toliko z vidika dolgoročne sanacije materialne 
osnove VSTK v Ljubljani. S tem v zvezi je potrebno pospešiti 
dogovor z zainteresiranimi partnerji, zlasti področjem izobra- 
ževanja, ne glede nato, da njihove materialne obveznosti ne bo 
mogoče realizirati v tem srednjeročnem obdobju. 

Nezadovoljivo se uresničuje tudi uresničevanje družbenega 
dogovora o skladnejšem regionalnem razvoju: mnogi proble- 
mi na področju družbenih dejavnosti na manj razvitih območ- 
jih omejujejo okvire za razvoj telesne kulture in s tem njihove 
možnosti za kandidiranje na sredstvih kreditnega sklada. 

Izzgornjih razlogovsobileže vtekočem letu 1977opravljene 
nekatere preusmeritve, ki se odražajo konkretneje v predlogu 
aneksa za leto 1978: te so nujne zaradi prevzemanja dodatnih 
nalog, ponekod pa gre tudi za prenašanje nalog in njihovih 
osnov iz enega v drugo skupino programskih nalog. 

2. PROBLEMATIKA ANEKSOV 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije je pripravila predlog 
aneksa za leto 1978 izhajajoč iz dogovorjenega okvira nalog v 
samoupravnem sporazumu in dodatnih nalog, ki jih je ali pa je 
v teku obravnava o prevzemu obveznosti s strani Telesnokul- 
turne skupnosti SR Slovenije. Zato smo predlagali notranjo 
preusmeritev v dogovorjenem materialnem okviru, kot je pri- 
kazana v predlogu aneksa. 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije je v skladu z rokov- 
nikom posredovala telesnokulturnim skupnostim občin meto- 
dologije in izračune, ki smo jih prejeli od Zavoda za plan. 
Ponovne korekcije izračuna mase BOD (dne 13. 2.) je vnesla v 
usklajevanje nekaj dodatne zmede. Kot smo že uvodoma 
opozorili, pa se zaradi ponovnega pritiska na zmanjšanje 
sredstev za TK v občinah seveda postavlja vprašanje, ali bo 
mogoče realizirati tudi skupni program v dogovorjenem obse- 
gu skupaj z dodatnimi nalogami. Postavlja se torej vprašanje 
ali nismo iz srednjeročnega planiranja pristali na letnem plani- 
ranju in kako daleč je mogoče reševati t. im. prioritetna 
področja (ali prioritetne naloge znotraj njih?) na račun že itak 
zelo omejenih sredstev za telesno kulturo. In nadalje: kakšna je 
vloga koordinacij in v koliko je res združeno delo, tisto, ki naj 
na osnovi programov odloča o sredstvih ter na nazadnje ali je 
resno planiranje in programiranje mogoče ob stalnih akroba- 
cijah in bilanciranju, pa čeprav ob upoštevanju mnogih odprtih 
vprašanj na področju družbenih dejavnosti. 

PREDLOG DOPOLNILA 

k samoupravnemu sporazumu o 

oblikovanju skupnega programa 

telesnokulturne dejavnosti v SR Sloveniji 

in zagotavljanju sredstev za njegovo 

uresničevanje v obdobju 1976—1980 

DOPOLNILO 
k samoupravnemu sporazumu o oblikovanju 
skupnega programa TK dejavnosti v SR Sloveniji 
in zagotavljanju sredstev za njegovo 
uresničevanje v obdobju 1976—80 

I. 

Opredelitev programa 

Telesnokulturna skupnost skupaj s telesnokulturnimi dejav- 
niki na ravni republike (ZTKOS in RSO) v sodelovanju z drug i mi 
strokovnimi institucijami uresničevala naloge opredeljene v 3. 
členu citiranega samoupravnega sporazuma in sicer na na- 
slednjih področjih oz. skupinah programskih nalog: 

1. Množičnost: telesnokulturni minimum, množične akcije 
in manifestacije, množična dejavnost ŠŠĐ in študentskih 
športnih organizacij ter dejavnost invalidskih športnih organi- 
zacij. 

2. Vrhunski šport: priprave in nastopi perspektivnih in vr- 
hunskih športnikov, republiških selekcij oz. ekip in reprezen- 
tanc izboljševanje športnih in življenjskih pogojev perspektiv- 
nih in vrhunskih športnikov, kontrola treniranosti, skupne 
naloge pri izvedbi meritev in izbora kandidatov za temeljne in 
usmerjevalne selekcije, izboljševanje strokovnega dela s per- 

spektivnimi in vrhunskimi športniki v neposrednem sodelova- 
nju strokovnega sveta za vrhunski šport s strokovnimi sveti 
RSO in območij, velike športne prireditve. 

3. Spremljajoča strokovna dejavnost: 
- znanstveno raziskovalno delo in strokovne študije, 
- založniška dejavnost, 
- propaganda, dokumentacija in statistika, 
- sklad za šolanje in izpopolnjevanje kadrov na manj razvi- 

tih območjih, 
- šolanje in izpolnjevanje ključnih kadrov na področju 

množičnosti in vrhunskega športa (skupne naloge na ravni 
republike). 

4. Sodelovanje z zamejskimi Slovenci, delavci na zača- 
snem delu, izseljenci in obmejnimi deželami 

5. Obveznosti iz družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov 

- regresi za mladinska potovanja 
- mladinski periodični tisk 

- mladinske delovne akcije 
- visokogorske planinske postojanke 
- sofinanciranje centra slepih in slabovidnih v Škofji Loki. 
6. Telesnokulturni center Slovenije Izvedba priprav, spora- 

zum z partnerji za začetek izgradnje 1 faze. 
7. Kreditni sklad TKS SRS 
8. Dejavnost organov in delovne skupnosti 

TKS SR Slovenije, ZTKOS in RSO ter združenj. 
9. Operativna rezerva: dofinanciranje akcij in nalog med 

letom in nalog ter akcij, ki iz kakršnega koli razloga niso bile 
planirane oz. še niso dogovorjene finančne posledice. 
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V okviru globalnih sredstev opredeljenih za leto 1978 v 
citiranem samoupravnem sporazumu bomo reševali tudi vpra- 
šanje financiranja dodatnih nalog v obsegu in na način, ki ga 
bo določila skupščina Telesnokulturne skupnosti SR Sloveni- 
je. Te dodatne naloge, katere mora še obravnavati in sprejeti 
stališča ter sklepe skupščine, so naslednje: 

- na področju množičnosti: samoupravni sporazum o fi- 
nanciranju dejavnosti študentskih športnih organizacij; 

- obveznosti iz D. D. in S. S.: obveznosti iz družbenega 
dogovora o mladinski periodiki in obveznosti iz predlaganega 
družbenega do_govora o financiranju izgradnje centra slepih in 
slabovidnih v Skofji Loki, list za delavce na začasnem delu v 
tujini. Te dodatne naloge so ocenjene na dodatnih 1, 2 mio 
dinarjev. 

Profesionalizacija nekaterih strokovnih kadrov pri obeh 
strokovnih svetih, ki je bila uresničena šele lani sredi leta ali pa 
bo šele letos prav tako povečuje zahteve po sredstvih na 
področju množičnosti in vrhunskega športa in delno tudi pri 
izdatkih za strokovne službe TKS SRSRS, ZTKOS in RSO. 

Zaradi dodatnih nalog in posledic nekaterih ukrepov in 
dogovorov ter dorečenejše opredelitve nalog TK dejavnikov na 
ravni republike pri uresničevanju usmeritve na področju tele- 
sne kulture je bilo potrebno opraviti nekatere preusmeritve, ki 
se izražajo v kvantifikacijah skupnega programaza leto 1978 in 
preostali dve leti srednjeročnega obdobja (glej priloge). 

Del sprememb nastaja tudi zaradi prenosov nekaterih po- 
stavk in osnov v okvir drugih: 

- tekmovanja ŠŠD - pionirska prvenstva iz množičnosti v 
okvir vrhunskega športa; 

- profesionalni strokovni delavci iz postavke dejavnost 
organov in delovnih skupnosti na vrhunski šport oz. množič- 
nost; 

- vključitev sklada za šolanje kadrov na manj razvitih ob- 
močjih v okvir spremljajoče strokovne dejavnosti. 

V prilogah oz. kvantifikacijah so te postavke prenešene za 
celotno obdobje 1975-77 in tako primerljive ob upoštevanju 
dodatnih nalog. Indeksi 1978/77 so torej sami za sebe le 
informativen podatek, ker ne primerjajo istih stvari (skupine 1, 
3, 4, 5). 

Telesnokulturni center je v tem okviru sploh specifična 
naloga, saj samo povečanje te postavke v skladu s plansko 
projekcijo povečuje siceršnje nominalno povečanje za skupni 
program od 119,6 na indeks 128. 

V celoti gledano, se obseg nalog na ravni republike povečuje 
nad dogovorjen obseg po samoupravnem sporazumu. S tega 
vidika so notranje preusmeritve nujne in smotrne, ker ni realno 
zahtevati v danem trenutku dodatnih sredstev za nove naloge. 

II. 

1978'na'n' znese'< (vrednost programa)za leto 
Upoštevajoč preusmeritve prikazane v prilogi 1 in 2 je 

izračunana nominalna vrednost programa takole: 

Realni znesek po samoupravnem sporazumu za leto 1978 ie 
32.194.483 dinarjev. ' 

Skupni količnik za preračun realnih vrednosti v nominalne 
(metodologija Zavoda SRS za družbeno planiranje) je 137,09 ki 
smo ga zaokrožili navzdol na 1,37. 

Zmnožek realnega zneska in količnika daje nominalni zne- 
sek 44.106.441 dinarjev in zaokroženo navzdol 

44.100.000 dinarjev v letu 1978. 
Presežkov iz leta 1977 TKS SRS nima ker prispevna stopnja 

avtomatično ugasne, ko TKS občin izpolnijo nominalno obvez- 
nost. m 

Instrument združevanja 

Zavezanci po tem aneksu (TKS občin in obale) bodo združe- 
vali sredstva: 
1. v obdobju januar-april 1978 po prispevni stopnji 0,08% 
2. vobdobjumaj-december 1978 po prispevni stopnji 0,06% 

oboje iz BOD. 
Stopnja za združevanje sredstev za skupni program (pro- 

gram TKS SRS) ni izvirna in avtomatično ugasne ko so doseže- 
ni zneski obveznosti TKS občin in obale v višini sorazmernih 
deležev planirane mase BOD za leto 1978. 

Izračun obveznosti je prikazan v prilogi k temu aneksu. 

IV. 
Valorizacijska klavzula 

V januarju in februarju bo opravljen poračun obveznosti 
zavezancev združevanja sredstev po tem sporazumu St' 
an^ -i30 lzvršen d° višine nominalnega zneska po tem 
fas^ drii>hmfo!f9a zatollko odstotkov, za kolikor odstotkov bo rast družbenega proizvoda v letu 1978 eventuelno nižja od 

v fenMqV/Sh h ,za.izračun ras,i družbenega proizvoda 
• rezultati devetmesečnih obračunov TOZD dopolnjeni z oceno rasti družbenega proizvoda za zadnie 

tromesečje 1978, ki jo izdelajo planski organi družbenopolitič- 

sna^kupnost območJu deluie samoupravna intere- 
Če bo obračun pokazal, da so vplačila zavezancev preseola 

njihovo dejansko obveznost za leto 1978, se jim bo ta razlika 
vštela v obveznosti za leto 1979. 

Sloven?jeUn ustrezne sklepe sprejme skupščina TKS SR 
Priloge: 
1. Kvantifikacija skupnega programa TK dejavnosti v SR 

?975-ni'J977a 1978 8 PrimerJalnlmi podatki za leta 

^ifn^antifiku?iJa skuPn0ga programa TK dejavnosti (po planskih cenah) v srednjeročnem obdobju 1976-80 Realiza 
cija plana 1976-77 In projekcija 1978-80 

program ^1978bVeZnOSti TK skupnostl občln obale za skupni 

Predlog 
KVANTIFIKACIJA SKUPNEGA PROGRAMA TK DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI ZA LET01978 

S PRIMERJALNIMI PODATKI ZA LETA 1975-77 

Priloga 1 

Sredstva za skupni program po tekočih cenah (v din) |ND 
skuP- Opis skupine programskih nalog 1975 1976 1977 1973 78/77 

1 Množičnost 1.390.000 1.180.000 1.147.000 1.750.000 153 2 Vrhunski šport 6.390.000 7.269.000 10.452.000 12.857.000 123 
3 Spremljanje strok. dej. 3.142.000 1.985.000 1.710,000 2,250 000 132 
4 Sodelovanje z zamejci, izselj. delavci na z. d. obm. d. 450.000 350.000 398.000 550 000 138 
f Obveznost, iz družb, dogovor, in s. spor. 1.657.000 2.695.000 3,023.000 4.070.000 135 
° TKCSiovemje 1.095.000 800.000 1,000.000 3.921.000 392 7 Kreditni sklad 8.000.000 8.670.000 8.500.000 9.000.000 106 
8 Dejav. organov in del. skupn. TKS SRS, ZTKOS in RSO 5.596.000 6.671,000 7.560,000 9.042.000 119 6 
 ? Rezerva* (operat. post.)  280.000 230,000 640.000 660.000 103 

Skupaj 1-9 28.000.000 29.850.000 34.430.000 44.100.000 128 

i Rez?,rya.v J®™? 1975 in 1976 obsega le obvezno statutarno rezervo, za leto 1977 pa obvezno In operativno. 2 letom 1978 po novem zaKonu (Ur. i SFRJ, št. 62/1977) ni več potrebno odvajati obvezne rezerve. Zato na tej postavki prikazujemo operativno rezervo iz 
katere se dofinancirajo tekoče ali nove naloge med letom (rebalans). 
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KVANTIFIKACIJA SKUPNEGA PROGRAMA TK DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI 
(v dinarjih po planskih cenah 1975) 

VSREDNJEROČNEM OBDOBJU 1976-80 
REALIZACIJA PLANA 1976-1977 IN PROJEKCIJA 1979-80 

Predlog 

Priloga 2 
Skup. Opis skupine progr. nalog 1975 1976 1977 1978 

1 Množičnost 1.390.000 1.107.981 974.160 1.277.372 
2 Vrhunski šport 6.390.000 6.825.352 8.877.000 9.384.670 
3 Spremlj. str. dejavnosti 3.142.000 1.863.850 1.452.322 1.642.336 
4 Sodelovanje 450.000 328.638 338.026 401.460 
5 Obveznosti iz D. D. in S. S. 1.657.000 2.530.516 2.567.468 2.970.803 
6 TKC Slovenije 1.095.000 751.174 849.312 2.862.044 
7 Kreditni sklad 8.000.000 8.140.846 7.219.143 6.569.343 
8 Dejavnost org. in del. skup. 5.596.000 6.263.850 6.420.792 6.600.000 
9 Rezerva 280.000 215.962 543.559 481.752 

1979 1980 1976-80 
1.300.000 

10.070.106 
1.700.000 

420.000 
3.119.610 
4.733.350 
6.750.000 
6.800.000 

352.455 

1.330.000 
10.788.659 

1.770.000 
440.000 

3.275.591 
6.612.770 
6.750.000 
7.000.000 

383.500 

5.989.513 
45.945.787 

8.428.508 
1.928.124 

14.463.988 
15.808.650 
35.429.334 
33.084.642 

1.977.228 

Skupaj 1-9 28.000.000 28.028.169 29.241.784 32.189.780 35.245.521 38.350.520 163.021.774 

IZRAČUN OBVEZNOSTI TKS OBČIN IN 
OBALE ZA SKUPNI PROGRAM V LETU 1978 

OBČINA-TKS 

1. Ajdoviščina 
2. Brežice 
3. Celje 
4. Cerknica 
5. Črnomelj 
6. Domžale 
7. Dravograd 
8. G.Radgona 
9. Grosuplje 

10. Hrastnik 
11. Idrija 
12. Ilir. Bistrica 
13. Jesenice 
14. Kamnik 
15. Kočevje 
16. Obala 
17. Kranj 
18. Krško 
19. Laško 
20. Lenart 
21. Lendava 
22. Litija 
23. Lj.skup. 
24. Ljutomer 
25. Logatec 

Delež v masi BOD 
vSRS78 

Obveznost po 
deležu BOD 1978* 

vdinarjih  

0,01045 
0,00975 
0,04038 
0,00657 
0,00636 
0,02236 
0,00375 
0,00717 
0,01136 
0,00620 
0,00826 
0,00667 
0,01729 
0,01464 
0,00955 
0,04083 
0,04135 
0,01194 
0,00831 
0,00405 
0,00734 
0,00815 
0,22963 
0,00587 
0,00426 

460.845 
429.975 

1.780.758 
289.737 
280.476 
986.076 
165.375 
316.197 
500.976 
273.420 
364.266 
294.147 
762.489 
645.624 
421.155 

1.800.603 
1.823.353 

526.554 
366.471 
178.605 
323.694 
359.415 

10.126.683 
258.867 
187.866 

26. Maribor 
27. Metlika 
28. Mozirje 
29. M. Sobota 
30. N. Gorica 
31. N. mesto 
32. Ormož 
33. Postojna 
34. Ptuj 
35. Radlje 
36. Radovljica 
37. Ravne 
38. Ribnica 
39. Sevnica 
40. Sežana 
41. SI. Gradec 
42. SI. Bistrica 
43. SI. Konjice 
44. Šentjur 
45. Šk. Loka 
46. Šmarje 
47. Tolmin 
48. Trbovlje 
49. Trebnje 
50. Tržič 
51. Velenje 
52. Vrhnika 
53. Zagorje 
54. Žalec 

0,10400 
0,00282 
0,00598 
0,02041 
0,03241 
0,02737 
0,00462 
0,01094 
0,02454 
0,00667 
0,01871 
0,01378 
0,00486 
0,00761 
0,01086 
0,00930 
0,01255 
0,00823 
0,00647 
0,01935 
0,00988 
0,00943 
0,01245 
0,00644 
0,00793 
0,02346 
0,00996 
0,00825 
0,01823 

4.586.400 
124.362 
263.718 
900.081 

1.429.281 
1.207.017 

203.742 
482.454 

1.082.214 
294.147 
825.111 
607.698 
214.326 
33.5601 
478.926 
410.130 
553.455 
362.943 
285.327 
853.335 
435.708 
415.863 
549.045 
284.004 
349.713 

1.034.586 
439.236 
363.825 
803.943 

Skupaj 1,00000 44.100.000 
* Deleži občin v masi BOD v letu 1978 so izračunani na 

osnovi usklajenega izračuna (popravka z dne 13. II. 1978) 
Zavoda SRS za družbeno planiranje. 

SkuD,t,nll sr siovenlle In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Čeanlk, Marko Herman, Joie Pacek, dr. France Petrlč, Fran|o 
TNrl nr«ao Vre»nlk Jernel Vrhunec Janez Zale In Beno Zupančič (predsednik) - Odgovorni urednik: Marl|an Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Sloven je, 
Llubliana Šublčeva 4 telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Klro Hadžl Vaslljev (predsednik), AljušGašI, Jožef Ipać.Radmlla Matlć, Svetla lav 
p lx i, ian čohovln Aleksandar Orlandlć, Darinka Puškarlć, Ivica Čačić, Moma Radosavljevlć, Slniša Pudar, Krste Calovskl, dr. Petar Vajovlć, Aleksandar Petkovlć ln 
Teodor Ohć -Odgovorni^e^nlk Teodor Ollć -Naslov uredništva: Skupščin. SFRJ, Beograd, Trg Mark.a I Engelsa 13 telefon (011) 334-149 • Tlsk ĆGP Dete - Cena 
posameznega Izvoda 5 din - Naročnina za leto 1978120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročnlnske zadave: telefon (061)20-596 

64 poročevalec 



SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN uumm«, 10.11.197» 

SKUPŠČINE SFR JUGOSL A/IJE Letn||< |v. pr||°9a 2 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Procesi in stanje v stanovanjskem 

gospodarstvu 

OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN 

PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 

samoupravnih družbenoekonomskih 

odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 

Uresničevanje družbenoekonomskih 

odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 

(ESA-178) 
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Procesi in stanje v stanovanjskem 

gospodarstvu 

V gradivu »Uresničevanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu«, ki gaje pripra- 
vila skupna komisija IK P CK ZKS in P RS ZSS so podrobno 
družbeno opredeljeni pomen, mesto in vloga stanovanja, uve- 
ljavljanje ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu, delavec in občan kot oblikovalca in nosilca stanovanjske 
politike, osnove za pridobivanje stanovanja, pridobivanje in 
komunalno dpremljanje zemljišč, opredeljeno je mesto in 
vloga bank ter problematika raziskovalne dejavnosti na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva. Področje zemljiške in 
kumunalne politike ter urbanističnega planiranja je obravna- 
vano samo v neposredni zvezi s stanovanjsko problematiko. 

Odločnejše in doslednejše uvajanje ekonomskih odnosov 
na stanovanjskem področju je naloga, ki izhaja iz sklepov VIII. 
kongresa ZKS in XI. kongresa ZKJ. To nam narekuje, da 
uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na stanovanj- 
skem področju obravnavamo kot politično vprašanje, to pa 
terja organizirano politično delovanje vseh družbenih dejav- 
nikov, še posebej družbenopolitičnih organizacij in samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti. 

Osrednje in temeljno vprašanje uvajanja družbenoekonom- 
skih odnosov na področje stanovanjskega gospodarstva je 
uvedba ekonomskih stanarin in istočasno tudi pogoj za ure- 
sničitev vseh v gradivu zastavljenih ciljev in nalog. 

1. Pomen, mesto in vloga stanovanja 
Stanovanje je sestavina celovite družbene reprodukcije in 

bistven element ekonomske in socialne varnosti delovnega 
človeka in občana, ne glede na lastništvo. V tem svojstvu 
mora biti obravnavano tudi v povezavi z investiranjem v nove 
proizvodne in družbene zmogljivosti, kar pomeni, da vsaka 
nova investicija mora vključevati tudi ustrezen delež sredstev 
za stanovanjsko gradnjo oziroma za reševanje stanovanjskih 
potreb novih delavcev. 

Uveljavitev stanovanja kot ekonomske dobrine je osnovni 
pogoj, da se uresniči ustavna vloga delavca in občana pri 
oblikovanju in usmerjanju stanovanjske politike in da se pre- 
seže dosedanjo odtujenost in nesoclalnost tako v procesu 
stanovanjske graditve kot tudi v gospodarjenju z obstoječim 
stanovanjskim skladom hiš. Z uveljavljanjem stanovanja kot 
ekonomske dobrine pa je nujno potrebno zagotoviti socialno 
varnost za vse tiste občane in njihove družine, ki zaradi 
svojega materialnega položajajne bi zmogli plačila ekonom- 
ske cene za pridobitev stanovanjske pravice ali cene uporabe 
stanovanja. 

2. Uveljavljanje ekonomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu je nuja, ki lahko zagotovi, da bomo stanovanje in 
druge potrebe ter interese, ki jih delavec in občan zadovoljuje 
v zvezi s stanovanjem, dejansko vgradili v celovit sistem 
družbene reprodukcije ter v samoupravno odločanje na sta- 
novanjskem področju. 

Uvajanje ekonomskih odnosov na področju gospodarjenja 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini je v ekonomskem 
pogledu tudi osnova za izenačitev pogojev stanovanja nosil- 
cev stanovanjske pravice na eni strani in lastnikov stanovanj 
na drugi strani. V preteklem obdobju smo s politiko nizkih 
stanarin, v prizadevanju za ohranitev standarda delovnih ljudi 
in občanov (čeprav gre le za 28% gospodinjstev), preveč 
zanemarili nacionalno gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini. Današnje stanarine ne pokrivajo niti stro- 
škov vzdrževanja in upravljanja, kaj šele da bi zagotavljale 
enostavno ali vsaj del razširjene reprodukcije. Zaradi tega se 
tudi zelo počasi uveljavljajo delegatski odnosi in neposredno 
odločanje v stanovanjskem gospodarstvu, kar se zlasti kaže v 
hišnih svetih, zborih stanovalcev in v stanovanjski skupnosti. 
Brez materialne osnove se ni mogla uveljaviti odgovornost in 
dolžnost stanovalcev za gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami v družbeni lastnini. 

Temeljni pogoj za uveljavitev ekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu in to zlasti pri gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami je uvedba ekonomskih stanarin. 

Ekonomsko stanarino pojmujemo kot družbeno priznano 

ceno za uporabo stanovanja, ki jo določijo vsi prizadeti dejav- 
niki, upoštevaje splošno raven cen ter konkretne potrebe za 
enostavno reprodukcijo, sredstva potrebna za dogovorjeno 
raven tekočega in investicijskega vzdrževanja in stroške 
upravljanja. V tako opredeljeni ekonomski stanarini ni zajeta 
kapitalizacija vloženih sredstev z obrestmi ali celo z ustvarja- 
njem nove vrednosti. Takšna stanarina dejansko omogoča 
vzdrževanje jn obnavljanje stanovanj in ohranjanje njihove 
stalne realne vrednosti. Amortizacija, ki se realizira v stana- 
rini, omogoča izgradnjo enakovrednih družbenih stanovanj 
po njihovem dotrajanju, da se družbena sredstva vložena v 
stanovanja revalorizirajo in obnavljajo. 

Z ekonomskimi stanarinami želimo doseči: 
- da bo stanovanje v celotni družbeno ekonomski repro- 

dukciji delovalo kot ekonomska dobrina; 
- neposredna zainteresiranost in odločanje stanovalcev v 

gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, k čemer bo pripomo- 
gla tudi večja materialna osnova in interes- za razširjanje 
samoupravnih odnosov na tem področju; 

- gospodarno vzdrževanje stanovanjskih hiš; 
- relativno zniževanje cen stanovanjske graditve zaradi ne- 

posrednega vpliva tistih, ki imajo ali pričakujejo stanovanje, 
da bo cena stanovanj čim nižja, saj se bo na tej osnovi 
oblikovala ekonomska stanarina; 

- določena preusmeritev osebne porabe zaradi ekonom- 
ske cene uporabe stanovanja. 

O porabi sredstev stanarin bodo v praksi izoblikovane tri 
ravni odločanja: 

- stanovalci v zboru stanovalcev stanovanjske hiše bodo 
odločali o višini potrebnih sredstev za vzdrževanje hiše; 

- stanovalci v zboru stanovalcev krajevne skupnosti ali 
soseske bodo odločali o višini sredstev potrebnih za investi- 
cijsko vzdrževanje in o njihovem združevanju ali prelivanju 
med krajevno skupnostjo oziroma soseskami; 

- v skupščini samoupravne stanovanjske skupnosti bodo 
sprejeti dogovori o višini amortizacije in o sredstvih za even- 
tuelno razširjeno reprodukcijo, o politiki vzdrževanja hiš, o 
združevanju sredstev za prenovo zastarelih in za gradnjo 
nadomestnih stanovanj. 

Republika naj v bodoče z zakonom določa le minimalno 
stopnjo amortizacije, ki naj izhaja iz opredeljene ekonomske 
stanarine. Amortizacija se nanaša le na vrednost stanovanjske 
hiše, ki ne vključuje stroškov komunalnega opremljanja. Ta 
vrednost naj bo zajeta v amortizaciji komunalnih naprav s 
katerimi upravljajo komunalne organizacije. 

V okviru občine bodo stanovalci v zborih stanovalcev in 
delavci v združenem delu sklenili samoupravne sporazume, ki 
bodo določali predvsem naslednje elemente: 

- višino stanarine na osnovi vsaj minimalne amortizacije in 
strokovnih kriterijev za določanje ekonomske starine; 

- obseg združevanja sredstev iz dohodka in čistega do- 
hodka upoštevajoč potrebe za delno nadomeščanje stanarin, 
solidarnostno stanovanjsko gradnjo in gradnjo nasploh. 

Podrobneje je prehod na ekonomske stanarine ter njegovi 
ekonomski in socialni učinki obdelan v tezah za družbeni 
dogovor o prehodu na ekonomske stanarine. 

V Družbenem planu SR Slovenije 1976-1930 je predvideno, 
da bodo uveljavljene stroškovne (ekonomske) stanarine. Iz 
tega izhaja, da je uvajanje ekonomskih stanarin obveznost, ki 
je bila sprejeta z družbenim planom. 

Uvajanje ekonomskih odnosov na področju graditve stano- 
vanj je počasno in nerazvito. Povsem nerazviti so ekonomski 
odnosi v celotnem postopku graditve med izvajalci, med kate- 
rimi ni nobene dohodkovne odvisnosti, vse poteka po načelu 
stroškovnega zidanja cen. Zato tudi stvarni učinki v stano- 
vanjski graditvi ne ustrezajo višini vloženih sredstev. 

Odločnejše uvajanje ekonomskih odnosov In dohodkovnih 
odnosov na področju stanovanjske graditve je eden od pogo- 
jev, da zagotovimo družbeno usmerjeno stanovanjsko grad- 
njo kar je zato naloga vseh dejavnikov v naši družbi. 

Oblikovanje sredstev za stanovanjsko graditev je treba us- 
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kladiti z določili zakona o združenem delu. Ob upoštevanju 
krepitve ekonomskih odnosov pri pridobitvi in uporabi stano- 
vanj ter odpravljanju odtujenosti odločanja delavcev in obča- 
nov o stanovanjskih sredstvih, terja, da bistveno spremenimo 
sistem finnanciranja stanovanjskega gospodarstva. 

Sredstva zbrana iz.dohodka TOZD in delovnih skupnosti bi 
se uporabljala prvenstveno za delno nadomeščanje stanarin 
občanom, ki ne bi zmogli ekonomskih stanarin. Del sredstev 
bi bil namenjen za solidarnostno stanovanjsko gradnjo. 

Za stanovanjsko gradnjo bi poleg solidarnostnih sredstev 
imeli naslednje vire sredstev: 

- čisti dohodek TOZD ter sredstva samoupravnih in drugih 
skupnosti; 

sredstva amortizacije; 
- lastna sredstva občanov; 
- krediti banki. 
Vsa sredstva stanovanjskega gospodarstva naj se združu- 

jejo v samoupravni stanovanjski skupnosti, vendar moramo 
pri tem zagotoviti samoupravno in demokratično odločanje 
vseh dejavnikov in preprečiti odtujevanje združenih sredstev. 
Izdelati moramo sistem, na podlagi katerega bodo delovni 
ljudje in občani zainteresirani za vlaganje svojih zasebnih 
sredstev za pridobitev stanovanjske pravice, gradnjo lastnega 
stanovanja in tudi za izboljšanje bivalnih pogojev v družbenih 
stanovanjih. Uvajati moramo tudi privlačnejše oblike stano- 
vanjskega varčevanja in razvijati zajemanje sredstev zdomcev 
za stanovanjsko gradnjo. Večje angažiranje lastnih sredstev je 
treba vzpodbujati z ustrezno kreditno, zemljiško in davčno 
politiko. Že zastavljen sistem premiranja stanovanjskega var- 
čevanja je treba uveljaviti v praksi, v okviru tega uveljaviti 
posebno pomoč za družine z več otroki. 

V okviru usmerjene stanovanjske gradnje moramo ustrezno 
vrednotiti zadružno stanovanjsko gradnjo. Z bančnim in kre- 
ditnim sistemom ter sistemom varčevanja moramo zagotav- 
ljati tudi zadružno stanovanjsko varčevanje in kreditiranje 
komunalnega opremljanja zemljišč. Ustanavljanje in razvoj 
stanovanjskih zadrug, mora najti podporo tudi pri družbeno- 
političnih organizacijah in skupnostih. 

3. Na temelju programov in svobodnega združevanja dela 
in sredstev je treba utrditi pot procesu, da bo delavec in 
občan dejanski oblikovalec in nosilec stanovanjske politike. 
Temeljna naloga prihodnjega obdobja je postaviti in uveljaviti 
takšno stanovanjsko politiko, na podlagi katere bo vsak dela- 
vec oziroma občan dejansko odločal, tako o programiranju 
kakor tudi o deležu dohodka, ki ga namenja za stanovanjsko 
graditev ter o celovitem gospodarjenju s stanovanjskimi hi- 
šami v družbeni lastnini. 

Samoupravno stanovanjsko skupnost je treba zasnovati 
tako, da bo predstavljala mesto dogovarjanja in usklajevanja 
interesov in potreb; v tej skupnosti se oblikuje svobodna 
menjava dela med uporabniki in izvajalci. 

Na področju samoupravnega organiziranja stanovanjskega 
gospodarstva so bili doseženi uspehi predvsem pri konstitui- 
ranju samoupravnih stanovanjskih skupnosti in njihovih orga- 
nov. V vsebinskem uveljavljanju novih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov pa smo šele na začetku, čeprav je 
bila splošna družbena klima za njihovo hitrejše uveljavljanje 
sorazmerno ugodna. Očitno je, da se kljub prizadevanjem 
vseh dejavnikov delegatski odnosi uveljavljajo prepočasi in da 
delavci še nimajo odločilne besede pri snovanju stanovanjske 
politike. Dosedanje negativne izkušnje še bolj narekujejo, da 
se oblikujejo posebne delegacije za stanovanjsko področje, 
povsod kjer tega še niso storili, tako v temeljnih organizacijah 
združenega dela, kakor tudi v krajevnih skupnostih. V okviru 
posebnih delegacij morajo imeti tudi stanovanjske zadruge, 
pričakovalci stanovanj in varčevalci zajamčeno mesto za svo- 
jega delegata. 

Z oblikovanjem posebne delegacije v krajevni skupnosti bo 
zagotovljena neposrednejša povezanost med skupščino sa- 
moupravhe stanovanjske skupnosti in zbori stanovalcev v 
stanovanjskih hišah in krajevni skupnosti. 

4. Uvajanje ekonomskih odnosov pri pridobitvi stanovanja 
oziroma stanovanjske pravice zahteva, da se v vseh samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih - skladno s plansko ugo- 
tovljenimi možnostmi in potrebami oblikujejo osnove in me- 
rila, tako za pridobitev stanovanjske pravice v družbenem 
stanovanju, kakor tudi za nakup stanovanja v etažni lastnini 
oziroma za kreditiranje individualne stanovanjske gradnje. Pri 
tem je treba izhajati iz družbene opredelitve, da je delovni 
človek in občan, v skladu s svojimi dejanskimi potrebami in 

možnostmi, dolžan predvsem sam skrbeti za rešitev svojega 
stanovanjskega vprašanja. 

Uvesti je treba obveznost lastnega deleža za pridobitev 
pravice uporabe na družbenem stanovanju in s samouprav- 
nimi sporazumi podrobno opredeliti merila in osnove za dolo- 
čitev višine udeležbe. 

Lastni delež za pridobitev pravice uporabe na družbenem 
najemnem stanovanju je obveznost že v mnogih delovnih 
kolektivih v najrazličnejših oblikah. Večja enakost pogojev za 
pridobitev teh in drugih pravic pri reševanju stanovanjskega 
vprašanja terja, da se to vprašanje odgovorno in vzajemno 
uredi čimprej. 

Kot lastna sredstva delavcev ali občanov se lahko obravna- 
vajo tudi sredstva, ki jih delavec ali občan pridobi na temelju 
lastnega deleža kot bančni kredit. Od načela lastne udeležbe 
ne bi smeli odstopati tudi pri kadrovskih stanovanjih. Zelo 
zakoreninjena je miselnost, da je stanovanje predvsem so- 
cialna kategorija in ne dobrina, za katero mora vsakdo pred- 
vsem sam skrbeti. 

Glede na različne pogoje gospodarjenja v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, je združevanje sredstev, ki jih le- 
te solidarno in vzajemno iz dohodka namenjajo za stanovanj- 
sko gospodarstvo, družbeno utemeljeno. Združevanje in 
skupno upravljanje z združenimi sredstvi je utemeljeno z 
njihovim družbenim značajem pa tudi s potrebo, da se z 
intenzivno gradnjo stanovanj ustvarijo trajni in boljši pogoji 
za delo in proizvodnjo ter za osebni in družbeni standard. 

Združevanje sredstev je v minulem nekajletnem obdobju 
dalo dobre rezultate in je pomembno prispevalo k zmanjševa- 
nju socialnih razlik, ki ne izvirajo iz rezultatov dela. Združeva- 
nje sredstev na osnovi solidarnosti in vzajemnosti delavcev in 
občanov na tem področju je posebnega družbenega pomena 
in ga je zato potrebno krepiti. Stanovanjska sredstva so po 
svojem značaju družbena sredstva in jih moramo kot takšna 
obravnavati v vseh konsekvencah in z vso odločnostjo zavrniti 
skupinsko obravnavanje in prisvajanje teh sredstev. 

Osnova sistema združevanja sredstev mora biti združevanje 
in skupno gospodarjenje z vsemi sredstvi stanovanjskega 
gospodarstva. Na takšni osnovi samoupravne organizacije in 
skupnosti združujejo v samoupravni stanovanjski skupnosti 
vsa za stanovanjsko gospodarstvo namenjena sredstva. V 
skladu z višino vloženih sredstev pridobivajo samoupravne 
organizacije in skupnosti ter posamezniki stanovanja, ki se 
gradijo v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji na temelju 
združenih sredstev v stanovanjski skupnosti. 

Iz določb zakona o združenem delu tudi izhaja, da se v 
stanovanjski skupnosti združujejo vsa za stanovanjsko go- 
spodarstvo namenjena sredstva, tudi tista iz čistega dohodka, 
ki so doslej praviloma ostajala samoupravnim organizacijam 
in skupnostim. Sredstva stanarin, ki se prav tako združujejo 
pri samoupravni stanovanjski skupnosti, se uporabljajo za 
vzdrževanje in obnovo ter za nadomestno gradnjo v skladu s 
sklepi samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Razvijanje in uveljavljanje družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje je pogoj za uresničevanje zasnove kompleksne 
stanovanjske soseske, ki omogoča človeku v kraju bivanja 
zadovoljevanje vseh njegovih potreb za življenje in zdrav 
razvoj. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja, naj bo zasno- 
vana tako, da bodo pri oblikovanju in gradnji sodelovali vsi 
zainteresirani dejavniki, da bodo lahko neposredno vplivali na 
programsko in prostorsko zasnovo zazidalnega načrta, na 
raven in vrsto komunalne opreme, na strukturo in kvaliteto 
stanovanjskih objektov, kakor tudi na opremljenost soseske s 
spremljajočimi objekti. Temu primerno je treba za območje 
stanovanjske soseske oblikovati ustrezno samoupravno orga- 
nizacijo. 

Planiranje in programiranje v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih odraža neposredno težnjo delovnih ljudi in 
občanov, da svoje odločitve o oblikovanju sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo opirajo na opredeljene potrebe in interese ter 
na stvarne možnosti v skladu z doseženo družbeno produktiv- 
nostjo dela in ustvarjenim dohodkom. Programiranje mora 
biti zasnovano tako, da sloni na interesih delavcev in drugih 
delovnih ljudi - zasnovanih na njihovem položaju in odnosu 
do pogojev, sredstev in plodov dela in ustvarjanja - in mora 
omogočati, da se ti interesi demokratično izražajo in uveljav- 
ljajo v procesu samoupravnega sporazumevanja. 

Programi reševanja stanovanjskih vprašanj, opredeljeni v 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, mo- 
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rajo biti sestavni del planov razširjene reprodukcije, pa tudi 
ekonomske in socialne varnosti delovnega človeka in občana. 

Plane stanovanjske izgradnje za območje krajevne skupno- 
sti, stanovanjske soseske je treba oblikovati na temelju pro- 
gramov temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti ter programov razvoja krajevne skupnosti oziroma 
stanovanjske soseske, in to tako, da bodo že v prvem nastaja- 
nju teh planov ustvarjeni potrebni pogoji za izgradnjo zaklju- 
čenih stanovanjskih sosesk. Ti plani bodo življenjsko obliko- 
vani samo, če bodo pri njihovem nastajanju dosledno upošte- 
vani interesi in potrebe pričakovalcev stanovanj, varčevalcev 
in drugih prebivalcev krajevne skupnosti oziroma soseske. 
5 S prehodom na dolgoročnejše pianiranje stanovanjskega 
gospodarstva je treba v družbenih planih tudi na področju 
komunalnega opremljanja sprejeti dejstvo, da je izgradnja 
komunalne infrastrukture neločljiv in pomemben dejavnik 
celovitega urbanega prostora in eden glavnih vzvodov za 
racionalnejšo družbeno usmerjeno urbanizacijo. Programov 
izgradnje komunalne infrastrukture ne bo možno uresničiti, 
če pri tem ne bodo sodelovali vsi, ki jim komunalna infrastruk- 
tura ustvarja pogoje za uresničitev njihovih potreb in načrtov, 
zato se mora komunalno gospodarstvo integralno povezati z 
vsemi interesnimi področji, da bodo na ta način ustvarjeni 
pogoji za izgradnjo popolnih in zaključenih stanovanjskih 
sosesk, ki bodo občanom v kraju bivanja omogočili zadovo- 
ljevanje vseh njihovih potreb za življenje in zdrav razvoj. To 
pomeni, da občani aktivno uveljavljajo svoje potrebe in inte- 
rese in da pri tem sodelujejo tudi s svojimi sredstvi. 

6. Preobrazba organizacije bank in njihovega poslovnja 
omogoča, da se prek delegatskega samoupravnega sistema 
zagotovi neposredno vplivanje delavcev Temeljne organiza- 
cije združenega dela in občanov v krajevni skupnosti na 
planiranje stanovanjske graditve in na oblikovanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov tudi na tem področju. 
Kljub temu, da so banke v preteklem obdobju učinkoviteje 
združevale in usmerjale sredstva za stanovanjsko graditev, 
kar je bil tudi eden od razlogov za večji obseg stanovanjske 
graditve, ne moremo mimo ugotovitve, da je predvsem manj- 
kal vpliv združenega dela na upravljanje s stanovanjskimi 
sredstvi, ki so bila zbrana v poslovnih bankah. 

V sedanji kreditni politiki je dana v glavnem prednost na- 
kupu kratkoročnih potrošnih dobrin, medtem ko sistem sta- 
novanjskega varčevanja in na podlagi tega pridobivanja kre- 
ditov zaostaja za družbenimi potrebami. Banke so podpirale 

in razvijale sistem stanovanjskega varčevanja, vendar samo 
na temelju združenih in bančnih sredstev. Kreditna politika v 
tem pogledu ni podpirala prizadevanja bank, da se okrepi 
razpoloženje za varčevanje med delovnimi ljudmi. Banke so 
sprejele enoten pravilnik o stanovanjskih posojilih in vanj 
vgradile nekatere vzpodbujevalne elemente (višji kredit za 
večletno varčevanje itd.). 

• V prizadevanju, da bi zagotovili dejansko učinkovitost go- 
spodarjenja z združenimi sredstvi, je treba temu ustrezno in v 
skladu z določili Zakona o temeljih bančnega in kreditnega 
sistema prilagoditi organiziranost bank tako, da bo banka tudi 
z družbenimi stanovanjskimi sredstvi poslovala izključno v 
imenu in za račun upravljalcev ter v skladu s samoupravnimi 
odločitvami, ki se oblikujejo v stanovanjski skupnosti. 

Za uspešen in usklajen razvoj stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva je iz ekonomskega vidika utemeljena 
ustanovitev temeljnih bank. Minimalna zahteva v zvezi s seda- 
njo preosnovo organizacije bank pa je ta, da bodo v bodoče v 
okviru združenih in temeljnih bank morale biti vsaj posebne 
poslovne enote za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. 
Oblikovanje temeljne banke za stanovanjsko - komunalno 
gospodarstvo v Sloveniji je ena od možnosti, da se gospodar- 
jenje izooljša in da se še bolj kot doslej razvije iniciativa 
občanov in družbenih subjektov za razvoj tega dela gospo- 
darstva. 

Raziskovalna dejavnost, organizirana na samoupravnih os- 
novah, postaja v vse večji meri aktiven dejavnik pri razvijanju 
proizvajalnih sil in družbene produktivnosti ter hkrati dejavnik 
družbenega razvoja tudi na stanovanjskem področju. Da bi še 
v večji meri opravljali to svoje poslanstvo in da bi stanovanj- 
ske ter komunalne skupnosti in njihove zveze postale organi- 
zatorji raziskovalnega dela, mora biti v prvi vrsti sprejet sa- 
moupravno dogovorjen program raziskovalnega dela na po- 
dročju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, ki bo 
dejanski odsev prvenstvenih družbenih potreb in obenem tudi 
sedanjih možnosti financiranja te dejavnosti. 

Potrebno bo bolj skrbno opredeliti vlogo uporabnikov pri 
oblikovanju skupne politike raziskovalnega dela, predvsem 
pa pri oblikovanju programov področnih dejavnosti kakor 
tudi pri določanju prednostnih nalog v razvojnih programih. 

Na temelju programov je treba zajamčiti kontinuiteto razi- 
skovalnega dela na tem področju in s tem večjo racionalnost 
pa tudi večjo stalnost in rast raziskovalnih teamov. 
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OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 

samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi ure- 
sničevanja samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 

ugotovila: 
1. V zadnjem desetletju je Socialistična republika Slovenija 

dosegla hiter in vsestranski gospodarski razvoj, za katerega 
so med drugim značilni povečana urbanizacija, hitro narašča- 
nje števila zaposlenih in tudi bistveno povečanje stanovanjske 
graditve. Slovenija je po številu novozgrajenih stanovanj za 
leto dosegla razvitejše evropske države (od 8 do 10 stanovanj 
na 1000 prebivalcev) in v preteklih šestih letih zgradila več kot 
70.000 stanovanj. Povečana je bila povprečna stanovanjska 
površina na prebivalca, zboljšani sta bili kvaliteta in opremlje- 
nost stanovanj. Delovni ljudje in občani danes mnogo lažje in 
hitreje rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, z razvijanjem 
družbene skrbi in solidarnosti pa se hitreje rešujejo tudi 
stanovanjska vprašanja mladih družin, starejših občanov in 
občanov z nižjimi dohodki. Vse to pa je prispevalo k omi ljenju 
socialnih razlik na tem področju. 

2. Uspehi v preteklem obdobju so neposreden odraz izre- 
dno povečane družbene skrbi, za to področje predvsem po 
sprejetju Resolucije Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju stanovanjskega gospodarstva v letu 1972 ter akcije 
Zveze komunistov po VII. kongresu ZKS in X. kongresu ZKJ 
ter Zveze sindikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij. 
V tem obdobju so se oblikovale samoupravne stanovanjske 
skupnosti, ki so omogočile delovnim ljudem in občanom večji 
vpliv na odločanje o stanovanjskih vprašanjih. 

3. Z doseženimi razultati pa še ne moremo biti zadovoljni, 
saj razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva ni sledil družbenim prizadevanjem in 
tudi ne sorazmerno velikim vlaganjem sredstev v stanovanj- 
sko izgradnjo. Družbenoekonomski odnosi v stanovanjskem 
gospodarstvu še niso dovolj uveljavljeni zlasti ne na področju 
družbene reprodukcije. Stanarine še vedno ne zagotavljajo 
normalne amortizacije stanovanjskega sklada, niti ne zado- 
ščajo za normalno vzdrževanje in upravljanje stanovanjskih 
hiš in stanovanj. 

Tudi na področju graditve stanovanj še niso dovolj uveljav- 
ljeni družbenoekonomski odnosi tako v pogledu združevanja 
sredstev, lastnih sredstev pričakovalcev stanovanj in sredstev 
bank kot tudi v pogledu realizacije stanovanjske gradnje v 
sistemu družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 

4. Prizadevanja in nadaljnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Slo- 
veniji so bila v zadnjih dveh letih izredno intenzivna. Tako je 
Skupna komisija IKP CK ZKS in RS ZSS za gradnjo stanovanj 
za delavce ob sodelovanju organov in organizacij v republiki 
in občinah pripravila obširno analizo razmer na tem področju 
in usmeritve za naslednje obdobje. O tem gradivu je potekala 
široka javna razprava v vseh občinah in republiških organih 
tako v IS Skupščine SR Slovenije, v Zvezi stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije in drugih. Obvezujejo pa nas tudi sklepi, ki so 
jih za to področje sprejeli nedavni kongresi ZKS in ZKJ ter 
Zveze sindikatov Slovenije in ZSMS. 

Za nadaljnjo aktivnost na tem področju je pomembno tudi 
uresničevanje stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR 
Slovenije za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične 
in zemljiške politike v Sloveniji, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije februarja 1978. 

Nekatere naloge na tem področju, smo že uresničili ozi- 
roma smo jih pričeli uresničevati. V tem času je Skupščina SR 
Slovenije sprejela nekatere zakone (Zakon o samoupravni 
stanovanjski skupnosti, Zakon o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter zakon o odpravi določb 

nekaterih zakonov v zvezi z lokacijskim postopkom), nadalje 
je v fazi podpisovanja Družbeni dogovor o racionalizaciji 
stanovanjske graditve v SR Sloveniji, sprejet je Družbeni do- 
govor o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi, v pripravi pa 
so še nekateri drugi zakoni, ki zadevajo to področje (npr. 
Zakon o urbanističnem planiranju) in spremembe nekaterih 
zakonov s področja stanovanjskega gospodarstva. 

Z namenom, da bi pospešili razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v Slo- 
veniji je Skupščina SR Slovenije sprejela naslednja 

stališča: 
1. Za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva in uve- 

ljavitev družbenoekonomskih odnosov na tem področju je 
treba zagotoviti, da bodo temeljni nosilci vseh odločitev v 
stanovanjskem gospodarstvu delovni ljudje v organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in stanovalci v zborih stanovalcev v hiši, soseski in 
krajevni skupnosti, ter v samoupravnih stanovanjskih skupno- 
stih. 

Stanovanjska politika mora postati izraz potreb in interesov 
delovnega človeka, ki mora biti v položaju, da rešuje svoje 
stanovanjske probleme v skladu s svojimi dejanskimi potre- 
bami in interesi, da gospodari z družbenimi stanovanji in da 
ohranja realno vrednost sklada stanovanjskih hiš in to ne 
glede na lastništvo. 

2. Samoupravno stanovanjsko skupnost moramo obliko- 
vati tako, da bo dejansko predstavljala mesto dogovarjanja in 
usklajevanja. V samoupravni stanovanjski skupnosti se uve- 
ljavljajo načela svobodne menjave dela ter enakopravno odlo- 
čanje zbora uporabnikov in zbora izvajalcev. 

Zaradi uveljavljanja interesov delavcev in občanov na sta- 
novanjskem področju je potrebna dosledna izpeljava delegat- 
skega zastopanja v obeh zborih skupščine stanovanjske 
skupnosti. Dosedanje izkušnje narekujejo, da se za stanovanj- 
sko področje oblikujejo posebne delegacije, tam kjer tega še 
niso storili, tako v temeljnih organizacijah združenega dela 
kakor tudi v krajevnih skupnostih. 

Da bi uveljavili samoupravno vlogo stanovalcev v zborih 
stanovalcev v hišah in krajevnih skupnostih, moramo zagoto- 
viti njihov večji vpliv tako na oblikovanje stanarine, na njeno 
delitev kakor tudi na gospodarjenje s stanovanjskimi hišami. 
Stanovalci v hišnem svetu in zboru stanovalcev v hiši in 
krajevni skupnosti ter delavci v združenem delu se v zboru 
uporabnikov v samoupravni stanovanjski skupnosti dogovo- 
rijo o namenu uporabe amortizacije, stroškov upravljanja ter 
tistega dela sredstev za vzdrževanje, o katerem so se stano- 
valci stanovanjskih hiš opredelili, da ga prenašajo na širši 
stanovanjski sklad v občini, zaradi večjih potreb po vlaganjih 
v bolj iztrošene stanovanjske hiše. Osnovno načelo je, da 
stanovalci v stanovanjski hiši odločajo o uporabi stanarine za 
vzdrževanje, pri tem pa so solidarno odgovorni za upravljanje, 
vzdrževanje in obnovo celotnega družbenega stanovanjskega 
sklada v občini: 

3. Uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu je pogoj, da bomo stanovanje in 
druge potrebe in interese, ki jih delavec in občan zadovoljuje 
v zvezi s stanovanjem, dejansko vgradili v celovit sistem 
družbene reprodukcije. 

4. Družbeno planiranje v stanovanjskem gospodarstvu 
mora izhajati iz planov organizacij združenega dela delovnih 
in drugih skupnosti ter krajevnih skupnosti in mora odražati 
težnjo delovnih ljudi in občanov, da njihove odločitve o obli- 
kovanju sredstev za stanovanjsko gradnjo ter za kompleksno 
opredeljene potrebe in interese temeljijo na dejanskih mož- 
nostih v skladu z doseženo družbeno produktivnostjo in 
ustvarjenim dohodkom. Omogočati mora, da se interesi de- 
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lovnih ljudi demokratično izvajajo in uveljavljajo v procesu 
samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja. 

Program reševanja stanovanjskih vprašanj, opredeljeni v 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, mo- 
rajo biti sestavni del planov razširjene reprodukcije pa tudi 
ekonomske in socialne varnosti delovnega človeka in občana. 
Programi morajo biti pogoj za uporabo družbenih sredstev za 
stanovanjsko graditev. V programih za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj morajo biti vključena tudi lastna sredstva delov- 
nih ljudi in občanov. Plani stanovanjske izgradnje morajo biti 
oblikovani in usklajeni v krajevni skupnosti in stanovanjski 
soseski in oblikovani na temelju planov temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti ter morajo postati 
sestavni del planov razvoja krajevne skupnosti oziroma stano- 
vanjske soseske. Že ob nastajanju teh planov je potrebno 
ustvarjati pogoje za izgradnjo zaključenih stanovanjskih so- 
sesk. Ob tem morajo biti upoštevani interesi in potrebe priča- 
kovalcev stanovanj, varčevalcev in drugih občanov krajevne 
skupnosti oziroma soseske. 

Ker bo v bodoče plan edina osnova za oblikovanje sredstev 
za graditev, je neobhodno, da v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih sprejmejo ustrezne plane, ki morajo biti uskla- 
jeni s plani temeljnih organizacij združenega dela in s plani 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti in občine. 

Pravočasno in dolgoročno planiranje stanovanjske graditve 
bo omogočalo njeno kontinuiteto in racionalnejšo gradnjo, 
pravočasno pridobivanje in komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč in uveljavljanje samoupravnega dogovarjanja in do- 
hodkovnih odnosov. 

5. Temeljni pogoj za oblikovanje ekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu tako na področju graditve kot 
pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lasti je 
uvedba ekonomskih stanarin. Ekonomsko stanarino oprede- 
ljujemo kot družbeno priznano ceno za uporabo stanovanja, 
ki jo določijo vsi prizadeti dejavniki upoštevaje splošno raven 
cen ter konkretne potrebe za enostavno reprodukcijo, sred- 
stva potrebna za dogovorjeno raven vzdrževanja in za stroške 
upravljanja. Tako opredeljena stanarina omogoča vzdrževa- 
nje in obnavljanje stanovanj in na ta način ohranja njihovo 
stalno realno vrednost. Ekonomska stanarina bo zagotavljala 
večjo materialno osnovo za samoupravljanje in odločanje 
stanovalcev pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami s tem 
pa zagotavljala gospodarno vzdrževanje stanovanj in dogo- 
vorjeno amortizacijo. 

Prehod na ekonomske stanarine, bo terjal dosledno izvaja- 
nje Družbenega dogovora o oblikovanju cen stanovanj v SR 
Sloveniji in dosledno izvajanje zakona o upravljanju in razpo- 
laganju s stavbnim zemljiščem in na njuni podlagi sprejetih 
samoupravnih sporazumov v občinah. 

6. Ekonomska stanarina bo pomenila tudi določeno preu- 
smeritev osebne porabe. Z uveljavljanjem ekonomske stana- 
rine se bodo povečali izdatki družin, ki bivajo v družbenih 
stanovanjih. Da bomo zagotovili socialno varnost družin, ki 
zaradi nizkih dohodkov ne bodo zmogle ekonomske stana- 
rine bo uvedena delna nadomestitev stanarin. Za delno nado- 
mestitev stanarin bo treba oblikovati solidarnostna sredstva iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela. O pravici do 
delne nadomestitve stanarine odloča ustrezen organ občin- 
ske stanovanjske skupnosti v sodelovanju s skupnostjo so- 
cialnega varstva in krajevno skupnostjo. Občinske stanovanj- 
ske skupnosti naj si prizadevajo, da bi zahteve po raznih 
dokazilih z uveljavljanjem te pravice uskladile z zahtevami pri 
drugih vrstah olajšav. 

7. Združevanje in gospodarjenje z vsemi sredstvi stano- 
vanjskega gospodarstva v samoupravni stanovanjski skupno- 
sti je temeljna pravica in dolžnost delavcev v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih. Pri tem moramo zagotoviti sa- 
moupravno odločanje in preprečiti odtujevanje združenih 
sredstev. Še naprej moramo vzpodbujati združevanje sredstev 
na podlagi solidarnosti da bi tako reševali stanovanjska vpra- 
šanja delavcev z nizkimi dohodki, mladih družin in upokojen- 
cev. 

8. Izhajanj« iz družbene opredelitve, da morajo delovni 
ljudje in občani v skladu s svojimi možnostmi predvsem sami 
skrbeti za reševanje svojega stanovanjskega vprašanja in iz 
prizadevanj za zmanjšanje stanovanjskega primanjkljaja, je 
treba izdelati tak sistem angažiranja lastnih sredstev delavcev 
in občanov, na podlagi katerega bodo zainteresirani za vlaga- 
nje svojih sredstev za reševanje stanovanjskega vprašanja. 
Večje angažiranje lastnih sredstev za stanovanjsko gradnjo je 

treba vzpodbujati z ustrezno kreditno, zemljiško in davčno 
politiko ter drugimi ekonomskimi ukrepi. Zastavljen sistem 
premiranja namenskega stanovanjskega varčevanja je treba 
uveljaviti v vsakodnevni praksi za kar daje osnove sprejeti 
Dogovor o pogojih in merilih za pridobitev premij na podlagi 
namenskega stanovanjskega varčevanja. Izdelati je treba tudi 
sistem, na podlagi katerega bodo stanovalci zainteresirani za 
vlaganje svojih sredstev tudi v izboljšavo družbenih stano- 
vanj, v katerih stanujejo. Povsod kjer obstajajo pogoji in 
interesi, naj zbori stanovalcev v hišah razvijejo iniciativo, da 
stanovalci organizirano na podlagi programov in s svojimi 
sredstvi modernizirajo stanovanja in si tako izboljšujejo po- 
goje življenja in bivanja na temelju lastnih vlaganj. Postopno 
je treba uvajati privlačnejše oblike stanovanjskega varčeva- 
nja, razviti zajemanje sredstev zdomcev in drugih pričakoval- 
cev in varčevalcev za stanovanjsko gradnjo in krepiti razvoj 
kreditne in hranilne službe tudi znotraj organizacije združe- 
nega dela. 

9. Družbeno usmerjena stanovanjska graditev je pogoj za 
izgradnjo in uresničevanje zasnove kompleksne soseske, ki 
naj omogoča delovnemu človeku v kraju bivanja zadovoljeva- 
nje vseh njegovih potreb za življenje in zdrav razvoj. Pri 
oblikovanju stanovanjskih sosesk morajo zato sodelovati vsi 
zainteresirani dejavniki, da z neposrednim vplivom odločajo o 
programski in prostorski zasnovi, o ravni in vrsti komunalne 
opreme, strukturi in kvaliteti stanovanjskih in spremljajočih 
objektov. Temu primerno bo treba za območje stanovanjske 
soseske oblikovati ustrezno samoupravno organizacijo, v ka- 
teri sodelujejo vsi bodoči in sedanji stanovalci, kakor tudi 
zainteresirane temeljne organizacije združenega dela, intere- 
sne skupnosti in krajevne skupnosti. 

Premagati moramo sedanje ozke in kratkoročne poslovne 
in druge interese nekaterih izvajalcev del pri stanovanjski 
graditvi in njihov odpor do uveljavljanja družbeno usmerjene 
stanovanjske graditve kot prevladujoče oblike stanovanjske 
graditve. Sedanji predpisi ne omogočajo uveljavljanja druž- 
beno usmerjene gradnje in neposrednega vpliva pričakoval- 
cev stanovanj, zato jih bo treba spremeniti tako da bodo 
zagotovljeni vsi pogoji za družbeno usmerjeno stanovanjsko 
graditev (sistem kreditiranja, financiranja, standardizacija, ra- 
cionalizacija). 

V okviru usmerjene stanovanjske graditve mora dobiti 
ustrezno mesto tudi zadružna stanovanjska gradnja. Stano- 
vanjska zadruga mora postati oblika združevanja občanov, v 
kateri po načelu vzajemnosti in enakopravnosti združujejo 
svoja sredstva in delo z namenom, da na organiziran način 
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, tako pri graditvi ozi- 
roma nakupu, kakor tudi pri gospodarjenju z objekti in stano- 
vanji. Zato mora biti stanovanjska zadruga zastopana po 
svojih delegatih v organih pristojne stanovanjske skupnosti in 
soseske. 

Za nadaljnji razvoj stanovanjskega zadružništva je po- 
membno, da se uveljavijo temeljne intencije republiškega 
zakona o stanovanjskih zadrugah (iz leta 1974) in da se 
ustrezno tudi v praksi spremeni odnos družbene skupnosti do 
zadrug. Da bi zadruge lahko uveljavljale svoje poslanstvo, jim 
je treba nuditi v planih in programih samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti ter v urbanističnih dokumentih ustrezne reši- 
tve. Zadruge same pa se morajo samoupravno in dohodkovno 
organizirati in vključiti v samoupravni sistem stanovanjskih 
skupnosti. 

10. Ob urejanju družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu bo prihajalo tudi do neskladnosti 
med dejavniki, ki sodelujejo pri stanovanjski graditvi in go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami, kakor tudi pri drugih 
samoupravnih odnosih med organizacijami združenega dela 
in drugimi oblikami združevanja dela in sredstev. Spore, ki 
nastajajo iz teh odnosov bo potrebno reševati z usklajevanjem 
in arbitražo oziroma po posebnih sodiščih združenega dela. 

11. Upoštevajoč načelo, da bodo delovni ljudje in občani v 
skladu s svojimi možnostmi predvsem sami skrbeli za reševa- 
nje svojega stanovanjskega vprašanja bo potrebno na tak 
način razreševati tudi stanovanjska vprašanja mladih družin. 
Mladim družinam naj bi se poleg možnosti pridobivanja sta- 
novanj iz solidarnostnih sredstev omogočilo tudi pridobivanje 
stanovanjske pravice z angažiranjem lastnih sredstev za pre- 
novo starih stanovanj, in drugih primernih prostorov v starih 
hišah. 

Z namenom, da bi se organiziranost in aktivnost družbeno- 
političnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti in 
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drugih samoupravnih subjektivnih sil usmerila na učinkovito 
uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu, sprejema Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije ob upoštevanju stališč, sklepov in 
priporočil za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične 
in zemljiške politike v SR Sloveniji naslednje 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 
1. Skupščina SR Slovenije bo pri sprejemanju Družbe- 

nega plana SR Slovenije in vsakoletne Resolucije o politiki 
izvajanja Družbenega plana SR Slovenije sprejemala tako 
politiko, ki bo zagotavljala gradnjo stanovanj v dogovorje- 
nem obsegu in da bodo v planih zagotovljena potrebna 
sredstva za delno nadomeščanje stanarin ter dogovorjeni 
prehod na ekonomske stanarine. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v letu 1979: 
- pripravi predlog sprememb zakona o graditvi objektov 

(financiranje v usmerjeni gradnji); 
- pripravi predlog za spremembo davčne in kreditne poli- 

tike (davčne olajšave na področju stanovanj ter politika do 
lastnih sredstev občanov, do kreditiranja stanovanjske grad- 
nje in nakupa stanovanj ter do anuitet); 

- pripravi predloge za uskladitev zakonov s področja sta- 
novanjskega gospodarstva, ki so bili sprejeti pred sprejetjem 
ustave; 

- pripravi predlog za dopolnitev stanovanjske zakonodaje 
s tem, da vključi določbe, ki bodo omogočale ustanavljanje 
posebnih sodišč združenega dela za reševanje sporov na 
stanovanjskem področju; 

- da se vključi v družbeno dogovarjanje o racionalizaciji 
stanovanjske graditve v SR Sloveniji in v tej zvezi pripravi 
sistemske rešitve na področju financiranja stanovanjske 
gradnje, pripravi urbanistične rešitve na področju financira- 
nja stanovanjske gradnje, pripravi urbanistične standarde, 
komunalne standarde in standarde za industrializacijo stano- 
vanjske graditve ter tehnično regulativo; 

- da se vključi v družbeno dogovarjanje o prehodu na 
ekonomske stanarine pri čemer naj se zavzame za čimhitrejšo 
uveljavitev ekonomske stanarine ob istočasni zagotovitvi dru- 
gih pogojev (delno nadomeščanje stanarine, smotrna upo- 
raba stanarine, relativno zniževanje cen stanovanjske gradnje 
in drugo); 

- prouči možnost znižanja dajatev organizacijam združe- 
nega dela in zasebnim obrtnikom, ki se ukvarjajo z vzdrževa- 
njem stanovanj na temelju boljše organiziranosti in večje 
produktivnosti; 

- prouči možnost, da Zavod za statistiko SR Slovenije 
pripravi enoten sistem zbiranja in spremljanja evidence indivi- 
dualne stanovanjske graditve v SR Sloveniji v sodelovanju z 
Republiškim komitejem za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prevzame 
stalno nalogo, da bo še nadalje vzpodbujal in sprejemal 
ukrepe s svojega področja za uspešno uresničevanje spre- 
jetih stališč, predvsem pa: 

- skrbel, da bo pri izvajanju Družbenega plana SR Slove- 
nije in Resolucije o politiki izvajanja Družbenega plana SR 
Slovenije uresničen v planih dogovorjen obseg stanovanjske 
graditve in da bodo zagotovljena potrebna sredstva za delno 
nadomeščanje stanarin ter dogovorjeni prehod na ekonom- 
ske stanarine; 

- za uresničevanje Družbenega dogovora o racionalizaciji 
stanovanjske gradnje v SR Sloveniji; 

- za uresničevanje Družbenega dogovora o oblikovanju 
cen stanovanjske gradnje v SR Sloveniji; 

- za hitrejše reševanje urbanističnih, zemljiških, komunal- 
nih in upravnih vprašanj na področju stanovanjske graditve. 

Skupščina SR Slovenije priporoča 

4. Skupščinam občin: 
- da z družbenimi plani in ukrepi dolgoročno uresničujejo 

politiko stanovanjske graditve in obnavljanja obstoječega sta- 
novanjskega sklada v občini. Tej politiki naj prilagajajo tudi 
ukrepe za pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zem- 
ljišč in komunalnih opremljanj zemljišč; 

- da skrbijo za izdelavo in sprejemanje urbanistične doku- 
mentacije v skladu s planom družbenega razvoja občine; 

- da pristopijo k samoupravnim sporazumom o racionali- 

zaciji stanovanjske graditve in prevzemajo svoj del nalog in 
odgovornosti na teh področjih; 

- da pristopijo k družbenemu dogovoru in samoupravnim 
sporazumom o prehodu na ekonomske stanarine; 

- da sodelujejo v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji 
in prevzemajo svoj del nalog in odgovornosti v uresničevanju 
stanovanjske gradnje; 

- da s politiko in ukrepi podpirajo družbeno usmerjeno 
zadružno stanovanjsko gradnjo; 

- da zagotavljajo pogoje za razvoj obrtne in servisne dejav- 
nosti v -da pospešeno pripravljajo vse potrebne predpise 
za izvajanje sprejete stanovanjske politike v občinah; 

- da poskrbijo za organizacijo ustrezne službe za pomoč 
občanom pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo. 

5. Samoupravnim stanovanjskim skupnostim; 
- da v nadaljnjem izvajanju srednjeročnega plana stano- 

vanjske graditve SR Slovenije usmerjajo združena in bančna 
sredstva za zagotavljanje družbeno usmerjene in zadružne 
stanovanjske graditve; 

- da poskrbijo ob sodelovanju vseh dejavnikov v občini za 
pravočasno sklepanje samoupravnih sporazumov o družbeno 
usmerjeni stanovanjski gradnji sosesk; 

- da poskrbijo, da se v občinah izdelajo na podlagi Družbe- 
nega dogovora o prehodu na ekonomske stanarine vsi po- 
trebni izračuni o prehodu na ekonomske stanarine v posa- 
mezni občini na osnovi objektivnih merit in dejanskih razmer, 
vključno s sistemom delnega nadomeščanja stanarin; 

- da pospešijo sklepanje samoupravnih sporazumov na 
podlagi zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi 
zemljišči o izdvajanju dela sredstev namenjenih za stanovanj- 
sko graditev za komunalno opremljanje stanovanjskih sosesk 
s komunalnimi napravami in poskrbijo za s plani opredeljeno 
namensko rabo teh sredstev; 

- da zagotovijo, da v odločanju o stanovanjski politiki in 
stanovanjskih sredstvih sodelujejo tudi stanovalci v družbe- 
nih stanovanjih in pričakovalci stanovanj; 

- da čimhitreje ustvarijo pogoje za okrepitev funkcij zbora 
uporabnikov in zbora izvajalcev; 

- da pripravijo ukrepe za realizacijo pobud na podlagi 
dogovora o premiranju namenskega stanovanjskega varčeva- 
nja in za to v svojih planih zagotovijo ustrezna sredstva; 

- da pospešijo ustrezno organizacijo strokovnih služb sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti; 

- da poskrbijo in pospešijo sprejem dogovorov in ukrepov 
s katerimi bodo obvezali organizacije združenega dela, da za 
reševanje svojih stanovanjskih vprašanj vključujejo tudi 
lastna sredstva delavcev; 

- da s posebnimi delovnimi programi pospešujejo uresni- 
čevanje nalog, ki izhajajo iz Družbenega dogovora o oblikova- 
nju cen stanovanj v SR Sloveniji in družbenega dogovora o 
racionalizaciji stanovanjske graditve. 

6. Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije 
- da sodeluje pri pripravi in usklajevanju srednjeročnega 

plana stanovanjske graditve v SR Sloveniji. V sodelovanju s 
samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi občin skrbi za 
spremljanje izvajanja srednjeročnih in letnih planov stano- 
vanjske graditve ter za to izdelajo predlog analitičnih osnov in 
evidenc; 

- da v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami v 
republiki in občinah pospešuje kontinuiranje in vsebinsko 
delovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti, da bodo 
sposobne izvajati zadolžitve v zvezi z usmerjeno stanovanjsko 
gradnjo; 

- da v sodelovanju s samoupravnimi stanovanjskimi skup- 
nostmi in skupnostmi socialnega varstva ter njihovo republi- 
ško skupnostjo dopolni osnove in kriterije za del nadomešča- 
nje stanarin; 

- da pripravi in v okviru odbora podpisnikov družbenega 
dogovora o oblikovanju cen stanovanj v SR Sloveniji sprejme 
enotno metodologijo za ugotavljanje cen in razlik v cenah 
stanovanj; 

- da v zvezi z izvajanjem zakonov o družbenem in urbani- 
stičnem planiranju, v sodelovanju z drugimi interesnimi skup- 
nostmi in njihovimi zvezami, pripravi metodologijo planiranja 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje kompleksnih sta- 
novanjskih sosesk in druge akte za družbeno usmerjeno sta- 
novanjsko gradnjo; 

- da pripravi osnutek samoupravnega sporazuma o zdru- 
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ževanju vseh sredstev za stanovanjsko graditev v sodelovanju 
z republiškimi sekretariati za urbanizem, finance in industrijo; 

- da v sodelovanju z bankami prouči možnost začasnega 
prelivanja sredstev med stanovanjskimi skupnostmi za kredi- 
tiranje usmerjene stanovanjske graditve; 

- da organizira stalno razstavo in izbor najuspelejših pro- 
jektov stanovanjskih objektov v SR Sloveniji; 

- da v sodelovanju z Zvezo komunalnih skupnosti Slove- 
nije nudi strokovno pomoč pri izvajanju družbenega dogo- 
vora o oblikovanju cen stanovanj v SR Sloveniji in družbe- 
nega dogovora o racionalizaciji stanovanjske graditve; 

7. Samoupravnim interesnim skupnostim, ki sodelujejo 
pri izgradnji stanovanjskih sosesk ter njihovim republiškim 
zvezam; 

- da z družbenimi plani in ukrepi dolgoročno načrtujejo in 
usklajujejo politiko kompleksne stanovanjske graditve z upo- 
števanjem prevočasne pridobitve, urejanja in komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč; 

- da sodelujejo pri snovanju in realizaciji usmerjene stano- 
vanjske graditve; 

- da se vključijo v pospešeno sklepanje samoupravnih spo- 
razumov in družbenih dogovorov o oblikovanju cen stano- 
vanjske graditve, o racionalizaciji stanovanjske graditve ter 
pristopijo k samoupravnemu sporazumu za izgradnjo zaklju- 
čenih stanovanjskih sosesk; 

- da pospešijo ustrezno organizacijo strokovnih služb sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za naloge opredeljene v 
dogovorih, sporazumih in planih; 

- da interesne skupnosti in organizacije, ki so zadolžene za 
pripravo urbanistične dokumentacije za stanovanjsko gradi- 
tev izvedejo javne natečaje za izdelavo zazidalnih načrtov; 

8. Drugim skupnostim in organizacijam 
- da sodelujejo s svojimi planskimi elementi pri pripravi 

srednjeročnih in letnih planov stanovanjske graditve in da 
nudijo vso pomoč stanovanjskim skupnostim v občinah pri 
snovanju in usklajevanju planov usmerjene stanovanjske 
gradnje ter v teh dogovorih prevzamejo svoje konkretne ob- 
veznosti; 

- da združenje bank SR Slovenije poskrbi za enotno usta- 
navljanje in delovanje poslovnih enot za stanovanjsko gospo- 
darstvo pri svojih podružnicah; 

9. Gospodarski zbornici Slovenije 
- da predlaga ukrepe za pospešen razvoj kapacitet temelj- 

nih organizacij združenega dela in drobnega gospodarstva za 
opravljanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na stanovanjskih 
hišah; 

- da skupaj z Birojem gradbeništva pripravi merila in po- 
goje za ustanavljanje in registracijo projektantskih organiza- 
cij združenega dela; 

- da vpliva na planiranje zadostnih izvajalskih in material- 
nih kapacitet za planirano stanovanjsko gradnjo; 

- da pospešijo integracijske procese med izvajalci stano- 
vanjske graditve vključno z izvajalci zaključnih del; 
- da predlaga in pospeši vključitev vseh izvajalcev stano- 

vanjske graditve v samoupravno sporazumevanje o usmerjeni 
stanovanjski graditvi; 

- da krepi inventivno dejavnost in razvojno raziskovalno 
delo na področju stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva; 

- da skrbi za izvajanje družbenega dogovora o racionaliza- 
ciji in akcijskega programa racionalizacijskih del. 
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SKUPNA KOMISIJA IK P CK ZVEZE 
KOMUNISTOV SLOVENIJE 
IN 
P RS ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE 
ZA GRADNJO STANOVANJ ZA DELAVCE 

Uresničevanje družbenoekonomskih 

odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 

(ESA-178) 

l. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

V zadnjem desetletju je republika Slovenija dožive- 
la hiter in vsestranski gospodarski razvoj, za katerega 
so med drugim značilni nagla urbanizacija s koncen- 
tracijo prebivalstva, hitro naraščanje števila zaposlenih 
pa tudii bistveno povečanje stanovanjske graditve. Orga- 
niziran vpliv družbe in usmerjanje stanovanjske gradit- 
ve se je okrepil in v stanovanjskem gospodarstvu so 
bili doseženi nekateri pomembni rezultati. Za razvoj sta- 
novanjskega gospodarstva in oblikovanje odnosov na tem 
področju so bili posebej pomembni sklepi X. kongresa 
ZKJ in VII. kongresa ZKS, sklepi 7. kongresa Zveze 
sindikatov ter Resolucija Skupščine SR Slovenije o na- 
daljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. V vseh 
teh sklepih je stanovanje opredeljeno kot element druž- 
benoekonomske reprodukcije ter kot bistvena sestavina 
socialne varnosti delavcev in občanov, ki prispeva k sta- 
bilnosti družbe in družine. 

V skladu s sprejetimi sklepi so temeljni nosilci vseh 
odločitev v stanovanjskem gospodarstvu zainteresirani 
delovni ljudje in občani, sami, delavci v organizacijah 
združenega dela in v delovnih skupnostih, občani v hiš- 
nih svetih, zborih stanovalcev, v soseski in krajevni 
skupnosti ter v samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 
Stanovanjska politika naj bo zato izraz potreb In in- 
teresov delovnega človeka, ki mora biti v položaju, da 
lahko rešuje svoje stanovanjske probleme v skladu s svo- 
jimi dejanskimi potrebami in interesi, da ohranja seda- 
njo vrednost siklada stanovanjskih hiš in to ne glede 
na lastništvo in da zato nosi tudi odgovornost. 

Pri izgradnji stanovanj, in to še posebej družbenih, 
kakor tudi pri razvijanju družbene skrbi in solidarnosti 
za socialno šibke občane, smo v preteklem obdobju 
dosegli pomembne uspehe. Tudi delavci iz neposredne 
proizvodnje so bili v precej večji meri kakor prej delež- 
ni družbenih najemnih stanovanj. V zadnjih šestih letih 
je bilo zgrajenih več kot 70.000 stanovanj in od teh več 
kot desetina v solidarnostne namene. Slovenija je po 
številu novozgrajenih stanovanj na leto prvič dosegla 
razvitejše evropske države (8,2 stanovanja na 1000 pre- 
bivalcev) in se po številu stanovanj na 1000 prebival- 
cev uvrstila med srednje razvite evropske dežele. Pove- 
čana je bila poprečna stanovanjska površina na prebi- 
valca, izboljšani sta bili kvaliteta in opremljenost stano- 
vanj. Na področju graditve je dogovorjena stanovanjska 
politika vodila k povečanju deleža narodnega dohodka 

za stanovanjsko gradnjo. To je imelo za posledico, da 
delovni ljudje in občani sedaj lažje in hitreje rešujejo 
svoje stanovanjsko vprašanje. Vse to pa je prispevalo 
k omiljevanju socialnih razlik na tem področju. 

V tem obdobju smo po nekajletnem preskledku, ki 
je bil posledica liberalističnega pristopa, ponovno uvelja- 
vili programiranje stanovanjske graditve v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, kar 
je omogočilo kontinuteto v graditvi stanovanj. 

Obseg administrativnega urejanja odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu se je zmanjšal in vloga združene- 
ga dela in občanov, kot odločujočih dejavnikov v usmer- 
janju in oblikovanju stanovanjske politike, se je začela 
postopoma krepiti. 

V vseh občinah so bile ustanovljene samoupravna 
stanovanjske skupnosti, ki so oblikovale svojo Zvezo v 
republiki in se začele uveljavljati kot mesto dogovarja- 
nja in sporazumevanja delovnih ljudi in občanov ter 
dale vrsto pobud za oblikovanje družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov za urejanje odprtih vprašanj. 

Združevanje sredstev za stanovanjsko gradnjo na 
podlagi zakonske prisile je bilo opuščeno. Na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov so delavci združevali za stano- 
vanjsko izgradnjo in za uveljavljanje solidarnosti in vza- 
jemnosti na tam področju sorazmerno velik delež ustvar- 
jenega dohodka. Kot vedno bolj razširjena oblika se j« 
začelo uveljavljati vlaganje zasebnih sredstev za prido- 
bitev stanovanj v last, pa tudi v uporabo. 

V procesu stanovanjske graditve se je povečala orga- 
niziranost izvajalcev in njihovo znanje in sposobnost za 
uvajanje moderne tehnologije industrijske gradnje, po- 
membno je bila zmanjšana potrebna količina dela po 
enoti stanovanjske površine, razširjena je bila proizvod- 
nja gradbenih materialov ter instalacijskih sklopov na 
temelju domačih surovin. Vse to je omogočilo, da se 
je zmanjšal čas gradnje stanovanj. Obseg stanovanjske 
gradnje, ki se je v zadnjih letih povečal za več kot 
40 odstotkov, je pomembno vplival na rast ostale indu- 
strijske proizvodnje. 

Bistveno se je spremenilo razmerje v obsegu druž- 
bene in zasebne stanovanjske gradnje — v korist druž- 
bene gradnje (doseženo razmerje 59:41 odstotkov) — kar 
odpira delavcem realnejše perspektive za rešitev njiho- 
vega stanovanjskega vprašanja, še posebno tistim z niz- 
kimi osebnimi dohodki. 

Ob vseh doseženih uspehih pa je za preteklo obdob- 
je hkrati značilno, da so bili sklepi, sprejeti na kon- 
gresih družbeno-političnih organizacij, le deloma ures- 
ničeni, da je njihovo izvajanje zadevalo na odpore, pa 
tudi na nerazumevanje razrednega pomena teh sklepov. 
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Posebno značilno ob tem je, da so bili doseženi realitv- 
no veliki količinski rezultati, da pa razvoj družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva ni sledil družbenim prizadevanjem in tudi ne 
sorazmerno velikim materialnim vlaganjem v stanovanj- 
sko izgradnjo. Zato danes delovni človek na tem pod- 
ročju še vedno nima tistega vpliva in položaja, ki mu 
po ustavi gre in v praksi še ne odloča o celovitosti 
svojih potreb in interesov. Načrtovanje stanovanjske iz- 
gradnje po obsegu in strukturi, kakor tudi razvoj sosesk 
v mestih in naseljih ter v krajevnih skupnostih, še vedno 
nista odsev splošnih ter posebnih potreb in zanimanj 
v zvezi s stanovanjem. 

Družbenoekonomski odnosi v stanovanjskem gospo- 
darstvu Se niso postali del družbenoekonomske repro- 
dukcije. Razredni pomen družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu ni našel odraza v tekoči 
ekonomski politiki, zato se ti odnosi uveljavljajo le pto- 
časi in vse preveč parcialno. Premajhna družbena učin- 
kovitost na stanovanjskem področju vpliva tudi na kako- 
vost in dinamiko našega družbenega razvoja. Organizi- 
ranost družbe pri uresničevanju stanovanjske politike je 
še premajhna. Vse to je pogosto tudi zaradi nedoreče- 
nosti, kot tudi nedoslednosti pri izvajanju družbenopo- 
litičnih opredelitev, posledica neizvajanja in nepoznava- 
nja zakonov, na podlagi katerih naj bi v družbeni praksi 
konkretizirali stanovanjsko politiko, kot smo jo sprejeli. 

Združevanje družbenih sredstev za stanovanja je v 
praksi velikokrat izven neposrednega vpliva in odločanja 
delavcev. Zato so ta sredstva mnogokrat odtujena! Pri 
rdruževanju in še zlasti pri porabi teh sredstev se vse 
prepogosto uveljavljajo administrativni in podjetniški pri- 
stopi, kar zmanjšuje pomen drugih dosežkov na področju 
stanovanjske graditve. 

Sredstva za stanovanjsko graditev se v sedanjem si- 
stemu neposredno izločajo iz dohodka. Njihova višina v 
večjem delu ne temelji niti na stvarno ugotovljenih po- 
trebah, niti na dejanski produktivnosti dela; tako se ta 
sredstva obnašajo neodvisno od rezultatov gospodarje- 
nja. 

Kljub sklepom, sprejetim na X. kongresu ZKJ, nismo 
uveljavili ekonomskih stanarin, njihovo uvajanje poteka 
vse prepočasi in zadeva na močne odpore. Stanarine 
v preteklih letih niso postale del družbenoekonomske 
reprodukcije. V zadnjih treh letih smo s poprečnim let- 
nim administrativnim povečanjem stanarin (po 30 od- 
stotkov letno) sicer ustvarili pogoje za postopen prehod 
na ekonomske stanarine, vendar ta prehod ni bil izvršen. 
Resna posledica takega stanja je, da so po svoji vsebini 
bistveno omejene pravice kakor tudi materialna osnova 
hišne samouprave. V takšnem položaju stanovalci ne 
odločajo o višini stanarine in o njeni uporabi. To Je 
edem pomembnih razlogov za to, da pretežna večina zbo- 
rov stanovalcev v stanovanjskih hišah, soseskah in kra- 
jevnih skupnostih ne deluje in da le polovica hišnih 
svetov opravlja svoje naloge. Takšno stanje vzbuja ne- 
jevoljo občanov in hkrati tudi ohranja in utrjuje pogoje 
za administrativno prisvajanje pravic do odločanja pri 
gospodarjenju s strnovanji ter za ohranjanje automatiz- 
ma v sistemu oblikovanja sredstev za stanovanjsko go- 
spodarstvo. 

Prepočasno uvajanje ekonomskih stanarin je prived- 
lo tudi do tega, da ni prišla do izraza funkcija solidar- 
nostnega združevanja sredstev za družbeno pomoč vsem 
tistim občanom, ki niso zmogli ekonomske stanarine. 
Zato se sedaj ta sredstva v večjem delu uporabljajo 
za gradnjo solidarnostnih stanovanj in ne za družbeno 
pomoč pri uporabi stanovanj, čeprav so delovni ljudje s 
samoupravnim sporazumom združili ta sredstva pred- 
vsem za delovno nadomestitev stanarine in čeprav je teh 
sredstev dovolj tudi za hitrejši prehod na ekonomske 
stanarine. 

Samoupravno odločanje o stanovanjskih zadevah je 
po sedanji ureditvi ločeno na odločanje o stanovanjski 
graditvi, na odločanje o gospodarjenju z obstoječimi 
stanovanji ter na odločanje o oblikovanju in uporabi 
solidarnostnih sredstev. Takšno razdrobljeno samouprav- 
no odločanje o enoviti stanovanjski problematiki je tudi 

ovira za uresničevanje samouprvanlh pravic delovnih lju- 
di v stanovanjskih zadevah. Takšna organizacija odloča- 
nja je sedaj podprta s sistemom, v katerem stanarina 
in »stanovanjski prispevki« nista enovit dohodek stano- 
vanjskega gospodarstva o katerem skupno odločajo de- 
lavci v združenem delu in stanovalci. 

Sedanja samoupravna organiziranost je eden od vzro- 
kov, da samoupravni delegatski sistem iii izpeljan v 
skladu z medsebojno povezanostjo problematike, upošte- 
vajoč različne interese, potrebe in vidike reševanja stano- 
vanjskih vprašanj. Doslej še niso bile izoblikovane poseb- 
ne delegacije za stanovanjske skupnosti. V skupščinah 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti ni zborov dele- 
gatov izvajalcev, pa zato skupščine tudi ne delujejo kot 
mesto za samoupravno dogovarjanje vseh, ki so udeleže- 
ni pri stanovanjski graditvi in gospodarjenju. V proce- 
su delovanja samoupravnih stanovanjskih skupnosti se 
je izkazalo, da tako kot so bile zasnovane po zakonu, 
niso izpolnile pričakovanj in da jih je treba organizira- 
ti enovite j še in na temelju posebnih delegacij. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja je po- 
membna sestavina naše stanovanjske politike, vendar še 
vedno prevladuje gradnja stanovanj za trg kakor tudi 
nekritično prenašanje tujih urbanističnih rešitev, ki iz- 
hajajo iz drugačnih družbenih okolij, v naše razmere. 
Tudi obstoječi finančni instrumenti dajejo prednost tržni 
gradnji stanovanj, čeprav je — ne glede na nekatere po- 
membne dosežke — prav ta oblika gradnje vnesla mno- 
go neracionalnosti, močno uveljavila načelo stroškovno- 
sti v stanovanjski gradnji in odločilno prispevala h grad- 
nji sosesk v smislu spalnih naselij. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja se zelo po- 
časi uveljavlja tudi zato, ker je na voljo premalo urba- 
nistične dokumentacije, ki je — predvsem zaradi po- 
manjkanja sredstev v zadnjih letih — ali nepopolna ali 
zastarela ali pa je celo ni. 

Poseben problem predstavlja monopol nad stavbnimi 
zemljišči, s katerimi marsikje še vedno gospodarijo 
gradbena podjetja, ker občine niso izpeljale zakona o 
prisilnem prenosu pravice uporabe. To pomembno pri- 
speva k zapiranju trga v občinske meje in ustvarja spre- 
go med občino in gradbenimi podjetji. Občine predvsem 
iz materialnih razlogov tudi zelo redko uporabljajo pre- 
kupno pravico do stavbnega zemljišča. 

Dolgoletno zadrževanje cen komunalnih storitev ja 
povzročilo, da opremljanje stavbnih zemljišč s komunal- 

nimi napravami vedno huje zaostaja za družbenimi po- 
trebami. Razdrobljenost komunalnega gospodarstva zmanj- 
šuje reproduktivno sposobnost tega področja in vpliva 
na počasno samoupravno organiziranje tega dela gospo- 
darstva, ki je komaj v zadnjem letu začelo oblikovati 
svojo samoupravno fiziognomijo v skladu z Ustavo in 

»Zakonom o združenem delu. 
Uveljavitev delavcev kot nosilcev stanovanjske politi- 

ke ter celovitega odločanja o delu dohodka, ki ga zdru- 
žujejo za stanovanjske namene, terja predvsem njihov 
vpliv in njihovo odločilno besedo pri snovanju stano- 
vanjske politike v celoti in stanovanjske gradnje posebej. 
V praksi pa so še vedno najpomembnejši dejavniki uprav- 
ni organi občinskih skupščin, pooblaščene urbanistične 
in projektivne roganizacije, gradbena operativa, strokov- 
ne službe samoupravnih interesnih skupnosti ter organi- 
zacije za vzdrževanje stanovanj in komunalno opremlja- 
nje zemljišč. Vse to vpliva tudi na stroškovno gibanje 
cen stanovanjske graditve. Vse to kaže na to, da v 
družbi niso ustvarjeni pogoji, da bi bil delovni človek 
tisti, ki sam po svojih možnostih in potrebah rešuje svo- 
je stanovanjsko vprašanje. 

Za oblikovanje cen stanovanjske graditve je v pre- 
teklem obdobju značilen proces opuščanja administrativ- 
nega določanja cen ter postopno uvajanje družbenega in 
samoupravnega dogovarjanja o cenan stanovanj. Za to 
dogovarjanje pa Je še vedno značilen podjetniški pri- 
stop, ki predvsem izhaja iz posebnih in ločenih intere- 
sov udeležencev dogovarjanja o cenah; dosedanji do- 
govori niso opredelili elementov svobodne menjave dela 
in neposredne odgovornosti posameznega udeleženca v 
dogovarjanju. Neposredna in pomembna posledica tega 
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Je, da že nekaj zadnjih let nI več uspelo zmanjšati 
razmerja med poprečnim osebnim dohodkom in ceno 
kv. m stanovanjske površine (sedaj okrog 1:1,6). 

Stanovanjsko varčevanje je v zadnjih letih sorazmer- 
ni) dobro napredovalo, a učinki še vedno niso zado- 
voljivi. Ukrepi tekoče ekonomske in davčne politike tu- 
di niso dovolj prožno naravnani na to, da bi v večji 
meri uresničili opredelitev o večjem angažiranju last- 
nih sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Premalo do- 
sledno se uresničuje družbena usmeritev, da mora svo- 
je stanovanjsko vprašanje reševati vsakdo predvsem sam, 
ob tem, da se upoštevajo korektivi socialne varnosti, ki 
temeljijo na samoupravno dogovorjeni solidarnosti in 
■vzajemnosti. Pri tem tudi še ni dovolj uveljavljeno te- 
meljno izhodišče, da vsakdo prispeva iz lastnih sredstev 
glede na svoje možnosti in potrebe in da je prav la- 
sten delež hkrati tudi osnova in merilo za pridobitev 
združenih družbenih sredstev za reševanje stanovanjske- 
ga vprašanja. 

Temeljna ocena pretekelga razdoblja je na tej osnovi 
lahko samo takšna, da stanovanjsko vprašanje še vedno 
ni obravnavano kot vprašanje, ki ima globoko razred- 
no vsebino, čeprav je nesporno, da je način reševanja 
tega vprašanja tudi merilo za presojo življenjske sile 
vsakega družbenega sistema, pa tudi našega. V družbi 
še vedno niso ustvarjeni vsi potrebni pogoji, da bo lah- 
ko vsak kot član temeljne organizacije združenega dela | 
in član krajevne skupnosti reševal svoje stanovanjsko 
vprašanje. V tem smislu ni zasnovana sedanja samo- 
upravna organizacija in niso uveljavljene ekonomske 
stanarine, kot bistveni element družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju. Tako je značilno ža sedanji si- 
stem, da delovni ljudje in občani niso v enakem po- 
ložaju glede na to, ali stanujejo v družbenem ali zaseb- 
nem stanovanju. 

II. 

UVELJAVLJANJE DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV 

Z namenom, da bi sedanjo stanovanjsko politiko do- 
polnili tako, da bi se v njenem oblikovanju, dopolnje- 
vanju in spreminjanju lahko dosledno uveljavila delovni 
človek v združenem delu in občan v krajevni supnosti, 
se je treba o nekaterh vprašanjih in izhodiščih ponovno 
družbenopolitično opredeliti ali pa že sprejete sklepe zno- 
va utrditi. Pri tem bi morali izhajati iz naslednjih os- 
novnih izhodišč: 

— Stanovanjsko vprašanje je po svojem značaju raz- 
redno — politično vprašanje. Uspešno reševanje tega 
vprašanja bo dokazalo življenjsko silo našega celotnega 
samoupravnega socialističnega sistema. Stanovanjsko 
vprašanje je bistvena sestavina ekonomske in socialne 
varnosti delovnega človeka in uspešno rešeno prispeva 
k stabilnosti družbe in družine. 

— Nova družbenoekonomska razmerja morajo tudi 
na stanovanjskem področju zagotoviti delovnemu člove- 
ku takšen položaj in vpliv, da bo lahko uresničeval svo- 
je potrebe in interese glede stanovanja kakor tudi vsa 
druga zanimanja, ki so v tesni zveri s stanovanjem. 
Stanovanje kot ekonomska dobrina bo le na ta način 
zajeto v postopek celovite družbenoekonomske reproduk- 
cije. Tako bomo tudi na stanovanjskem področju omo- 
gočili delavcem gospodarjenje z rezultati svojega dela. 
Na tej osnovi in v skladu s svojimi možnostmi ter ob 
solidarnostni pomoči svoje temeljne organizacije združe- 
nega dela vsak predvsem sam skrbi za rešitev svojega 
stanovanjskega vprašanja. 

— Samoupravna organiziranost na stanovanjskem 
področju mora zagotoviti delovnemu človeku in občanu, 
da, bo lahko odločal o svojih potrebah in interesih na 
celovit način. Zato mora biti samoupravni delegatski si- 
stem izpeljan tako, da upošteva kompleksnost In pove- 
zanost stanovanjske problematike in v tem okviru tudi 
različnost interesov, potreb in vidikov za reševanje sta- 
novanjskih vprašanj. V ta namen morajo biti ustanov- 

ljene enovite samoupravne stanovanjske skupnosti v ka- 
terih se bodo v zboru samoupravnih enot skupščine zdru- 
ževali uporabniki in izvajalci. 

— Temlejna nuja je, da postopno vpeljemo ekonom- 
ske odnose na področje gospodarjenja s stanovanji v 
družbeni lastnini. Uvedba ekonomske stanarine, ki jo 
pojmujemo kot družbeno priznano ceno za uporabo sta- 
novanja, bo dala materialno podlago za samoupravno 
uresničevanje neposrednih interesov in vpliva stanoval- 
cev v gospodarjenju s stanovanji ter hkrati tudi osnovo 
za dejanski vpliv vseh delovnih ljudi, zlasti pa pričako- 
valcev stanovanj, na zniževanje stroškov pri gradnji sta- 
novanj. 

— Načelo, da predvsem vsak sam rešuje svoje stano- 
vanjsko vprašanje, je treba uveljaviti tudi pri pridobiva- 
nju uporabe družbenega stanovanja; pri tem je treba 
izhajati iz materialnih možnosti, vrednosti stanovanja in 
sprejetih družbenih standardov glede stanovanja. 

— Sistem združevanja in gospodarjenja s sredstvi 
stanovanjskega gospodarstva je treba zasnovati tako, da 
bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
združevali in skupno upravljali v samoupravni interesni 
skupnosti z vsemi za stanovanjsko gospodarstvo name- 
njenimi sredstvi, stanovalci s stanarinami, delovni ljudje 
in občani pa tudi s svojim privarčevanim denarjem in 
na tej osnovi pridobljenimi krediti. Vsak; kdor združuje 
sredstva, ima pravico do števila stanovanj, ki ustreza 
deležu in da upravlja z njimi. V pravicah in dolžnostih 
pri uporabi stanovanj je postopoma treba odpraviti raz- 
like med delovnimi ljudmi, ki so lastniki stanovanj in 
tistimi, ki imajo pravico uporabe. 

V oblikovanju novih družbenoekonomskih odnosov 
je treba izhajati tudi iz objektivne potrebe, da je o 
stanarinah in sredstvih za razširjeno reprodukcijo raz- 
prava in odločanje skupno, kot tudi o skupnih sred- 
stvih potrebnih za vzdrževanje, obnovo in razširitev 
sklada stanovanjskih hiš. 

— Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja mora 
postati osnovna oblika gradnje stanovanjskih sosesk in 
večjih stanovanjskih kompleksov. Sloneti mora na druž- 
benem dogovarjanju o zasnovi soseske, njeni opremljeno- 
sti, strukturi in kvaliteti stanovanj in spremljajočih ob- 
jektov, kakor tudi o ceni za njeno izgradnjo in delo- 
vanje. Za oblikovanje zaokroženih sosesk je že treba 
zasnovati tudi temeljno samoupravno organizacijo, s ka- 
tero bodo delovni ljudje in občani lahko dejansko uve- 
ljavljali svoje interese pri reševanju svojega stanovanj- 
skega vprašanja. Le tako bomo zagotovili na dohodkov- 
nih temeljih zasnovano racionalnejšo in relativno ce- 
nejšo gradnjo stanovanj in sosesk. 

— Razvijati je treba vse možne oblike angažiranja 
lastnih sredstev zainteresiranih za reševanje stanovanj- 
skega vprašanja in pri tem uveljaviti načelo, da vsakdo 
vrača sprejeto družbeno pomoč v skladu s svojimi ma- 
terialnimi možnostmi in splošnimi gospodarskimi giba- 
nji. 

— Ne glede na vzpodbujanje za vlaganje zase onih 
sredstev v ' stanovanjsko gradnjo je treba v skupnem 
obsegu graditve zadržati sedanji obseg stanovanj v druž- 
beni lasti (okrog ene tretjine novozgrajenih stanovanj), 
kakor tudi najmanj sedanji obseg stanovanj, ki jih gTadl 
družbena gradbena operativa. 

— Z ukrepi tekoče ekonomske politike je treba usmer- 
jati zainteresirane občane v nakup etažnih stanovanj, z 
urbanistično in zemljiško politiko kakor tudi z ekonom- 
skimi ukrepi pa v gradnjo hiš v nizu ali atrijskih hiš, 
kot najracionalnejši obliki individualne stanovanjske 
gradnje. 

— Stanovanjsko zadružništvo, kot del družbenega 
usmerjanja stanovanjske graditve, mora dobiti najširšo 
družbeno podporo v razvijanju in organiziranju iniciative 
in sredstev občanov za reševanje stanovanjskega vpraša- 
nja za njihove družine. 
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1.0. Pomen, mesto in vloga stanovanja 

1.1. Stanovanje kot sestavni del družbenoekonomske re- 
produkcije 

Stanovanje je element celovite družbenoekonomske 
reprodukcije, je bistvena sestavina ekonomske in social- 
ne varnosti delovnega človeka in občana in to ne glede 
na lastniStvo. Stanovanje je kot del splošnega ljudskega 
premoženja namensko premoženje. Gospodarjenje s tem 
premoženjem je samoupravljanje, ki naj uresniči namen 
stanovanjskega sklada. Zaradi takšnega značaja in po- 
mena stanovanja je potrebno tudi na področju stanovanj- 
skega gospodarstva vzpostaviti več ekonomskih zakonito- 
sti, pri čemer imata prav poseben pomen cena stano- 
vanja In družbeno priznana cena njegove uporabe ozi- 
roma ekonomska stanarina. Programiranje ta planiranje 
potreb ta izgradnje, združevanje sredstev za uresniči- 
tev stanovanjskih programov, odnosi, ki nastajajo tako 
v procesu graditve kakor tudi pri gospodarjenju ter upo- 
rabi obstoječih stanovanjskih hiš — vse to bi moralo v 
bodoče izhajati iz tako opredeljene vloge stanovanja. 

Stanovanje je sestavni del družbene reprodukcije in 
mora biti tako obravnavano tudi v povezavi z investira- 
njem v nove proizvode ta družbene zmogljivosti, kar 
pomeni, da vsaka nova investicija vključuje tudi ustre- 
zen delež sredstev za stanovanjsko gradnjo oziroma za 
reševanje stanovanjskih potreb novih delavcev. Doseda- 
nja praksa pa kaže, da se je večji del skrbi ta ma- 
terialnih obremenitev za reševanje teh vprašanj prena- 
šal na združena stanovanjska sredstva izven temeljne 
organizacije združenega dela, torej na breme dohodka 
drugih delavcev ob istočasnem nerealnem prikazovanju 
nizkih investicijskih stroškov za pridobitev novih delov- 
nih mest ta dokazovanju rentabilnosti načrtovane inve- 
sticije. Posledica take politike je bilo tudi stalno narašča- 
nje potreb in zahtev za stanovanja zgrajena iz solidar- 
nostnih ali združenih sredstev. Vse to narekuje, da je 
treba ob vsaki novi investiciji obvezno zagotoviti tudi 
sredstva, potrebna za reševanje stanovanjskih vprašanj 
novozaposlenih (kot je to pravilno opredeljeno v stališču 
sindikatov glede minimalnih življenjskih pogojev delav- 
cev). Uveljavitev stanovanja kot ekonomske dobrine je 
osnovni pogoj, da se uresniči ustavna vloga delavca in 
občana pri oblikovanju ta usmerjanju stanovanjske poli- 
tike ta da se preseže sedanja odtujenost pri odločanju 
s sredstvi na tem področju. To je tudi pogoj, da se 
preseže sedanja neraoionalnost, ksi spremlja in se vedno 
bolj razrašča tako v procesu stanovanjske graditve kakor 
tudi v uporabi obstoječega stanovanjskega sklada. Hkra- 
ti z uveljavljanjem stanovanja kot ekonomske dobrine, 
pa je nujno potrebno zagotoviti socialno varnost za vse 
tiste občane ta njihove družine, ki zaradi svojega ma- 
terialnega položaja ne bi zmogli plačila ekonomske cene 
za pridobitev stanovanjske pravice ali cene uporabe sta- 
novanja. Opredelitev stanovanja kot ekonomske dobrine 
ta hkratno zagotavljanje socialne varnosti sta ta ostajata 
nedeljiva celota naše stanovanjske politike. 

1. Z. Soclalno-politični pomen stanovanja 

Stanovanje ima kljub temu, da je ekonomska dobri- 
na, tudi pomembne razrednosocialne značilnosti. Te pri- 
hajajo do izraza tako pri uporabi kakor tudi pri prido- 
bitvi stanovanja. Stanovanje pa je hkrati tudi neobho- 
den dejavnik ekonomskega razvoja in družbene ter in- 
dividualne produktivnosti, zato ga je treba tudi v nje- 
govem socialnem značaju obravnavati predvsem kot se- 
stavni del celotne družbene reprodukcije. 

Stanovanje je bistvena sestavina ekonomske ta so- 
cialne varnosti družine in družbe, je eden temeljnih po- 
gojev za dejanski enakopraven položaj delovnega člove- 
ka v organizaciji družbenega dela ali v delovni skup- 
nosti ta v družbi sploh. Več ali manj zadovoljivo rešeno 
stanovanjsko vprašanje prispeva k socialnopolitični trd- 
nosti družbe ta družine. Podoben, čeprav manjši vpliv 
Ima tudi kakovost stanovanja. Dolgoletno zapostavljanje 
vzdrževanja starejših stanovanj je pripeljalo do pomemb- 

nih socialnih raalik, ki temeljijo na močno različnih po- 
gojih bivanja. 

Neustrezno opredeljena ali slabo ta napačno uporab- 
ljena merila za pridobitev pravice uporabe stanovanja 
ali sredstev za nakup oziroma gradnjo stanovanja poglab- 
ljajo med delovnimi ljudmi socialne razlike, ki ne izvi- 
rajo iz dela. Po pismu IK P CK 2KJ ta na podlagi 
akcije Predsedstva ZSJ ter Zveze sindikatov Slovenije 
so se bistveno zmanjšali nakopičeni socialni problemi na 
stanovanjskem področju, niso pa še odpravljeni. 

Skupnosti socialnega varstva morajo zato dovolj na- 
tančno ta za več let naprej opredeliti temeljne elemente 
socialne politike na področju izgradnje ta uporabe sta- 
novanj. V tem okviru je treba predvsem sprejeti izho- 
dišča za sistem subvencioniranja dela stanarin, podrobno 
opredeliti minimalne standarde namenskih stanovanj za 
invalide ta starostnike ter pogoje ta kriterije za prido- 
bitev solidarnostnih stanovanj ta pravice uporabe na 
družbenem stanovanju. V okviru teh skupnosti bi moral 
biti sprejet dogovor o višini minimalnih, za stanovanjsko 
gospodarstvo potrebnih sredstev, ki naj bi bila v bodoče 
— zaradi pomena stanovanja — izločena lz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega' dela ta delovnih skup- 
nosti. 

Stanovanja v njegovi socialni funkciji ni mogoče 
obravnavati ozko in pojem stanovanje ni mogoče omejiti 
samo na stanovanjsko kvadraturo, ne v socialnem, ne v 
ekonomskem pogledu. Ta pomanjkljivost je danes značil- 
na za zasnovo stanovanjskih sosesk, ki so bolj namenje- 
ne spanju kot humanemu bivanju. Urbanistično projekti- 
ranje sosesk ni zasnovano na današnjih, kaj šele na 
jutrišnjih potrebah občanov ta njihovih družin ter druž- 
be na sploh. Socialni pomen stanovanja se v praksi 
omejuje na streho družine, ne pa na ustvarjanje pogo- 
jev za humano ta zdravo ter socialističnega človeka vred- 
no bivanje. Pri tem ne gre toliko za to; da nismo v 
prvi fazi izgradnje stanovanjskih sosesk zgradili vsega, 
kar za kulturno življenje v soseski potrebujemo, ampak 
predvsem za to, da vsega tega navadno ne vsebujejo 
načrti naših sosesk ta da celotna organizacija izgrad- 
nje sosesk ni naravnana na to, da se v soglasju s sta- 
novalci — sedanjimi ta bodočimi — postopoma dogradi 
soseska s takimi širšimi socialnimi funkcijami. 

1.3. pomen In vloga družbenega stanovanjskega sklada 

SR Slovenija ima med vsemi jugoslovanskimi republi- 
kami največji delež družbenih stanovanj v skupnem šte- 
vilu vseh stanovanj (SFRJ 19 odstotkov, SRS 30 odstot- 
kov). Ta delež se je v zadnjih letih povečal skladno z 
dogovorjeno politiko. Vrednost vseh stanovanjskih hiš 
je med 25 in 30 odstotkov vrednosti opredmetenega dela 
v SR Sloveniji. 

Reševanje stanovanjskega vprašanja delovnih ljudi 
ima pomemben razreden značaj. Mobilnost delavcev — 
strokovnih ta drugih — predpostavlja določen primeren 
obseg družbene gradnje najemnih stanovanj, ki se mu 
ni mogoče odreči. Gradnja družbenih stanovanj odigrava 
tudi pomembno solidarnostno vlogo pri reševanju sta- 
novanjskega vprašanja tistih družin, ki same sicer lah- 
ko zbero sredstva za svoj delež pri pridobitvi pravice 
uporabe družbenega najemnega stanovanja, ne pa za na- 
kup ali gradnjo stanovanja. Družbena najemna stanova- 
nja so posebnega pomena tudi za mlade družine, kar je 
treba z vidika biološke reprodukcije posebej podčrtati. 
Ti in še drugi razlogi govore za to, da je treba v SR 
Sloveniji nadaljevati z gradnjo družbenih stanovanj ta- 
ko, da bomo tudi v bodoče ohranjali približno enak 
delež družbenih stanovanj v skupnem skladu stanovanj- 
skih hiš. 

Takšna usmeritev omogoča nadaljnjo krepitev vloge 
družbenih stanovanj in hkrati ne zavira pobud delovnih 
ljudi in občanov, da v okviru svojih možnosti sami ku- 
pujejo ali grade stanovanja. Pri tem naj v večjih mestih 
prevladuje družbena gradnja vključujoč etažno lastnino, 
v manjših krajih pa manjše enote ta individualne hiše v 
skladu z urbanistično politiko. Prednost naj imajo hiše 
T nizu ta atrijske hiše kot racionalnejša oblika izrabe 
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prostora v nizki zazidavi. 
Pri opredelitvi bodoče vloge družbenih stanovanj mo- 

ramo izhajati iz tega, da je treba premagata ostanke 
državnoadmindstrativne logike in miselnosti ter da je 
treba odločneje upoštevati ekonomsko funkcijo stanova- 
nja. Socialni vidiki stanovanjske graditve ne smejo pre- 
vladati. Iz vsega pa izhaja, da ni nobene utemeljitve, 
ki bi lahko opravičila kakršnokoli pomembno zmanjša- 
nje sedanjega obsega družbene najemne gradnje, kakor 
tudi ne razprodaje družbenih najemnih stanovanj. Ko gre 
za razprodajo, lahko predstavljajo morebitno izjemo sa- 
mo stanovanja v starih hišah, ki so že v večjem delu 
amortizirane in to v primerih, kadar iz utemeljenih raz- 
logov te hiše niso zajete v družbene plane rekonstrukcij 
in prenov ali ko gre za posamezna družbena stanovanja 
v hišah, kjer so le-ta pretežno v etažni zasebni lastnini. 
Upoštevati je namreč treba, da se bo z uvedbo ekonom- 
skih stanarin položaj spremenil tudi v skladu družbe- 
nih najemnih stanovanj. 

2.0. Uveljavljanje ekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu 

Stanovanje kot ekonomska dobrina in bistvena se- 
stavina ekonomske in socialne varnosti delovnega člove- 
ka in občana sintetizira tudi doseženo stopnjo družbene 
produktivnosti dela. Uveljavljanje ekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu je zato nuja, ki edina 
zagotovi, da bomo stanovanje in druge potrebe ter inte- 
rese, ki jih občan zadovoljuje v zvezi s stanovanjem, de- 
jansko vgradili v celovit sistem družbenoekonomske 
reprodukcije ter v samoupravno odločanje na stanovanj- 
skem področju in jih naredili za funkcionalno sestavino 
našega družbenopolitičnega sistema. 

Uveljavljanje ekonomskih odnosov pri gospodarjenju 
s stanovanji v družbeni lastnini v bistvu za našo družbo 
ni novo. Rešitev tega problema smo uspešno zastavili 
že ob uvajanju gospodarske reforme leta 1965. Takrat- 
nih dosežkov nismo uspeli obdržati, ker jih je inflacija 
razvsednotila. Desetletno zadrževanje stanarin Je občut- 
no zmanjšalo sredstva, s katerimi so razpolagali organi 
samouprave v hišah in krajevnih skupnostih, stanovalce 
pa objektivno potisnilo v položaj, da so gospodarjenje s 
hišami povsem prepustili stanovanjskim podjetjem, "to 
je zmanjšalo aktivnost stanovalcev v samoupravljanju in 
skrbi za vzdrževanje stanovanjskih hiš in hkrati omogo- 
čilo preusmeritev v takšno osebno porabo, ki je značilna 
za potrošniško družbo. 

V zadnjih treh letih so bila prizadevanja za uvaja- 
nje ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
in v tem okviru višjih stanarin vedno bolj odločna. Te- 
koča gospodarska politika je taka hotenja omejevala. Za- 
to ni bilo pogojev za sistematičen in hitrejši prehod na 
ekonomske stanarine. Poprečno povišanje stanarin v zad- 
njih letih pa dejansko že predstavlja začetek sicer rela- 
tivno še počasnega uvajanja ekonomskih stanarin. 

V letu 1975 je bilo uveljavljeno 37 odstotna poviša- 
nje stanarin, v letu 1976 20 odstotno in v letu 1977 30 
odstotno povišanje stanarin, kar je le nekaj izpod 40 
odstotkov poprečno letno na stanarino iz leta 1974. Pred. 
videno je, da naj bi se ta proces nadaljeval tudi v 1. 1978. 

V stanovanjskem gospodarstvu moramo dohiteti za- 
mujeno in ustvariti pogoje za vsebinsko vključevanje de- 
lavca v združenem delu in stanovalca v ves proces sta- 
novanjske politike od načrtovanja in gradnje soseske 
do vzdrževanja stanovanj. Tega ne bomo dosegli samo 
s političnim prepričevanjem, temveč trajno le na eko- 
nomskih osnovah. Gospodarjenje s stanovanji je funk- 
cija, ki sloni predvsem na ekonomski logiki in se reali- 
zira v zboru stanovalcev, v hišnem svetu in v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Temeljni pogoj pa je 
ekonomska stanarina, ki je izraz družbeno priznane cene 
za uporabo stanovanja. Le na osnovi tako opredeljene 
stanarine bodo stanovalci našli večje neposredno zani- 
manje in uresničili svoj dejaven vpliv na zniževanje stro- 
škov pri gradnji in vzdrževanju stanovanj. Le na ta na- 

6in bodo organizacije za vzdrževanje stanovanj 
v interesu in za račun stanovalcev, ne pa kot Je pogosto 
sedaj, ko so stanovalci prepuščeni na milost to nemilost 
takšnim organizacijam. 

8.1. Uvajanje ekonomskih odnosov na področju gospodar, 
jenja s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 

Uvajanje ekonomskih odnosov na področju gospodar, 
jenja s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini je 
pogoj za uveljavitev delavcev in občanov kakor tudi 
stanovalcev v stanovanjski politiki in v ekonomskem po- 
gledu tudi osnova za izenačitev pogojev stanovanja no- 
silcev pravice uporabe na eni strani in na drugi strani 
lastnikov stanovanj. 

V preteklih letih smo s politiko nizkih stanarin, t 
prizadevanju po ohranitvi Standarda delovnih ljudi in ob- 
čanov, preveč zanemarili racionalno gospodarjenje s sta. 
novanji v družbeni lastnini. Takšna politika je izhajala 
iz premise, da je stanovanje predvsem socialna dobri- 
na. Zato današnje stanarine več ne pokrivajo niti stro- 
škov vzdrževanja stanovanj, kaj šele da bi zagotovile 
enostavno ali vsaj deloma razširjeno reprodukcijo. Za- 
radi tega se tudi mnogo prepočasi uveljavljajo delegatski 
odnosi in neposredno odločanje v stanovanjskem gospo, 
darstvu, kar se kaže zlasti pri vlogi stanovalcev v hiš- 
nih svetih, zborih stanovalcev in v stanovanjski skup- 
nosti. Brez materialne osnove za odločanje se pač nI 
mogla uveljaviti odgovornost in dolžnost stanovalcev za 
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini. Posledica takšnih odnosov pri uporabi stanovanj 
je nezadostna zainteresiranost pričakovalcev stanovanj, 
delavcev in občanov za učinkovitejšo in cenejšo stano- 
vanjsko izgradnjo in to v vseh fazah — od načrtovanja 
stanovanj oziroma sosesk in določanja standardov sta- 
novanj do njihove izgradnje in gospodarjenja. To pa ima 
za posledico tudi zmanjšan interes izvajalcev, da bi pro- 
jektirali in gradili ceneje. 

Temeljni element, ki bo omogočil oblikovanje eko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu in to 
zlasti pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, je eko- 
nomska stanarina. Uvajanje ekonomskih stanarin hkrati 
pomeni tudi uresničevanje socialistične solidarnosti. Vsem 
stanovalcem, ki zaradi svojega gmotnega položaja ne 
zmorejo ekonomske cene uporabe stanovanja, je treba 
solidarno nadomestiti del stanarine po merilih in krite- 
rijih, ki se dogovorno oblikujejo v skupnosti socialnega 
varstva. 

2.1.1. Ekonomska stanarina. 

Ekonomska stanarina je družbeno priznana cena za 
uporabo stanovanja, ki jo določijo vsi prizadeti dejav- 
niki upoštevaje splošno raven cen ter konkretne potrebe 
za enostavno in eventualno tudi del razširjena reproduk- 
cije, sredstva potrebna za dogovorjeno raven tekočega in 
investicijskega vzdrževanja in tudi za stroške upravljanja. 
Ta cena se določi v okviru samoupravne stanovanjska 
skupnosti v občini in to v smislu obvladovanja zakona 
vrednosti v naših odnosih in v našem dohodkovnem si- 
stemu. Osnova za določitev ekonomske stanarine zato ne 
morejo biti vsi stroški izgradnje, ki so deloma tudi ne- 
kritično prevzeti v ceno stanovanja. Temelj za ekonom' 
sko stanarino je torej realna cer/a stanovanja, ki ne vse- 
buje apriori vseh stroškov. Zato tudi ni mogoče sprejeti 
stališča, da je ekonomska stanarina sama po sebi višja 
od »stroškovne« stanarine. Ekonomske stanarine zate 
skupnosti ne bodo določale izhajajoč enostavno iz kupo 
prodajne cene stanovanj. 

V tako opredeljeni stanarini ni zajeta kapitalizacija 
vloženih sredstev z obrestmi ali celo z ustvarjanjem nov« 
vrednosti. Takšna stanarina dejansko omogoča vzdrže 
vanje in obnavljanje stanovanj in ohranjanje njihov« 
stalne realne vrednosti. To pomeni, da je treba vred 
nost stanovanjskega sklada vsako leto ugotavljati in temi 
redno prilagajati tudi višino stanarine. Amortizacija, k: 
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a« realizira v stanarini, omogoča tegradnjo enafcsvred- 
nih družbenih stanovanj po njihovem dotrajanju, da se 
družbeni kapital, vložen v stanovanja obdrži in obnavlja. 
Pri tako opredeljeni stanarini ne more biiti dilem o tem, 
da pride družbeno stanovanje v last stanovalca, ker le-ta 
plačuje le takšno stanarino, da stanovanje obdrži svojo 
realno družbeno vrednost. 

Z ekonomskimi stanarinami bomo pospeSili: 
— da bo stanovanje v celoviti družbeni ekonomski 

reprodukciji delovalo kot ekonomska dobrina in bo tako 
tudi na stanovanjskem področju uveljavljena delitev po 
delu in na podlagi rezultatov dela; 

— neposredno zainteresiranost in odločanje stanoval- 
cev v gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, k čemer 
bo pripomogla večja materialna osnova in interes za 
razširjanje samoupravnih odnosov na tem področju; 

— gospodarno vzdrževanje stanovanjskih hiš; 
— relativno znižanje cen stanovanjske izgradnje za- 

radi neposrednega interesa stanovalcev in tistih, kj prl- 
čaku'ejo stanovanje, da bo cena stanovanja čim nižja, 
saj a bo na tej osnovi oblikovala ekonomska stana- 
rina; 

— določeno preusmeritev osebne porabe, ki je sedaj 
značilno potrošniško usmerjena tudi zaradi neekonom- 
ske cene za uporabo stanovanja. 

S sredstvi stanarine upravljajo v okviru samouprav- 
ne stanovanjske skpnosti stanovalci in organizacije zdru- 
ženega dela ter delovne skupnosti. Stanovalci bodo mo- 
rali v okviru stanovanjske hiše odločati o uporabi dela 
stanarine, pri tem pa bodo morali ded stanarin spora- 
zumno združevati v okviru samoupravne stanovanjske 
skupnosti in ta del uporabljati za velika popravila in 
obnovo starejših stanovanjskih hiš. To bo potrebno, ker 
J« bil večji del stanovanjskih hiš dolgo let slabo vzdrže- 
van. Sredstva iz stanarine, ki so na voljo za obnovo vsa- 
ke posamezne hiše, ne zadoščajo. Iz tega sledi, da bodo 
v praksi tri ravni odločanja o porabi denarja, zbrane- 
ga iz ekonomske stanarine in sicer: 

— stanovalci bodo v zboru stanovalcev stanovanjske 
hiše neposredno odločali o višini potrebnih sredstev za 
vzdrževanje hiše; 

— stanovalci se bodo v zboru stanovalcev stanovanj- 
ske soseske oziroma v krajevni skupnosti sporazumevali 
o višini sredstev potrebnih za investicijsko vzdrževanje 
(večja vzdrževalna dela) in o njihovem združevanju; 

— v skupščini samoupravne stanovanjske skupnosti 
bodo sprejeti dogovori o amortizaoiji in o sredstvih za 
eventualno razširjeno reprodukcijo, o politiki vzdrževa- 
nja hiš ter o višini sredstev za njihovo vzdrževanje, 
kakor tudi o njihovem združevanju za prenovo zasta- 
relih in za gradnjo nadomestnih stanovanj. 

Odločanje o višini stanarine in o njeni namenski 
uporabi mora postati pravica in dolžnost stanovalcev in 
jim zagotoviti v celotni dimenziji položaj, ki Jim gre 
po ustavi in zakonu o združenem delu. Na ta način bo 
tudi zagotovljena materialna osnova za samoupravno od- 
ločanje. Sedanja politika umetno nizkih stanarin pogo- 
juje neracionalno uporabo stanovanjskih površin kakor 
tudi vseh stanovantem namenjenih sredstev in "vira iz- 
boljšanje pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in so- 
seskah v celoti. 

V bodoče naj republika z zakonom določi ie mini- 
malno amortizacijo, ki izhaja iz družbeno priznane cene 
stanovanj. Amortizacija se nanaša le na vrednost stano- 
vanjske hiše. Ta vrednost ne zajema komunalnih na- 
prav, s katerimi upravljajo komunalne organizacije in 
jih amortizirajo v ceni komunalnih storitev. Uveljaviti 
je treba, da se pri oblikovanju družbeno dogovorjene 
cene stanovanja dosledno upošteva, da je mogoče zajeti 
amortizacijo le enkrat. V Zvezi stanovanjskih skupnosti 
Slovenije naj se oblikujejo strokovni ekonomski krite- 
riji o stanarini, medtem ko na osnovi opredeljene amor- 
tizacije in kriterijev za določitev ekonomske stanarine 
o njej odločijo stanovalci v okviru samoupravne stano- 
vanjske skupnosti, v skladu z novim zakonom o siste- 
mu cen in družbeni kontroli cen. 

14 

V okviru občine bodo stanovalci v siborih stanovale®? 
in delavci v združenem delu sklenili samoupravni spo- 
razum, ki bo določal predvsem naslednje elemente: 

— višino stanarine na osnovi vsaj minimalne amor- 
tizacije in strokovnih kriterijev za določanje ekonomske 
stanarine; 

— obseg združevanja sredstev iz dohodka in čistega 
dohodka upoštevajoč potrebe po delnem nadomeščanju 
stanarin, solidarnostni stanovanjski gradnji in gradnji za 
razširjeno reprodukcijo nasploh ter druge solidarnostne 
potrebe, povezane s stanovanjsko dejavnostjo; 

— medsebojni vpliv vlžine sredstev zbranih iz stana- 
rine in združenega dela (zviševanje stanarine vpliva na 
zmanjšanje potreb po združevanju sredstev iz združe- 
nega dela). 

Skupščina občine posreduje z odlokom le v primeru, 
če samoupravni sporazum ni sprejet oziroma, če bi se 
samoupravno sporazumeli za tako nizka sredstva, da bi 
bilo ogroženo normalno vzdrževanje stanovanj in zado- 
voljevanje solidarnostno dogovorjenih potreb v okviru 
občine ter republike ter v drugih primerih, ki so do- 
ločeni z zakonom. Zakon o sistemu in družbeni kontroli 
cen bo moral opredeliti vlogo družbenopolitične skup- 
nosti pri opredeljevanju elementov stanarine. 

Ocenjujemo, da je iipoštevaje sedanje stanje real- 
no, da dosežemo ekonomsko stanarino v naslednjih ne- 
kaj letih. Zaito je treba izdelati variantne predloge pre- 
hoda na ekonomske stanarine in jih posredovati delav- 
cem v temeljnih organizacijah združenega dela in sta. 
novalcem, organiziranim v samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. 

Uveljavljanje ekonomskih stanarin bo zahtevalo veli- 
ke napore delovnih ljudi, ki stanujejo v družbenih sta- 
novanjih, zlasti tistih, ki tmajo družinske dohodke okrog 
poprečja v SR Sloveniji, ker predvidoma ne bodo de- 
ležni družbene pomoči. Posebno veliki napori bodo po- 
trebni v prvih letih prehoda na ekonomske stanarine. 
Prehod bo težji v tistih občinah, ki imajo sedaj najnižje 
stanarine v SR Sloveniji (primerjajoč enaka stanovanja), 
ker bodo potrebna večja povišanja po posameznih letih. 
V takih primerih bomo morali vsaj v začetku omiliti 
socialne korektive za pridobivanje družbene pomoči. 

Uvajanje ekonomskih stanarin terja temeljito prestruk- 
turiranje sedanje porabe pri občanih, ki stanujejo v 
družbenih stanovanjih. (Po podatkih zavoda SRS za pla- 
niranje vsak zaposleni daje skoraj 25 odstotkov meseč- 
nih osebnih dohodkov za odplačilo potrošniških posojil). 
V vsaki občini bi morali glede na lastne razmere izde. 
lati 'načrt prehoda na ekonomske stanarine, v katerem 
bi upoštevali sedanjo višino stanarine, gibanje osebnih 
in drugih dohodkov občanov na območju občine, potre- 
be po stanovanjih, glede na zasebnost stanovanj in na 
druge elemente, važne za opredelitev prehoda na. eko- 
nomske stanarine. Čas in način prehoda na nove stana- 
rine bi moral biti rezultat dogovora vseh dejavnikov v 
občini, ki bi se morali glede na razmere na svojem 
območju sporazumeti tudi glede dinamike prehoda. V 
vsaki občini bo za sprejem takšne odločitve treba na- 
praviti podrobno analizo sedanjih razmer kakor tudi 
stanja, ki bo z uvedbo ekonomskih stanarin doseženo 
ter potrebnih ukrepov, ki bodo spremljali uvedbo eko- 
nomskih stanarin. Temeljna merila za določanje eko- 
nomskih stanarin bo treba po samoupravni poti pred- 
hodno opredeliti skupno za območje republike v okviru 
Zveze stanovanjskih skupnosti. Brez tako dogovorjenih 
meril ne bi bilo moč pristopiti k definitivnemu prehodu 
na ekonomske stanarine. 

Podrobneje so prehod na ekonomske stanarine ter 
njegovi ekonomski in socialni učinki obdelani v tezah 
za družbeni dogovor o prehodu na ekonomske stana- 
rine v srednjeročnem obdobju, ki ga je pripravila Zveza 
stanovanjskih skupnosti Slovenije in je priložen temu 
gradivu. 

V načrtu srednjeročnega razvoja, SR Slovenije v le- 
tih 1976/BO je predvideno, da bodo vpeljane stroškovne 
stanarine. Iz te planske določbe izhaja, da je uvajanje 
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TlSJfh stanarin obveznost, M Je bila sprejeta skupno s 
planom. To potrjuje tudi povišanje stanarin v prvih dveh 
planskih letih, ki že predstavlja prvi korak k normaliza- 
ciji stanarin. 

Ker so v ceno stanovanj v zadnjih letih taili vse po- 
gosteje vključeni tudi stroški, ki neposredno ne pred- 
stavljajo stroškov gradnje stanovanj, ampak mnogokrat 
tudi povsem druge, ni mogoče sprejeti stroškovnega na- 
čela, kot osnove za določanje stanarin. V oblikovanju 
družbeno dogovorjene cene bo prišlo do izločanja dolo- » 
čenih stroškov iz cene stanovanja. Nedavno sprejeti za- 
koni so celo določili, da se nekateri stroški ne morejo 
in ne smejo šteti v ceno stanovanja. Ob takem načinu 
oblikovanja družbeno dogovorjenih cen za stanovanje in 
na tej osnovi ekonomskih stanarin, ki ne morejo nujno 
biti višje od stroškovnih, je mogoče trditi, da je kljub 
zaostajanju v dinamiki uvajanja ekonomskih stanarin, 
le-te možno v glavnem vpeljati do začetka prihodnjega 
srednjeročnega razdobja. Na eni sitrani takšna obveznost 
obstaja v srednjeročnem plany razvoja, na drugi strani 
pa že opravljena povečanja ob v letu 1978 predvidenem 
povečanju (68 odstotkov na stanarine iz leta 1974 in 
30 odstotkov na stanarine iz leta 1977) — omogočajo so- 
razmerno hitrejši prehod na ekonomske stanarine. 

2 1. 1. Amortizacija 

Z uvajanjem ekonomskih stanarin bo amortizacija 
bistveno pridobila na pomenu. Amortizacija, ki naj bi 
Jo stanovalci združevali v samoupravni stanovanjski skup- 
nosti, bo predstavljala osnovo za enostavno reproduk- 
cijo in bo pomemben sestavni del združenih sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo. Uporabljala bi se praviloma za 
obnavljanje že amortiziranih stanovanj. O uporabi amor- 
tizacije bodo morali-na temelju programov — odločati 
delavci in občani v zboru uporabnikov stanovanjske skup- 
nosti skupno. V okviru politike amortizacije je treba 
opredeliti, v katerih primerih se stanovanjske hiše ne 
amortizirajo več in se vsa stanarina uporablja samo za 
vzdrževanje hiše. 

Tako opredeljena amortizacija po namenu ter takšna 
zasnova odločanja o njeni uporabi omogočata, da bodo 
delavci in občani hkrati razipravljali in odločali o ce- 
lovitih materialnih osnovah tako za obnavljanje stano- 
vanjskih hiš kot za gradnjo novih stanovanj in stano- 
vanjskih sosesk. To bo spremenilo sedanje stanje glede 
uporabe amortizacije, ko večina stanovanjskih skupnosti 
amortizacijo, pridobljeno iz stanarine, ponovno vrača 
TOZD in drugim samoupravnim organizacijam, le-te pa 
jo uporabljajo tudi za odplačilo kreditov, najetih za grad- 
njo stanovanj. 

2.1.3. Socialna varnost občanov 

Z uveljavljanjem ekonomske stanarine se bodo po- 
većali izdatki družin, ki bivajo v družbenih stanovanjih. 
To je treba jasno in nedvoumno ugotoviti. Zato bodo 
morali biti dosledno uveljavljeni takšni ukrepi, ki bodo 
zagotovili socialno varnost družinam, ki imajo nizke do- 
hodke. 2e dosedaj je bila uveljavljena politika zaščite 
življenjske ravni taikim družinam in sicer z delnim na- 
domeščanjem stanarin. Ob nizkih stanarinah pa ta si- 
stem in imel posebnega pomena; v bodoče pa mora ta 
zaščita postati bistveni element socialne in ekonomske 
varnosti delovnega človeka. V te namene je na voljo 
dovolj sredstev, ki pa so bila doslej uporabljena pretež- 
no za naložbe v gradnjo stanovanj. 

V sedaj veljavnem sistemu družbene pomoči za. delno 
nadomestitev stanarin (subvencioniranje) so osnove za 
pridobitev pravice do te pomoči določene glede na do- 
hodek družine. V SR Sloveniji — na podlagi samouprav- 
nih sporazumov združujejo delovni 'Judje v okviru sta- 
novanjskih skupnosti za solidarnosc pri uporabi stano- 
vanj še enkrat več sredstev kakor skupno znašajo vse 
Stanarine na leto. Iz tega izhaja, da prehod na ekonom- 
ske stanarine ne bi smel biti a vidika socialne varnosti 

občanov poseben problem. Sedanj relativno trd sistem 
za določanje upravičenosti do »stanovanjske subvencije« 
pa bo treba še pred prehodom na ekonomske stanarine 
na novo in širše razčleniti. V delitvi dohodka bi morala 
biti zajeta tudd sredstva za solidarnost na stanovanj« 
skem področju. Vse to omogoča učinkovit poseg družb« 
pri uvajanju ekonomskih stanarin. Podčrtati Je treba, da 
pri današnji višini znaša vrednost letne stanarine v SR 
Sloveniji manj kakor 1 odstotek BOD. Večja sredstva za 
subvenoioniranje stanarin ne bodo preprečila, da se tudi 
v prihodnjih letih nadaljuje gradnja solidarnostnih sta- 
novanj. 

2, 1.4. Prilagajanje anuitet 

Posebna značilnost sedanje ureditve v stanovanjskem 
gospodarstvu so nizke anuitete za posojila, ki so bila 
najeta pred več leti. S politično akcijo smo pred ča- 
som sloer odpravili del nenormalno nizkih anuitet, ob 
vsakem povišanju stanarin pa se razkorak med višino 
nekaterih anuitet na eni in stanarinami na drugi stra- 
ni še povečuje. Ugotavljamo, da del anuitet za odplačilo 
kreditov ponovno bistveno zaostaja za višino stanarin. 
Pri tem ni razlik med anuitetami za posojila na pri- 
varčevana sredstva in posojila dana od TOZD brez last* 
nih udeležb. Samoupravne stanovanjske skupnosti in po- 
slovne banke so v svoje pravilnike — in tako tudi v 
posojilne pogodbe — vpeljale nove odločbe, ki za v 
bodoče deloma urejujejo prilagajanje viSine anuitete sploS. 
nim* gospodarskim gibanjem (predvsem s povečanjem 
obrestne mere po desetih letih). To pa ne velja za sred- 
stva, ki jih v temeljnih organizacijah združenega dela 
mimo bank dobijo delavci v obliki posojil. Tako nasta- 
jajo še večje razlike, ker banke in samoupravne stano- 
vanjske skupnosti dajejo posojila samo na temelju pred- 
hodnega varčevanja, mnogi TOZD pa takšnega pogo'a 
nimajo. S prehodom na ekonomske stanarine se bo 
vprašanje tekočega prilagajanja anuitet splošni ravni cen 
še bolj zaostrilo; to upravičuje ponovno družbeno zah- 
tevo, da se to vprašanje uredi s posebnim zakonom, ki 
bi reguliral nekatere pogoje stanovanjskega kreditiranja 
in v tem okviru tudi višino anuitet, v odnosu do sploš- 
nih gospodarskih gibanj (upoštevan bd lahko bil odnos 
stanarina — anuiteta, osebni dohodek — anuiteta in po- 
dobno). Takšna ureditev naj ne bi posegla v "glavnico in 
naj ne bi spreminjala njene višine, ampak samo pogod- 
beni rok vračanja. Višina odplačil naj bi se prilagodila 
vsaki dve ali vsaka tri leta (ker gre za obsežna preraču- 
navanja). 

Povečanje oziroma prilagajanje višine anuitet naj bi 
uresničili tudi za posojila, ki so bila najeta za nakup 
ali gradnjo družbenih stanovanj. Tako povečane anuitete 
bi postale del združenih stanovanjskih sredstev. Prilaga- 
janje višine anuitet bi povečalo obseg stanovanjskih 
sredstev kar bi omogočilo, da se iz dohodka TOZD iz- 
loča manj sredstev za stanovanjsko gradnjo. 

Sedanji razdrobljeni sistem evidence kreditov terja 
proučitev možnosti, da vse temeljne organizacije zdru- 
ženega dela ter delovne in druge skupnosti zadolže po- 
slovne banke, da vodijo zanje servis o uporabi in evi- 
denci kreditov. To bi omogočilo tudi večjo zakonitost 
pri namembni porabi stanovanjskih sredstev ter večjo 
in enostavnejšo* preglednost nad stanjem vseh teh sred- 
stev. 

2. Z. Krepitev ekonomskih odnosov na področju jraditva 
stanovanj 

V zadnjih desetih letih je uvajanje ekonomskih odno- 
sov na tem področju precej napredovalo, vendar preveč 
enostransko in omejeno predvsem na razmerje med kup- 
cem in prodajalcem in izpeljano le kot tržni odnos. Po- 
vsem nerazviti pa so ekonomski odnosi v celotnem postop- 
ku graditve med izvajalci, med katerimi ni nobene dohod- 
kovne odvisnosti in soodvisnosti, vse poteka po načelu 
stroškovnega zidanja cen. Zato tudi stvarni učinki v sta- 
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novanJSki graditvi ne ustrezajo višini vloženih sredstev. 
Sedanje stanje je na eni strani posledica skrbi, da se v 
sorazmerno kratkem času močno poveča obseg stanovanj- 
ske graditve in tako zadosti vsaj najnujnešim potrebam, 
na drugi strani pa tudi posledica spleta podjetniških in- 
teresov. Prav to slednje je izhodišče zelo močnih odporov, 
da bi družba imela vpogled v pridobivanje dohodka. Od- 
ločneje uvajanje ekonomskih in dohodkovnih odnosov na 
področju stanovanjske graditve je zato eden od pogojev, 
da na tem področju zagotovimo družbeno usmerjanje sta- 
novanjske gradnje in je zato naloga vseh zavestnih dejav- 
nikov v naši družbi, da k temu prispevajo. 

2.2.1. Oblikovanje sredstev za stanovanjsko graditev 

Uveljavljanje zakona o združenem delu na stanovanj- 
skem področju, zlasti pa krepitev ekonomskih odnosov pri 
pridobitvi in uporabi stanovanj ter preseganje sedanje od- 
tujenosti stanovanjskih sredstev od delavcev in občanov 
terjajo, da bistveno spremenimo sistem financiranja stano- 
vanjskega gospodarstva. 

Sredstva potrebna za izvajanje obvezne ravni solidar- 
nosti in vzajemnosti naj bi se v bodoče oblikovala iz do- 
hodka TOZD in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. Z zakonom bi predpisali za strogo določene namene 
v stanovanjskem gospodarstvu le minimalni obvezni pri- 
spevek iz dohodka TOZD, ki bi ga lahko, upoštevajoč kra- 
jevne potrebe in možnosti, občinske skupščine povišale 
z odloki, vendar samo do določene meje. Proučiti bi bilo 
treba tudi sedanji sistem sredstev za stanovanjsko gradnjo, 
ki se zbirajo pri skupnosti invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja. 

Sredstva zbrana iz dohodka TOZD in delovnih skup- 
nosti bi se uporabljala prvenstveno za delno nadomestitev 
stanarin občanom, ki ne bi zmogli plačevanja ekonomskih 
stanarin. Del sredstev bi bil namenjen za solidarnostno 
stanovanjsko izgradnjo. S tako zbranimi sredstvi bi uprav- 
ljali delavci in občani v stanovanjskih skupnostih na pod- 
lagi dogovorjenih in usklajenih meril in kriterijev za del- 
no nadomeščanje stanarin ter srednjeročnih programov 
izgradnje solidarnostnih stanovanj. 

Zaradi družbenega značaja stanovanjskih sredstev ozi- 
roma stanovanjske gradnje bodo združevali delovni ljudje 
in občani sredstva za stanovanjsko graditev v stanovanj- 
ski skupnosti ter v njej celovito odločali o njihovi uporabi. 

Za stanovanjsko gradnjo — torej za razširjeno repro- 
dukcijo v stanovanjskem gospodarstvu — naj bodo viri 
sredstev naslednji (mimo solidarnostnih): 

a) čisti dohodek TOZD ter samoupravnih In drugih 
skupnostih 

Delavci v TOZD in drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih bodo združevali sredstva za uresničevanje 
planov reševanja stanovanjskih vprašanj iz čistega dohod- 
ka Tako bi odpravili sedanji način zbiranja sred- 
stev s prispevno stopnjo in presegli zbiranje sta- 
novanjskih sredstev neodvisno od ustvarjenega dohodka in 
dosežene ravni družbeie produktivnosti dela. Sredstva zdru- 
žena iz čistega dohodka, ki jih je treba v srednjeročnem 
planu TOZD opredeliti kot dogovorjen delež v delitvi či- 
stega dohodka, so le del sredstev razširjene reprodukcije 
stanovanjskega gospodarstva. To pomeni, da ne smemo 
predpisati ali se »samoupravno dogovoriti« o enotni stop- 
nji iz čistega dohodka v občini, še manj pa v republiki. 
Ta višina bo odvisna od programov in materialnih mož- 
nosti posamezne TOZD ali delovne skupnosti in od dogo- 
vorjene solidarnosti in vzajemnega reševanja. 

Ob tem ni mogoče izhajati iz predpostavke, da bo pre- 
hod na združevanje sredstev iz čistega dohodka povzročal 
manjši obseg stanovanjske graditve. Višina sredstev za 
stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih vprašanj 
delavcev mora temeljiti na dogovoru o planu v vsaki TOZD 
in delovni skupnosti. Obseg sredstev za stanovanjsko grad- 
njo pa ni mogoče naslanjati samo na čisti dohodek, ampak 
tudi na večji delež občanov v gradnji in pri uporabi sta- 
novanj. 

b) sredstva amortizacije 
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Sredstva amortizacije združujejo stanovalo! v stano. 
vanjski skupnosti kot del skupnih sredstev za stanovanj- 
sko gospodarstvo. Uporabljajo se za nadomeščanje že 
amortiziranih stanovanj in to na temelju dogovarjanja v 
stanovanjskih skupnostih. S temi sredstvi je treba gospo- 
dariti po načelu, da jih ni mogoče odtujiti. 

c) lastna sredstva občanov 
Delovni ljudje in občani bodo na podlagi dogovorjenih 

meril združevali lastna sredstva za pridobitev pravice 
uporabe na družbenem stanovanju kakor tudi za nakup 
ali gradnjo stanovanja. O oblikah in pogojih ter o mož- 
nostih angažiranja lastnih sredstev, tako za pridobitev 
pravice uporabe kot za posojila za nakup ali gradnjo sta- 
novanj, odločajo delavci v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih, upoštevaje program reševanja sta- 
novanjskih potreb. Enotne osnove in merila pa je treba 
sprejeti kot obvezna v stanovanjski skupnosti. Lastna sred- 
stva za pridobitev pravice uporabe je .treba opredeliti kot 
vračljiva. Za trajno vložena sredstva je treba nosilcu sta- 
novanjske pravice pogodbeno urediti razmerje. 

d) krediti bank 
Delavci organizacij združenega dela in delovnih skup- 

nosti — na temelju programov reševanja stanovanjskih 
vprašanj — in občani — na temelju neposrednih interesov 
— združujejo sredstva v poslovnih enotah temeljnih bank 
oz. v temeljni stanovanjski banki za zagotovitev finančnega 
potenciala za uresničitev posamičnih, skupnih in družbe- 
nih interesov na področju stanovanjskega gospodarstva; 
po načelih delegatskega odločanja in samoupravnega spo. 
razumevanja ter na podlagi usmeritev sprejetih v stano- 
vanjski skupnosti pa razpolagajo in gospodarijo z združe- 
nimi sredstvi. 

Nosilci stanovanjskih kreditov, dodeljenih na temelju 
programov stanovanjske izgradnje, so neposredni intere- 
senti, ki ta sredstva združujejo v stanovanjski skupnosti. 
To pomeni, da iz združenih stanovanjskih sredstev ni več 
mogoče kreditirati gradnje stanovanj za trg in da je treba 
prenehati tudi z drugimi oblikami kreditiranja takšne 
gradnje stanovanj. Stanovanja za trg lahko grade gradbene 
organizacije združenega dela samo iz lastnih poslovnih 
sredstev, 

2.2.2. Lastna sredstva občanov 

V sedanjem sistemu je stopnja angažiranosti zasebnih 
sredstev občanov zelo različna. Največji lastni delež dajejo 
kupci stanovanj ali graditelji. Stanovanjsko varčevanje je 
v zadnjih letih sistematično napredovalo in 18% vseh de- 
narnih stanovanjskih sredstev bank že predstavljajo pri- 
varčevana sredstva občanov. Občani 8% svojega poprečne- 
ga mesečnega dohodka odplačujejo za najete stanovanjske 
kredite. Povišanje nekaterih, sedaj nizkih anuitet in njiho- 
vo usklajevanje z gibanjem višine stanarin, bo povečalo ta 
odstotek največ za 1—1,5. Poprečna stanarina velja (brez 
vode, elektrike itd.) 7,6% poprečnega mesečnega osebnega 
dohodka zaposlenih; skupaj z obratovalnimi stroški, snago 
in nadomestilom za uporabo mestnega zemljišča pa od 11 
do 16% poprečnega mesečnega dohodka, različno glede 
na standard hiše. 

Vlaganje zasebnih sredstev občanov je sedaj pretežno 
omejeno na področje novogradenj in adaptacij stanovanj 
v zasebni lastnini. Pripravljenost in hkrati obveznost de- 
lovnih ljudi in občanov, da predvsem z lastnimi sredstvi 
in delom rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, premalo 
vzpodbujamo. Premalo smo iniciativni tudi pri usmerjanju 
zdomcev v štednjo za nakup stanovanja. Širše je treba 
razviti in dosledno uveljaviti tudi sistem lastnega deleža 
za pridobitev pravice uporabe. Razvijati je treba širok si- 
stem in najrazličnejše oblike štednje znotraj temeljnih or- 
ganizacij združenega dela za privarčevanje lastnega deleža 
tako pri pridobivanju pravice uporabe, nakupu ali gradnji 
novega stanovanja, pa tudi za adaptacijo in najvažnejše 
izboljšve stanovanj. Vsako leto vselimo okrog 7.000 druž- 
benih najemnih stanovanj. Ob 10% lastni udeležbi bodočih 
uporabnikov teh stanovanj bi letno dodatno zbrali okrog 
400 milijonov dinarjev za stanovanjsko graditev. 

Izdelati je treba sistem, na podlagi katerega bodo d©- 
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lovni ljudje In občani zainteresirani za vlaganje svojih za- 
sebnih sredstev tudi v izboljšavo družbenih stanovanj, v 
katerih stanujejo. Hišni sveti naj v tem smislu razvijejo 
iniciativo, da stanovalci organizirano na podlagi programov 
ta s svojimi sredstva modernizirajo stanovanja in si tako 
izboljšujejo pogoje življenja. Sedanja zaprtost v tem po- 
gledu omogoča, da se delovni ljudje organizirajo v okviru 
hiše, stanovanjske soseske in krajevne skupnosti za hi- 
trejše ustvarjanje kvalitetnih pogojev stanovanja in bivanja 
tudi na temelju lastnih vlaganj. Takšno usmeritev je treba 
krepiti ne glede na to kdaj in kako bodo vpeljane eko- 
nomske stanarine. 

Postopoma je treba uvajati tudi privlačnejše oblike 
stanovanjskega varčevanja, razviti zajemanje sredstev 
zdomcev za stanovanjsko gradnjo in krepiti družbeno kli- 
mo za razvoj hranilno kreditne službe tudi znotraj orga- 
nizacij združenega dela, da bi tudi po tej poti krepili soli- 
darnost tistih, ki-stanovanja imajo, z onimi, ki jih nimajo. 

Večje angažiranje lastnih sredstev za stanovanjsko iz- 
gradnjo je treba spodbujati z ustrezno kreditno, zemljiško 
in davčno politiko. Pri tem je treba dosledno onemogočiti 
samosvoje prilaščanje rente in v nasprotju z družbenimi 
interesi. S predpisi je potrebno onemogočiti prelivanje 
družbenih sredstev, ki bi bila vir bogatenja. To konkretno 
pomeni, da je treba v kreditne pogodbe vnesti klavzule o 
spreminjanju le-teh (odnos anuiteta — stanarina, osebni 
dohodek — anuiteta in podobno). Sicer pa je zasebno 
stanovanjsko gradnjo treba obravnavati enako kot družbe- 
no in jo vključiti v okvir družbene usmerjene in industri- 
alizirane gradnje. Vsem zainteresiranim je treba organizi- 
rano odpirati možnosti za pridobitev lokacije za gradnjo 
stanovanjskih hiš. Urbanistinči in zazidalni načrti morajo 
biti prilagojeni takšni usmeritvi. 

2e zastavljen sistem premiranja stanovanjskega var- 
čevanja je treba uveljaviti v življenju in vsakodnevni prak- 
si pri tem posebej v okviru premiranja uveljaviti posebno 
pomoč za družine z otroki. 

2.2.3. Dohodkovni odnosi na področju graditve 

Pomembno vprašanje uresničevanja novih družbeno- 
ekonomskih odnosov na področju družbeno usmerjene sta- 
novanjske gradnje je uveljavitev samoupravnih dohod- 
kovnih odnosov med delavci, organiziranimi v trajno po- 
vezane temeljne, samoupravne organizacije in skupnosti za 
graditev stanovanj; in to od urbanističnih, projektantskih 
in komunalnih, do organizacij izvajalcev zaključnih del. 

Dosedanji procesi samoupravnega organiziranja ter po- 
vezovanja in združevanja dela in sredstev delavcev — izva- 
jalcev stanovanjske izgradnje so potekali samo v gradbeni 
operativi. S horizontalnim integriranjem je bila formalno 
presežena velika razdrobljenost gradbene operative, de- 
jansko pa še vedno ne. Čeprav stanovanjska gradnja pred- 
stavlja približno eno četrtino dejavnosti gradbene operati- 
ve, niso v vseh organizacijah združenega dela oblikovane 
specializirane temeljne organizacije združenega dela za sta- 
novanjske gradnje. Tudi zato, ob ohranjanju podjetniške 
organiziranosti, nista v večji meri uveljavljeni dohodkovna 
povezanost in soodvisnost v celotnem procesu gradnje sta- 
novanj. V ta proces se prepočasi vključujejo tudi izvajalci 
instalacijskih in zaključnih del ter druge temeljne samo- 
upravne organizacije, ki sodelujejo v procesu stanovanjske 
graditve od projektiranja naprej. Tako nepovezanost izva- 
jalcev, ki tudi ni usklajena s samoupravno organiziranostjo 
uporabnikov povzroča, da se v družbenih dogovorih in 
samoupravnih sporazumih o cenah stanovanj niso mogle 
uveljaviti osnovne usmeritve republiškega družbenega do- 
govora o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi oziroma, 
da svobodna menjava dela poteka samo v pogojih di- 
rektnega trga ne pa tudi dogovarjanja. 

V procesu samoupravnega sporazumevanja o cenah so 
se praviloma kot sogovornik uporabnikov ddslej pojavljala 
pretežno gradbena podjetja, kar je povzročilo zidanje cen, 
ohranjanje monopolnega položaja posameznih dejavnikov 
In kot posledica vsega tega, neuveljavljanje dohodkovnih 
odnosov. 

Uveljavljanje samoupravne stanovanjske politike v vseh 
njenih razsežnostih mora zajeti med drugim tudi druž- 
beno in samoupravno dogovarjanje o cenah novozgrajenih 
stanovanj. Na podlagi pridobljenih izkušenj je pripravljen 
nov družbeni dogovor o oblikovanju cen v stanovanjski 
graditvi v SR Sloveniji. V njem so opredeljeni nekateri 
elementi svobodne menjave dela. 

Dogovor predstavlja celovitejši pristop k problematiki 
oblikovanja cen; ko bo sprejet tudi še dogovor o usmer- 
janju in racionalizaciji stanovanjske gradnje, bo mogoča 
družbeni dogovor uresničevati v celoti. 

Ob oblikovanju medsebojnih odnosov pri udeležbi v 
skupno ustvarjenem prihodku mora biti vsakemu že v os- 
novi in pod enakimi kriteriji priznana udeležba pri skup- 
nem ustvarjanju prihodka, zato morajo dejavniki stano- 
vanjske izgradnje medsebojno primerjati in usklajevati po- 
slovne rezultate. Pri samoupravnem sporazumevanju je 
treba zato dosledno izpeljati usmeritev, da je cena stano- 
vanj javna in očiščena vseh tistih stroškov, ki v njeno 
oblikovanje ne spadajo. Organi družbenopolitičnih skup. 
nosti in samoupravnih stanovanjskih skupnosti morajo 
dosledno vztrajati na tem, da ni moč uporabiti sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo izven določil družbenega dogo. 
vora in mimo samoupravnega sporazumevanja. 

Učinke, ki jih zasleduje družbeno dogovarjanje o ce- 
nah stanovanj, lahko uveljavi le svobodna menjava dela. 
Zagotoviti je torej treba soodločanje uporabnikov in izva. 
jalcev že v samem nastajanju sosesk oziroma stanovanj, 
tj. pri oblikovanju zazidalnih načrtov, načrtov za objekte, 
pri določanju finančnega načrta, ugotavljanju kvalitete del 
in končnih cen rokov za odpravo pomanjkljivosti, itd. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti morajo spodbu- 
jati povezovanje in združevanje temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Skupno z njimi morajo reševati vsa vpraša- 
nja medsebojnih odnosov kot so planiranje razvoja, način 
medsebojnega vplivanja na poslovno in razvojno politiko, 
način prevzemanja rizika, uresničevanje vzajemne odgo- 
vornosti, racionalizacijo, dohodkovni odnosi s proizvajalci 
gradbenega materiala, cene m druga merila, od katerih je 
odvisno ustvarjanje in razporejanje skupnega prihodka in 
skupnega dohodka. 

V vsakem trenutku pa mora biti preko stanovanjske 
skupnosti zajamčen vpliv delavca oziroma njegove organi- 
zacije združenega dela ali delovne skupnosti za racional- 
nost stanovanjske investicije. Kdor združuje sredstva za 
stanovanjsko gradnjo, mora imeti v vsakem trenutku ne le 
pravico ampak tudi stvarno možnost nadzora nad nači- 
nom in smotrnostjo uporabe teh sredstev. 

Krepitev dohodkovnih odnosov na področju stanovanj- 
ske graditve mora biti zastavljena tako, da usmerja vse 
subjekte v modernizacijo in industrializacijo graditve. No- 
silec prizadevanj za industrializacijo mora biti združeno 
delo. Premagati je treba sedanje stanje, ko graditev ko- 
palne kadi stane več kot kad sama. 

2.2.4 Mesto mlade družine pri pridobivanju stanovanja 

V zadnjih letih se je pri pridobivanju stanovanja po- 
ložaj mlade družine nekoliko izboljšal, ker je bil uveden 
sistem solidarnostne stanovanjske gradnje tudi za mlade 
družine. Velik del mladih družin si kljub takšni ureditvi 
rešuje stanovanjski problem z nakupom stanovanja na 
osnovi najetih kreditov. Mnoge mlade družine zaradi tega 
nosijo bremena visokih anuitet. Banke in samoupravne 
stanovanjske skupnosti niso vse doslej uveljavile načela 
progresivne anuitete za mlade družine, kar bi le-te v prvih 
letih delno razbremenilo. Progresivna anuiteta bi omogo- 
čila naraščanje višine odplačil skupno z naraščajočo eko- 
nomsko močjo družine. 

Za pomoč mladim družinam bo potrebno graditi še 
naprej družbena stanovanja. Vsako leto je v SR Sloveniji 
okrog 15.000 porok, pri čemer gre pri polovici teh porok 
za zakonca, ki sta oba mlajša od 24 let; pri več kakor po- 
lovici porok gre za industrijske delavce in rudarje in sko- 
raj polovica novoporočenih ima osnovnošolsko ali nižjo 
Izobrazbo. 
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Iz vseh teh podatkov Izhaja, da mladi ljudje za zdrav 
razvoj in rast družine potrebujejo pomembno družbeno 
pomoč pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja. 
To sicer ne pomeni, da tudi mladi ne bi morali prevzeti 
na lastna ramena del skrbi za rešitev stanovanjskega vpra- 
šanja, vendar pa bo kljub temu treba v sistem in v te- 
melje stanovanjske politike vgraditi elemente, ki bodo ob- 
vezni za vse družbene dejavnike, glede zaščite in pomoči 
mladi družini. V tem smislu je treba razviti vse mogoče 
oblike, od dolgoročnega varčevanja staršev in lastnega var- 
čevanja mladih do premiranja njihovih stanovanjskih hra- 
nilnih vlog, progresivne anuitete, nižjega: lastnega deleža 
za pridobitev pravice uporabe družbenega stanovanja, mož- 
nost subvencioniranja ali tudj brezplačnega dodeljevanja 
stavbnih zemljišč in podobno. Razvijajoč te oblike in ob 
programiranju reševanja stanovanjskih vprašanj v temelj- 
ni organizaciji združenega dela m delovni skupnosti, je 
treba ustvariti pogoje, da bodo mladi ljudje spoznali real- 
ne možnosti, še preden oblikujejo družino in svoje obvez- 
nosti, ki jih morajo sprejeti, da bi rešili svoje stanovanj- 
sko vprašanje. V družbi pa bi bilo realno treba sprejeti 
tudi poseben dogovor o zaščiti družin z večjim številom 
otrok in o obveznem načinu reševanja stanovanjskega 
vprašanja takšnih družin. 

2.2.5. Stanovanjsko zadružništvo 

V dosedanji politiki stanovanjske graditve nismo v za- 
dostni meri upoštevali prednosti, ki bi jih lahko dala 
razvijanje stanovanjskega zadružništva in ustrezno vred- 
notenje zadružne stanovanjske gradnje v družbeno usmer- 
jeni stanovanjski graditvi. 

Stanovanjsko zadružništvo se, ne glede na nekatere 
možnosti organiziranja, ki jih je omogočil zakon o stano- 
vanjskih zadrugah, srečuje z izrednimi težavami. Te se 
kažejo zlasti v naslednjem: 
— urbanistično planiranje ne upošteva v zadostni meri 

potreb in možnosti zadružne stanovanjske graditve niti 
v ustreznih zmogljivostih za takšno gradnjo predvide- 
nih zemljišč niti v strukturi in velikosti parcel in ob- 
jektov ter možnosti uporabe različnih tehnologij gra- 
ditve; 

— priprava in urejanje komunalnih zemljišč zaostaja za 
potrebami stanovanjskega zadružništva, kajti dosedanja 
intenzivna stanovanjska graditev je v veliki meri izčr- 
pala skoraj vsa pomembnejša cenena zemljišča: mnoga 
zemljišča pa še vedno ostajajo — v nasprotju z zakonom 
— monopolno v razpolaganju gradbenih podjetij; 

— za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš ni posebne- 
ga zanimanja pri gradbenih organizacijah združenega 
dela in to tudi v primerih, ko gre za večje komplekse; 

— zadruge oziroma člani zadrug morajo takoj ob prevze- 
mu plačati celotno vrednost zemljišča in del stroškov 
za izgradnjo komunalnih naprav ter le-te takoj prene- 
sti v osnovna sredstva komunalnih delovnih organi- 
zacij; 

— v praksi niso zaživele določbe zakona o pomoči sta- 
novanjskim zadružnikom v okviru zemljiške, urbanistič- 
ne, komunalne in davčne politike v občini; 

—- tako kot pri ostali usmerjeni stanovanjski graditvi tudi 
tu ni koncepta in materialne osnove za gradnjo sprem- 
ljajočih objektov, ki bi zaključevali in usposobili tudi 
te soseske za normalno bivanje. V 
Stanovanjske zadruge so oblika združevanja občanov, 

v katerih le-ti po načelu vzajemnosti in enakopravnosti 
združujejo svoja sredstva pa tudi delo z namenom, da 
v njej na organiziran način rešujejo svoje stanovanjsko 
vprašanje, tako pri graditvi oziroma nakupu, kakor tudi 
pri gospodarjenju s stanovanji. Občani uresničujejo te svo- 
je potrebe in interese v okviru zadruge na temelju pro- 
grama graditve, ki mora biti usklajen z enakim progra- 
mom krajevne in stanovanjske skupnosti. 

Stanovanjska zadruga se zato povezuje s temeljnimi 
organizacijami združenega dela in delovnimi skupnostmi, 
kjer njeni člani delajo. Zadruga pa je tudi zastopana po 
svojih delegatih v skupščini samoupravne stanovanjske 
skupnosti in v njem samoupravni enoti v soseski, ki se 

gradi. Stanovoanjske zadruge tesno sodelujejo s krajevnimi 
skupnostmi, na območju katerih zadruga gradi ali kupuje 
stanovanja kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, ki sodelujejo v izgradnji soseske. Stanovanj, 
ske zadruge posvečajo posebno skrb za zbiranje sredstev 
svojih članov in za njihov pripevek v delu In graditvi ka- 
kor tudi pri vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Vsa sredstva stanovanjske zadruge so obravnavana kot 
družbena lastnina, razen direktnih vlog članov zadruge, 
za katere se razmerja uredijo s pogodbo med zadrugo 
in zadružnikom. Zadružniki so odgovorni za vse obveznosti 
zadruge v mejah jamstva tudi po njenem prenehanju. 

Za nadaljnji razvoj stanovanjskega zadružništva je po- 
membno, da se uveljavijo temeljne intencije republiškega 
zakona o stanovanjskih zadrugah (iz leta 1974) in da se 
ustrezno tudi v praksi spremeni odnos družbene skupnosti 
do teh zadrug. 

Danes nam družbeni interesi narekujejo, da se denar- 
na sredstva občanov odločneje usmerijo v pridobivanje 
stanovanjske pravice (stanovanje, prostori v dijaških, 
študentskih in samskih domovih ter v domovih za ostarele 
ljudi itd.), pridobivanje stanovanja v zasebno last kakor 
tudi v razreševanje tistih vprašanj v soseskah in krajev- 
nih skupnostih, ki pomenijo bistveno vsebino kakovost- 
nega življenja. V tem okviru je treba stanovanjskemu za- 
družništvu dati široko družbeno podporo, tako pri organi- 
zaciji varčevanja kakor tudi pri pridobivanju stavbnih 
zemljišč, kjer je treba zadružno stanovanjsko gradnjo uvr- 
ščati med organizirano to družbeno usmerjeno stanovanj- 
sko graditev. 

V okviru usmerjene stanovanjske gradnje morata bančni 
in kreditni sistem ter sistem varčevanja zagotavljati tudi 
razvoj zadružnega stanovanjskega varčevanja in kreditira- 
nja komunalnega opremljanja zemljišč, namenjenega za za- 
družno stanovanjsko gradnjo. Poseben poudarek bi morali 
dati zlasti graditvi etažnih stanovanj v okviru stanovanjske 
zadruge. Nasploh je treba stanovanjsko zadrugo izraziteje 
uveljavljati kot zadrugo za etažno lastništvo, kar je te- 
melj za trajnejši obstoj zadruge tudi pri vzdrževanju hiše. 
Da bi zadruge lahko uveljavljale to svoje poslanstvo, je 
treba z ene strani nuditi zadrugam v programih in v sa- 
moupravnih stanovanjskih skupnostih ter v urbanističnih 
dokumentih ustrezne rešitve, po drugi strani pa se mo- 
rajo zadruge na znotraj samoupravno in dohodkovno or- 
ganizirati in vključiti v samoupravni sistem stanovanjskih 
skupnosti. Omogočati je treba, da se stanovanjske zadruge 
tudi v republiki širše organizirajo in med seboj povežejo. 

Ustanavljanje in razvoj stanovanjskih zadrug mora 
najti podporo tudi pri družbenopolitičnih organizacijah, še 
posebno v tistih primerih, ko se zadruge ^ustanavljajo 
tudi za skupno vzdrževanje že zgrajenih stanovanjskih hiš 
to stanovanj. 

2.2.6. Davčna politika 

Davčna politika že ves čas m dovolj naravnana, da bi 
vzpodbujala občane k angažiranju lastnih sredstev pri re- 
ševanju njihovih stanovanjskih vprašanj. Zato bo treba 
davčne predpise tudi na stanovanjskem področju prila- 
goditi družbenoekonomskim ciljem, ki jih zasledujemo in 
davčno politiko tako spremeniti, da ne. bo le instrumentarij 
za zagotavljanje proračunskih sredstev. V tem smislu je 
bilo v zadnjih letih sicer nekaj narejenega, vendar ne do- 
volj (desetletna oprostitev davka od novih hiš oziroma 
stanovanj, oprostitev plačila dodatnega davka na dohodek 
pri prodaji stanovanja, če se sredstva vlagajo v novo sta- 
novanje za lastno družino). 

Nadaljnje dopolnitve v davčni politiki bi lahko bile: 
— anuitete za stanovanjska posojila, kakor tudi mesečno 

namensko stanovanjsko varčevanje občanov bi morali 
upoštevati pri ugotavljanju davčne osnove, od katere 
se plačuje davek na skupni dohodek občanov; 

— pri obdavčevanju dohodka od prodaje stanovanja oziro- 
ma stanovanjske hiše bi morali davčnemu zavezancu 
priznavati kot vložena sredstva v novo stanovanje tudi 
plačilo komunalnih stroškov in prispevkov in vse druge, 
z gradnjo povezane izdatke, seveda na podlagi ustrez- 
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nfli dokazil ln za določeno obdobje; 
— morebitno zmanjšanje prometnega davka na gradbeni 

material — tako republiškega kot občinskih. Tu so 
predvsem možnosti naravnanja davčne politike v obči- 
nah, upoštevajoč stanovanjske potrebe in dohodkovne 
možnosti OZD in občanov; 

— zmanjšati aH deloma tudi .odpraviti dajatve in takse, 
ki jih občani plačujejo v postopku za pridobivanje 
gradbeno-tehnične dokumentacije, overovljanju kupo- 
prodajnih, kreditnih in drugih pogodb, raznih vknjiž- 
bah itd.; 

— ukiniti takse za tehnični prevzem stanovanjske hiše. 

3.0. Delavec in občan kot oblikovalca 
in nosilca stanovanjske politike 

3. 1. Samoupravna stanovanjska skupnost 
V stanovanjskem gospodarstvu je treba utreti in utr- 

diti pot procesu, v katerem bo na temelju programov in 
svobodnega združevanja dela ter dohodka za delavce vsake 
organizacije združenega dela ln za vsakega delavca odlo- 
čilno upravljanje in gospodarjenje z minulim delom in s 
sredstvi družbene reprodukcije. Temeljna naloga prihod- 
njega razdobja je zastaviti in uveljaviti takšno stanovanj- 
sko politiko, na podlagi katere bo vsak delavec oziroma 
občan dejansko odločal, tako o programiranju stanovanj- 
ske graditve kakor tudi o deležu dohodka, ki ga name- 
nja za stanovanjsko graditev ter o celovitem gospodarje- 
nju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

Samoupravno stanovanjsko skupnost je treba zasno- 
vati in razviti tako, da bo predstavljala mesto dogovarja- 
nja in usklajevanja dela in potreb; v tej skupnosti se ob- 
likujejo svobodna menjava dela in sredstev med uporab- 
niki in izvajalci. To je tisto mesto, na katerem se bodo 
soočili posamični, delni ter poslovni in širši družbeni in- 
teresi in kjer bo kot osnova za samoupravno sporazume- 
vanje ln družbeno dogovarjanje prihajala do izraza kom- 
pleksnost stanovanjske problematike, tako graditve kot 
vzdrževanja. 

Hitrejše uvajanje novih družbenoekonomskih odnosov, 
ki slone na uveljavljanju delavca in občana kot odločujočih 
subjektov v celotni razsežnosti stanovanjske politike in sta- 
novanjskega gospodarstva ter v procesu svobodne menjave 
dela, je postalo pogoj za hitrejši razvoj samoupravne orga- 
niziranosti, kakor tudi stanovanjskega gospodarstva v šir- 
šem smislu. Uveljavljanje odločujoče vloge delavca in ob- 
čana je tudi prvi pogoj za hitrejše odpravljanje socialnih 
razlik na tem področju, kadar le-te ne izvirajo iz dela in 
hkrati tudi eden od pogojev za večjo iniciativnost delov- 
nih ljudi to občanov, da predvsem z lastnimi sredstvi In 
v skladu s svojmi materijalnim! možnostmi rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje. Odločujoča vloga delavca in ob- 
čana mora biti izpeljana tako, da ne bo več prihajalo do 
kakršnekoli oblike odtujevanja sredstev, namenjenih za 
stanovanjsko gospodarstvo. Samoupravni sporazumi o 
združevanju dela delavcev v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, ki opredeljuje osnove za urejanje njihovih druž- 
benoekonomskih odnosov v temeljni organizaciji, bodo mo- 
rali vsebovati tudi temeljno določbo o odločujoči vlogi de- 
lavcev pri razpolaganju s stanovanjskimi sredstvi. 

Na področju samoupravnega organiziranja stanovanj- 
skega gospodarstva so bili doseženi uspehi predvsem pri 
konstituiranju samoupravnih stanovanjskih skupnosti in 
njihovih oreanov. V vseh občinah delujejo samoupravne 
stanovanjske skupnosti, v republiki pa je s samoupravnim 
sporazumom ustanovljena Zveza stanovanjskih skupnosti 
Slovenije. Danes več ali manj aktivno deluje približno po- 
lovica stanovanjskih skupnosti sodeluje okrog 3.600 dele- 
gatov. Stanovanjske skupnosti postopoma, a vedno bolj 
postajajo mesto sporazumevanja in dogovarjanja delovnih 
ljudi in občanov o planih razvoja stanovanjskega gospo- 
darstva, o cenah stanovanj, mesto upravljanja in gospo- 
darjenja s stanovanjskim skladom, ipd. 

V vsebinskem uveljavljanju novih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov pa smo Sele na začetku, Čeprav 
Je bila splošna družbena klima za njihovo hitrejše uve- 

ljavljanje sorazmerno ugodna. Očitno Je, da se kljub pri. 
zadevanjem vseh dejavnikov delegatski odnosi uveljavljajo 
prepočasi in da delavci še nimajo odločilne besede pri 
snovanju stanovanjske politike. 

3.2 Posebne delegacije 

Prepočasno uveljavljanje stvarnih interesov delavcev 
in občanov na stanovanjskem področju Je med drugim 
tudi posledica neustrezno zasnovanega delegatskega siste- 
ma. Praksa namreč kaže, da delegati za samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, ki so vključeni v splošne delegacije, 
ne opravljajo zadovoljivo svoje naloge. Splošne delegacije 
so po svojem sestavu preozke za temeljito in ustvarjalno 
obravnavo stanovanjske problematike. V njih so delegati 
naravnani na posamezna ozka strokovna področja in zato 
delegacija kot celota navadno tudi ne obravnava gradiv s sta- 
novanjskega področja. V takih razmerah delegati ne dobe 
ustreznih stališč, predlogov in napotkov za svoje oprede- 
ljevanje in odločanje v samoupravnih stanovanjskih skup. 
nostih. Zelo malo pa je tudi primerov, da bi o pomemb- 
nejših zadevah razpravljali na zboru delavcev v temeljni 
organizaciji oziroma delovni skupnosti ali na zborih sta- 
novalcev v okviru krajevne skupnosti. To predvsem opo- 
zarja, da med združenim delom in stanovanjskimi skup. 
nostmi nI učinkovite delegatske vezi. 

Dosedanje negativne izkušnje še bolj narekujejo, da 
se oblikujejo posebne delegacije za stanovanjsko področje 
in to čim prej. Takšne posebne delegacije pa ne bi bilo 
potrebno oblikovati izključno samo za stanovanjsko skup- 
nost, temveč tuda za komunalno in stavbno zemljiško in- 
teresno področje kot skupno delegacijo. 

Za vzpostavitev celovitega odločanja v stanovanjskem 
gospodarstvu in svobodne menjave dela in sredstev mora 
biti omogočeno enakopravno odločanje tako uporabnikom 
kot izvajalcem, zato morajo biti tudi pri izvajalcih obliko- 
vane posebne delegacije. V okviru posebne delegacije v 
krajevni skupnosti kakor tudi v organizacijah združenega 
dela oziroma delovnih skupnosti morajo imeti tudi sta- 
novanjske zadruge, pričakovalci: stanovanj in varčevalci 
zajamčeno mesto za svojega delegata, 

Z oblikovanjem posebne delegacije v krajevni skup- 
nosti bo vzpostavljena neposrednejša povezanost med 
skupščino samoupravne stanovanjske skupnosti in zbori 
stanovalcev v stanovanjskih hišah in v krajevnih skup- 
nostih. 

3.3. Samouprava v stanovanjskih hišah, soseskah in kra- 
jevnih skupnostih 

Hišni sveti in zbori stanovalcev predstavljajo osnovni 
del samoupravne baze za gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami. Ustrezen družibeno-ek&nomski položaj hišnih svetov 
in zborov stanovalcev pri upravljanju in vzdrževanju sta- 
novanjskih objektov in v samoupravnih stanovanjskih sku- 
pnostih se prepočasi uveljavlja, ker ni ekonomske osnove 
za razvoj samouprave. 

V Sloveniji trenutno deluje le približno polovica hišnih 
svetov m zborov stanovalcev, kar kaže, da še nismo uspeli 
popraviti zamujenega v času od 1965. do 1974. leta, ko so 
hišni sveti imeli sorazmerno majhno pravico odločanja. 
Hišni sveti danes samostojno od'očajo o obratovalnih 
stroških in- stroških tekočega vzdrževanja, soodločajo pa 
o sredstvih za investicijsko vzdrževanje. Na določanje viši- 
ne stanarine zbori stanovalcev niso doslej imela nikakršne- 
ga vpliva in ga še vedno nimajo, s čimer je treba odločno 
prelomita. 

Takšno s,tanje glede delovanja pa tudi resnične vloge 
ta mesta hišnih svetov in zborov stanovalcev je pogojeno 
ne le z nizko materialno osnovo, ampak tudfl s tem, da 
med samoupravno stanovanjsko skupnostjo to zbori sta- 
novalcev ter hišnimi sveto ni zaživela organska samouprav- 
na vez. To se kaže tudi v tem, da imajo hišni sveti več 
neposrednih in stalnih stikov s službami za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš, kakor pa z organi samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti. 
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Da M uveljavili samoupravno vlogo stanovalcev v 
hišnih svetih in v zborih stanovalcev v hišah in krajevnih 
skupnostih, moramo zagotoviti njihov večji vpliv tako na 
oblikovanje stanarin kot tudi za njihovo delitev, kakor 
tudi za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v najšir- 
šem pomenu besede. Hišni sveti morajo imeti možnost 
dati administrativno prepoved na osebne dohodke v pri- 
merih, ko stanovalec ali etažni lastnik na podlagi pogodbe 
ne izvršuje svojih obveznosti. 

Neposreden vpliv delavcev in občanov je treba uve- 
ljaviti toda glede ravni, kvalitete in pogostosti komunalnih 
uslug v stanovanjski soseski. Le tako bomo presegli seda- 
nje stanje, ko so sredstva od stanarin in komunalnih 
uslug v večjem dedu odtujena stanovalcem. Da bo zago- 
tovljena ustrezna samoupravna organiziranost na tem pod- 
ročju, jo je treba uskladiti z zakonom o združenem delu. 

Za uspešnejše delo hišnih svetov in zborov stanovalcev 
niso naredile dovolj niti stanovanjske niti krajevne skup- 
nosti niti krajevne organizacije SZDL. Ob večanju njihove 
materialne osnove bo treba ustanavljanje in delo teh orga- 
nov samoupravljanja pospešiti z intenzivnim in trajnim 
poliitčnim delom. 

S. 4. Enovita organiziranost skupnosti 

V prizadevanjih, da bi samoupravno stanovanjsko sku- 
pnost organizirali na načelu, da pridejo do izraza speci- 
fični interesi delovnih ljudi, je Zakon o samoupravni 
stanovanjski skupnosti predvidel posebne samoupravne 
enote za posamezna področja njenega delovanja, in sicer: 
— za graditev stanovanj, 
— za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, 
— za gospodarjenje s stanovanjskim skladom v družbeni 

lastnini. 
Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti ni pose- 

bej opredeljeval posameznim samoupravnim enotam nji- 
hovega delovnega področja. V praksi, na podlagi samo- 
upravnih sporazumov o ustanovitvi samoupravne stano- 
vanjske skupnosti izpeljana samoupravna organiziranost, 
razdvaja enovitost stanovanjske politike in ne daje skup- 
ščini stanovanjske skupnosti, ki navidezno ostaja najvišji 
organ, skoraj nobenih pravic. Tako ni bila uresničena 
zamisel zakonodajalca, da se v skupščini samoupravne 
stanovanjske skupnosti usklajujejo specifični interesi, ki 
se pojavljajo tudi znotraj stanovanjskega gospodarstva. 

Sedanji način organiziranja v samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti in notranja porazdelitev odgovornosti in 
pristojnosti zavira tako uveljavljanje delavcev kot nosilcev 
stanovanjske politike kakor tudi celovito odločanje o delu 
dohodka, ki se združuje za stanovanjsko gospodarstvo in 
o njegovi uporabi. Samoupravno odločanje o stanovanj- 
skih zadevah ne more biti ločeno na odločanje o izbiranju 
sredstev za graditev stanovanj ter na odločanje o gospo- 
darjenju z obstoječim stanovanjskim skladom in še na 
odločanje o uporabi ter razdeljevanju solidarnostnih sred- 
stev. Takšno razdvojeno samoupravno odločanje o sicer 
enoviti stanovanjski politiki ni v skladu z medsebojno 
povezanostjo problematike in s potrebami celovitega odlo- 
čanja na tem področju. Enovitost v samoupravnem orga- 
niziranju stanovanjske skupnosti je tudi eden od pogojev 
za uspešno uveljavljanje družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje velikih zaokroženih stanovanjskih sosesk. 

V dosedanjem delovanju stanovanjskih skupnosti nista 
prihajali do izraza niti dejanska menjava dela in sredstev 
niti soočanje uporabnikov in izvajalcev ob različnih inte- 
resih. Zato je bilo med drugim na primer tudi v občanah 
težko izvajati družbene dogovore o cenah stanovanjske 
graditve, vključevanje izvajalcev v samoupravno stanovanj- 
sko skupnost je razmerama redko (ne glede na možnosti 
po zakonu) in malo je dolgoročnih pogodb o pogojih za 
kontinuirano stanovanjsko gradnjo. 

Ob sedaj uveljavljenem načelu oblikovanja stanovanj- 
skih skupnosti izvajalci v njej niso oblikovali posebnega 
zbora skupščine, pa tudi sicer niso bili ustrezno zastopani, 
čeprav je zakon to v celoti omogočal. Da se odpravi tako 
stanje v organiziranosti skupščine stanovanjske skupnosti, 

Je primemo, da se oblikujejo posebne delegacdje za pod- 
ročje stanovanjsko-komunalnega gospodarstva v temeljnih 
organizacijah združenega dela izvajalcev, in to v tistih nji- 
hovih temeljnih organizacijah, ki se ukvarjajo z dejavnost 
jo ki je neposredno udeležena v stanovanjskem gospo- 
darstvu. Takšne posebne delegacije, ki sodelujejo v delu 
zbora izvajalcev skupščine samoupravne stanovanjske sku- 
pnosti, naj bi imele organizacije združenega dela, ki oprav- 
ljajo naslednje dejavnosti: 
— opremljanje in komunalno urejanje stavbnih zemljišč, 
— priprava urbanistične in projektne dokumentacije, 
— proizvodna gradnja in montaža stanovanjskih hiš, 
— vzdrževanje in obnavljanje stanovanj in stanovanjskih 

objektov, 
— druge organizacije, ki sodelujejo v stanovanjski graditvi 

ali so zainteresirane za njo. 
Nova, oziroma preoblikovana stanovanjska zakonodaja 

bo morala omogočiti in pospešiti usklajevanje samouprav- 
ne prakse, razreševanje navedene problematike in omogo- 
čiti uvedbo novih nakazanih oblik samoupravne orga- 
niziranosti. 

4.0. Osnove za pridobivanje stanovanja 

i. 1. Načela za pridobivanje stanovanja oziroma stanovanj- 
ske pravice 

Uvajanje ekonomskih odnosov pri pridobitvi stanovanja 
oziroma stanovanjske pravice (pravice uporabe) zahteva, 
da se v vseh organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih ter v drugih samoupravnih organiazcijah in 
skupnostih — skladno s plansko ugotovljenimi potrebami 
in materialnimi možnostmi — oblikujejo osnove in merila, 
in sicer tako za dodeljevanje družbenih stanovanj kakor 
tudi nakup stanovanj v etažni lastnini oziroma za krediti- 
ranje individualne stanovanjske gradnje. Pri tem je treba 
izhajati iz opredelitve, da je delovni človek oziroma občan, 
v skladu s svojimi dejanskimi potrebami in interesi, dol- 
žan sam skrbeti za rešitev svojega stanovanjskega vpraša- 
nja in da ne more pričakovati, da bo nekdo drug namesto 
njega reševal njegovo stanovanjsko vprašanje. Osnova za 
solidarnost delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela in na vseh ravneh združevanja in povezovanja ter v 
okviru celotnega združenega dela pa sta združenost dela 
ter družbeni značaj dohodka. To omogoča, da bo vsak 
delovni človek in občan, glede na svoj materialni položaj 
in položaj njegove temeljne organizacije združenega dela, 
upoštevajoč socialne korektive delovanja tržišča in delitve 
po rezultatih dela, v doglednem času ustrezno rešil svoje 
stanovanjsko vprašanje. 

Vsakdo je dolžan v skladu s svojimi materialnimi 
možnostmi prispevati lastni delež za rešitev svojega sta- 
novanjskega vprašanja ob pomoči združenega dela. Mate- 
rialni položaj organizacij združenega dela in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti bo sicer omogočal zelo 
različen tempo reševanja stanovanjskih potreb, toda lastna 
udeležba za pridobitev stanovanjske pravice oziroma stano- 
vanja se mora povsem uveljaviti in je lahko različna le 
glede na materialno stanje delavca, številnost družine, 
kvaliteto stanovanja itd. To je eno od temeljnih izhodišč 
novih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem pod- 
ročju. 

Različen položaj delavcev in občanov glede na različne 
družbenoekonomske pogoje terja, da se s samoupravnimi 
sporazumi v stanovanjskih skupnostih oblikujejo kriteriji 
za pridobitev družbenih najemnih stanovanj in kreditov 
za nakup ali za gradnjo lastnih stanovanj (delovna doba, 
število družinskih članov, velikost stanovanja, ki ustreza 
materialnim možnostim združenega dela v posameznih 
družbenopolitičnih skupnostih, dohodki družine, minulo 
delo v obliki že vloženih sredstev v stanovanjsko gospo- 
darstvo kot stanovanjski prispevek v preteklih letih ipd.). 

Z zakonom je treba uvesti obveznost lastnega deleža za 
pridobitev pravice uporabe na družbenem najemnem sta- 
novanju, s samoupravnimi sporazumi pa podrobno oprede- 
liti merila in kriterije za določitev višine te udeležbe. 

20 
4 4 

poročevalec 

* 



TafeSna udeležba nad bi Ma ▼ bodoče obvezna za vsako- 
gar, kdor bi pridobil pravico uporabe na družbenem sta- 
novanju. S sistemom stanovanjskega varčevanja v temelj- 
nih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter poslovnih bankah bodo delovni ljudje in občani dobili 
možnost, da prihranijo svoja sredstva za vplačalo deleža 
za pridobitev pravice uporabe. Zakon nag opredeli tudi 
oblike obveanega vračanja tako vloženih sredstev (npr. po 
desetih letih z obrestmi, ki veljajo za stanovanjske kredite 
ali podobno). 

Lastni delež za pridobitev pravice uporabe na družbe- 
nem najemnem stanovanju je obveznost že v mnogih 
delovnih kolektivih v najrazličnejših oblikah. Večja enakost 
pogojev za pridobitev takšne pravice prav tako terja, da 
se to vprašanje odgovorno uredi čimprej. 

V načelu morajo veljati enaka izhodišča tudi glede 
pridobivanja kreditev za nakup ali gradnjo stanovanj. Za 
vsakršna kreditna sredstva je treba zajamčiti lasten delež 
delavca oziroma občana. Izjema so lahko samo komer- 
cialni kredita. 

Kot lastna sredstva delavcev in občanov se lahko 
obravnavajo tudi sredstva, ki jih delavec al) občan pridobi 
na temelju lastnega deleža kot kredit. Prav tako se štejejo 
za lastna sredstva v denarju izražena vrednost vloženega 
lastnega dela in materiala v zemljišče, stanovanje ali 
objekt. Kot lastna sredstva naj se štejejo tudi kratkoročni 
premostitveni krediti (na 2 do 3 leta). Ne morejo pa se 
šteti za lastna sredstva krediti, ki jih občan ali delavec 
diobi od temeljne organizacije združenega dela ali delovne 
skupnosti. Lasten delež pa naj bo odvisen od materialnega 
položaja delavca, občana oziroma njegove družine in naj 
bo v razmerju do družbeno dogovorjenega standarda sta- 
novanja. Proučiti bi bilo treba skladno z intencijami zdru- 
ženega dela tudi možnost in oblike vrednotenja minulega 
dela kot elementa lastnega deleža. 

Od načela lastne udeležbe ni treba izvzeti niti kadrov- 
skih stanovanj. Zelo močno zakoreninjena je še vedno 
miselnost, da je stanovanje vendarle predvsem dobrina 
socialne kategorije in ne dobrina, za katero mora vsakdo 
prvenstveno skrbeti sam. Takšno miselnost utrjuje tudi 
dejstvo, da odločujoče strukture rešujejo svoje stanovanj- 
sko vprašanje v glavnem hitro in uspešno. V izvajanju 
stanovanjske politike je vse preveč patemalističnega obna- 
šanja in stanovanja se še kar naprej »delijo«. Tako delovni 
človek nima občutka, da si je stanovanje sam pridobil in 
Je pri reševanju svojega stanovanjskega vprašanja odvisen 
od neke zunanje sile. Prelomiti je treba z miselnostjo, da 
je stanovanje stvar, na katero ni mogoče neposredno 
vplivati. Sistem je treba postaviti tako, da bo tak pre- 
lom mogoč in to hitro. 

V družlhi je treba ustvariti pogoje, da bo delovni človek 
lahko dejansko prevzel vlogo neposredno odgovornega 
subjekta v razpolaganju s stanovanji, v pripravi gradnje 
stanovanjskih sosesk, odločanju o njihovi zasnovi, ceni 
itd. 

Že sedanja institucionalna osnova bi bila lahko bolje 
uporabljena v uveljavljanju ustavne vloge delovnega člove- 
ka in občana, vendar je premalo spoznana in uporabljena 
v vskodnevni praksi. Tako spremljanje družbenoekonom- 
skih in političnih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
kakor tudi spreminjanje miselnosti glede vloge stanovanja, 
poteka počasneje kakor to dejanske možnosti — tudi nor- 
mativne in institucionalne — dovoljujejo. 

4 2. Sporazumevanje kot osnova za oblikovanje stanovanj- 
ske politike 

Na svobodnem izražanju interesov delavca in občana, 
na njihovem samoupravnem in neposrednem zadovoljeva- 
nji oziroma odločanju o njdh ter na samoupravnem in 
demokratičnem usklajevanju teh interesov je zasnovan 
sistem samoupravne demokracije tudi na stanovanjskem 
področju. Zato je vse temeljne naloge treba uresničevati 
dosledno po poti dogovarjanja in medsebojnega sporazu- 
mevanja. Takšno dogovarjanje znotraj organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti, kakor tudi znotraj krajev- 
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ne skupnosti in občine, mora vodita k usklajevanju potreb 
in možnosti delovnih ljudi. Zato moramo tudi samouprav- 
no organiziranost stanovanjskega gospodarstva zasnovati 
tako, da bo mnogostranost interesov lahko prišla do velja- 
ve prek sporazumevanja in dogovarjanja. Pri tem .ie 
posebno važno, da se zaradi velikega števila udeležencev 
dejansko zajamči takšno sporazumevanje in dogovarjanje, 
v katerem vsak udeleženec svobodno spoznava, oprede- 
ljuje in uveljavlja svoje interese in določa tudi način- kako 
jih bo zadovoljil. 

Sedanji programi izgradnje in vzdrževanja stanovanj 
po vsebini medsebojno niso usklajeni. Tok samoupravne- 
ga dogovarjanja zato ne zajema hkrati istočasnega obrav- 
navanja skupnih dohodkov stanovanjskega gospodarstva. 
Delovni ljudje in občani se zaradi tega povsem ločeno 
dogovarjajo in sporazumevajo tako o deležu dohodka in 
čistega dohodka za potrebe stanovanjskega gospodarstva, 
kakor tudi o višini stanarin ter o lastnem deležu iz 
svojega osebnega dohodka in drugih svojih prejemkov. 

Višino sredstev za stanovanjsko gospodarstvo sedaj 
določamo s samoupravnimi sporazumi. Pri sprejemanju 
teh delavci niso imeli realnih možnosti, da bi uveljavili 
svojo ustavno vlogo to se tudi vsebinsko opredeljevali 
glede svojih potreb in in interesov na tem področju. Zato 
je pri sprejemanju novih samoupravnih sporazumov treba 
uveljaviti načelo, da se sporazumevanje in dogovarjanje 
dosledno izpelje in to tako pri opredeljevanju višine sred- 
stev, ki jih delavci iz svojega čistega osebnega dohodka 
namenjajo za stanovanjsko gospodarstvo, kakor tudi pri 
oblikovanju osnovnih meril za pridobitev pravice uporabe 
stanovanja, pri pridobitvi kreditov za nakup in gradnjo 
stanovanj, pri opredelitvi namenov in obsega solidarnosti 
ter vzajemnosti pa tudi pogojev ter meril pri uporabi 
stanovanja. Posebnega pomena za1 nadaljnji in hitrejši 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov je spo- 
razumevanje o zasnovi stanovanjskih sosesk, o stopnji 
njihove komunalne in siceršnje opremljenosti, o ceni sta- 
novanj, kakor tudi o obsegu in ceni vzdrževanja in obnav- 
ljanja obstoječih stanovanjskih hiš ter ceni splošnih in 
posebnih komunalnih storitev. 

Z zakonom in odloki občinskih skupščin naj bodo v 
bodoče urejena samo nekatera temeljna vprašanja, vsa 
ostala naj dosledno izhajajo iz samoupravnih sporazumov. 
Stanovanjsko skupnost in njeno Zvezo je treba uveljaviti 
kot nosilca samoupravnega sporazumevanja tudi o teh 
vprašanjih. V njej se morata odraziti vodilni položaj zdru- 
ženega dela to popolna potrditev vladajoče vloge delav- 
skega razreda v družbi. 

4.3. Združevanje sredstev 

Glede na različne pogoje gospodarjenja, ki jih Imajo 
posamezne organizacije združenega dela, je združevanje 
sredstev, ki jih le-te solidarno in vzajemno iz dohodka 
namenjajo za stanovanjsko gospodarstvo, družbeno uteme- 
ljeno. 

Združevanje to skupno upravljanje z združenimi sred- 
stvi je utemeljeno z njihovim družbenim značajem pa tudi 
s potrebo, da se z intenzivno gradnjo stanovanj ustvarjajo 
trajni ta boljši pogoji za delo ta proizvodnjo ter za osebni 
to družbeni standard. 

Združevanje sredstev je v minulem nekajletnem obdob- 
ju, odkar je bilo uveljavljeno, dalo dobre učinke ta je 
pomembno prispevalo k zmanjšanju socialnih razlik, ki 
ne izvirajo iz rezultatov dela. Združevanje sredstev na 
osnovi solidarnosti to vzajemnosti delavcev to občanov 
na tem področju je posebnega družbenega pomena in ga 
je treba krepiti. Stanovanjska sredstva so po svojem zna- 
čaju družbena sredstva ta jih je zato kot takšna treba 
obravnavati v vseh konsetevencah to z vso odločnostjo 
zavrniti skupinsko lastniško obravnavanje ta prisvajanje 
teh sredstev. 

V današnjih pogojih, ko združeno delo na ustavnih 
temeljih vse bolj neposredno prevzema na sebe odgovor- 
nost za družbenoekonomsko pa tudi za družbeno repro- 
dukcijo v širšem smislu; je treba sedaj veljavni sistem 
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zdruievsmja kl gospodarjenja s sredstvi stanovanjskega 
gospodarstva spremeniti v skladu z določbami zakona o 
združenem delu. Osnova tega sistema mora biti združeva- 
nje in skupno gospodarjenje z vsemi dohodki oziroma 
vsemi sredstvi stanovanjskega gospodarstva. Na takšni 
oroovd organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
združujejo v samoupravni stanovanjski skupnosti vsa za 
stanovanjsko gospodarstvo namenjena sredstva, stanovalci 
pa stanarine, svoja privarčevana sredstva in na osnovi teh 
pridobljene stanovanjske kredite itd. V samoupravni sta- 
novanjski skupnosti organizacije združenega dela in delov- 
ne. skupnosti skupno določajo politiko in plan stanovanj- 
ske graditve, skupaj s stanovalci pa upravljajo stanovanj- 
ske hifie in stanovanja. V skladtr z višino vloženih sredstev 
pridobivajo TOZD in posamezniki stanovanja, ki se grade 
v družfoeno usmerjeni gradnji na temelju združenih sred- 
stev. 

Iz določb zakona o združenem delu tudi izhaja, da se 
▼ stanovanjski skupnosti združujejo vsa za stanovanjsko 
gospodarstvo namenjena sredstva, tudi tista iz čistega 
dohodka, kn so doslej praviloma ostajala v organizaciji 
združenega dela ali delovni skupnosti. Združena sredstva 
lz dohodka to čistega dohodka se poleg sredstev lz čistega 
osebnega dohodka občanov uporabljajo za stanovanjsko 
graditev. Sredstva od stanarin, ki se prav tako združujejo 
pri. samoupravni stanovanjski skupnosti, se uporabljajo 
za vzdrževanje in obnovo ter za nadomestilo in novo- 
gradnjo, v skladu s sklepi samoupravne stanovanjske skup- 
nosti. Združena sredstva in na temelju planov TOZD ter 
delovnih skupnosti izdelani programi bodo omogočili de- 
jansko družbeno usmerjanje stanovanjske gradnje, kar se 
Je pri sedanjih razdrobljenih sredstvih pokazalo kot zelo 
težavno ta neizvedljivo. 

4.4. Družbeno usmerjena gradnja stanovanj 

Razvijanje in uveljavljanje družbeno usmerjene stano- 
vanjske gradnje Je pogoj za uresničevanje zasnove kom- 
pleksne soseske, je pogoj za izgradnjo zaokroženih naselij, 
ki omogočajo človeku v kraju bivanja zadovoljevanje vseh 
njegovih potreb za kakovostno življenje in zdrav razvoj. 

Družbena usmerjena stanovanjska gradnja naj bo 
zasnovana tako, da bodo lahko pri oblikovanju in gradnji 
zaključene stanovanjske soseske sodelovali vsi zainteresi- 
rani subjekti, da bodo lahko neposredno vplivali na pro- 
gramsko in prostorsko zasnovo zazidalnega načrta, na raven 
ln vrsto komunalne opreme, na strukturo in kvaliteto 
stanovanjskih objektov in stanovanj kakor tudi na to, 
k8teri spremljajoči objekti v soseski so potrebni, v kak- 
šnem Številu in kakovosti in kdaj naj bodo zgrajeni. Temu 
primerno je treba za območje stanovanjske soseske obli- 
kovati ustrezno samoupravno organizacijo (npr. samo- 
upravno enoto stanovanjske skupnosti), v kateri sodelujejo 
vs< bodoči in sedanji stanovalci, kakor tudi zainteresirane 
temeljne organizacije združenega dela in interesne skup- 
nosti. 

Tako zasnovana in na teh načelih sloneča usmerjena 
stanovanjska gradnja bo omogočila kontinuirano in racio- 
nalno vključevanje vseh proizvajalcev v proces gradnje, 
hitrejše vnašanje sodobne tehnologije, boljšo organizacijo 
procesa gradnje, odpravo stihije stanovanjskega trga, 
Irtrejše vnašanje dohodkovnih odnosov na to področje 
ter z vsem tem tudi sorazmerno pocenitev gradnje stano- 
venj. 

Odlodno je tretoa premagati sedanje ozke in kratko- 
ročne poslovne interese enega dela projektantov in izva- 
jalcev del pri stanovanjski gradnji in njihov odpor, da 
nočejo sprejeti družbeno usmerjene stanovanlske gradnje 
feot prevladujoče oblike stanovanjske graditve. 

Ker sedanji predpisi favorizirajo gradnjo za trg in ne 
dajejo prednosti družbeno usmerjeni gradnji, ki je za 
družbo racionalnejša, jih je treba spremeniti tako, da bodo 
zagotovljeni vsi osnovni 'pogoji za uveljavljanje družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje (sistem kreditiranja in 
financiranja, standardizacije ln racionalizacije, povezova- 
nje ln združevanje gradbenih izvajalcev itd.). Družbeno 
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usmerjena stanovanjska graditev pa n« pomeni odprave 
zdrave konkurence med izvajalci del. Z družbenim dogo- 
varjanjem bodo v bodoče v okviru stanovanjske soseske 
dogovorjene cene za stanovanje ln opredeljeni bodo dohod- 
kovni odnosi med vsemi udeleženci v izgradnji zaokrožene 
soseske. 

Sredstva za kreditiranje stanovanjske izgradnje in 
komunalnega opremljanja je zato treba dati na voljo 
neposrednim interesentom in ne več izvajalcem. To bo 
onemogočilo sedanje stanje, ko se rezultati vlaganj druž- 
benih sredstev prisvajajo kot rezultati lastnega dela. Grad- 
nja za trg se bo tako omejila le na del stanovanjske 
izgradnje, ki se financira iz lastnih sredstev izvajalcev. 

Nadaljevati je treba s standardizacijo in z uvajanjem 
modemih industrijskih postopkov v gradnji stanovanj. Za 
sprejete standarde stanovanj je treba spremljati in po 
potrebi dopolnjevati, vendar morajo tudi v bodoče pred- 
stavljati osnovo za utemeljenost vlaganj družbenih stano- 
vanjskih sredstev. 

4. 5. Planiranje ln programiranje 

Uveljavljanje planiranja in programiranja v organizaci- 
jah združenega dela ter v delovnih in krajevnih skupnostih 
odraža neposredno težnjo delovnih ljudi in občanov, da 
svoje odločitve o oblikovanju sredstev za stanovanjsko 
gradnjo opirajo na kompleksno opredeljene potrebe in 
interese ter na stvarne možnosti v skladu, z doseženo 
družbeno produktivnostoj dela in ustvarjenim dohodkom. 
Programiranje mora biti zasnovano tako, da sloni na inte- 
resih delavcev in drugih delovnih ljudi — zasnovanih na 
njihovem položaju in odnosu do pogojev, sredstev in plo- 
dov dela in ustvarjanja —.in mora omogočati, da se ti 
interesi demokratično izražajo in uveljavljajo v procesu 
samoupravnega sporazumevanja 

Programi reševanja stanovanjskih vprašanj, opredelje- 
ni v organizacijah združenega dela in v delovnih skupno- 
stih, morajo biti sestavni del planov razširjene reproduk- 
cije, pa tudi ekonomske in socialne varnosti delovnega 
človeka in občana. S tem, da bomo v bodoče upoštevali 
pri načrtovanju družbenega razvoja tudi nujnost vlaganj 
v stanovanja, bomo omogočili postopno preseganje seda- 
njega stanja, ko se stanovanjska vprašanja delavcev 
rešujejo z veliko zamudo, tako rekoč za nazaj in se tudi 
zato stanovanje obravnava predvsem kot element socialne 
politike. Zato morajo programi reševanja stanovanjskih 
vprašanj in samoupravni sporazumi o temeljih planov 
sloneti na konkretnih tekočih in perspektivnih potrebah 
in morajo biti usklajeni z možnostmi ustvarjenega dohod- 
ka. Programi marajo biti pogoj za uporabo družbenih 
sredstev za stanovanjsko gradnjo — torej brez programa 
uporaba družbenih sredstev ne bi smela biti dovoljena. 
Programi morajo biti dovolj konkretni, in to tako, da bo 
imel vsak delavec jasno perspektivo, kdaj in pod kakšnimi 
pogoji bo lahko rešil svoje stanovanjsko vprašanje. V 
programih morajo biti opredeljene tudi druge potrebe, ki 
so nujne za kakovostno življenje in razvoj. V statutu vsake 
temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
st4 je treba opredeliti način spejemanja programa reševa- 
nja stanovanjskih vprašanj. Programiranje mora biti za- 
stavljen tako, da bo delavec sam odločal o načinu in 
dinamiki reševanja stanovanjskih vprašanj v temeljni 
organizaciji združenega dela ali v delovni skupnosti. Samo 
tako je mogoče doseči, da se za stanovanjsko gradnjo 
namenjena sredstva tudi strogo namensko ln smotrno 
uporabljajo. Ob takšnem vplivu delavcev ne bo več mogo- 
če, da občasno leži v bankah tudi do 15 % za stanovanj- 
sko gradnjo namenjenih sredstev neuporabljenih. Upošte- 
vajoč gospodarska gibanja in naraščanje cen, ki je v grad- 
beništvu izrazito, je razvrednotenje zbranih sredstev stalno 
in veliko. 

Plane stanovanjske izgradnje za območje krajevne 
skupnosti stanovanjske soseske je treba oblikovati na 
temelju programov temeljnih organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti ter programov razvoja krajevne 
skupnosti oziroma stanovanjske soseske, in to tako, da 
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bodo že v prvem nastojanju teh planov ustvarjeni potrebni 
pogoji za izgradnjo zaključenih stanovanjskih sosesk. TI 
plani bodo življenjsko oblikovani samo, če bodo prt nji- 
hovem nastajanju dosledno upoštevani interesi in potrebe 
pričakoval cev stanovanj, varčevalcev in drugih prebivalcev 
krajevne skupnosti oziroma soseske. 

Pravočasno in dolgoročno planiranje stanovanjske gra- 
ditve omogoča njeno kontinuiteto in racionalnejšo gradnjo, 
pravočasno pridobivanje in komunalno opremljanje stavb- 
nih zemljišč, predstavlja pa tudi stvarno podlago za 
razvijanje in uveljavljanje samoupravnega dogovarjanja in 
dohodkovnih odnosov. Vse to narekuje, da na področju 
stanovanjskega gospodarstva preidemo na izdelavo deset- 
letnih planov razvoja in stanovanjske graditve. Le-ti mora- 
jo zajeta tudd pripravo urbanistične dokumentacije, pri- 
dobivanje zemljiških kompleksov in komunalno opremlja- 
nje stavbnih zemljišč. Zaradi vseh teh razlogov je treba 
takoj začeti s pripravo planov za obdobje 1981—1990. Plam 
morajo sloneti tudi na demografskih gibanjih in prestruk- 
turiranjih in morajo dajati odgovor na vprašanje, kakšne 
so in bodo možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

5.0. Pridobivanje in komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč 

Hiter razvoj mest, mestnih in vaških naselij je v 
preteklem obdobju privedel do neskladij med povečanjem 
prebivalstva ta stopnjo komunalne opremljenosti zemljišč, 
mnogokrat tudi do nesmotrne izrabe zemljišč. V izgradnjo 
stanovanj ta gospodarskih objektov vlagamo v mestih 
velika sredstva, medtem ko nam na dirjugi strani zaostaja 
Izgradnja mestne infrastrukture. Vse to predstavlja oviro 
za nadaljnji razvoj proizvodnje, preskrbovalnih, izobra- 
ževalnih, varstvenih in drugih družbenih dejavnosti ter 
gradnjo objektov v naseljih, mestnih ta stanovanjskih 
soseskah. 

Pridobivanje ta urejanje stavbnih zemljašč je pomemb- 
na dejavnost, ki se odraža v smotrnosti namenske izrabe 
zemljišč ter obvladovanju problema zemljiške rente. 2e 
Resolucija X. kongresa ZKJ ugotavlja: »da se renta, ki se 
ustvarja z uporabo nepremičnin in v prometu z nepre- 
mičninami, v popolnosti zajema z diferenciranim sistemom 
nadomestil za uporabo zemljišča, z davkom na premože- 
nje ta na dohodke od premoženja, z davki na promet 
storitev ta nepremičnim ta na druge načine. S tem je 
treba zagotoviti popolnoma podružbljanje vseh oblik ren- 
te ki se pojavljajo pri uporabi ta prometu nepremičnin. 
Sredstva, ki jih zberemo na ta način, se uporabijo za 
stanovanjsko izgradnjo in za gradnjo infrastrukture v 
mestih ta našel jih«. 

Ustava SR Slovenije je v 98. členu določila: »Na zem- 
ljiščih v mestih ta naseljih mestnega značaja ter na 
diugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev, kd jih v skladu s pogoji ta po 
postopku kot to določa zakon, določi občina, ne more 
imeti nihče lastninske pravice«, v 99. členu pa pravi: 
»Pravična odškodnina ne obsega povečanja vrednosti ne- 
premičnine, ki je neposredno aH posredno posledica 
vlaganja družbenih sredstev«. 

Iz navedenega je razvidno, da smo s teoretičnega vidi- 
ka več aH manj razčistili pojav rente, nismo pa opredelila, 
kje ta renta nastaja, kakor tudi ne instrumentarija za 
določitev velikosti rente in njeno zajemanje. Tudi s po- 
družbljanjem zemlje mestne rente ne opravljamo, ker se 
ta pojavlja pri uporabi zemljišč. Pretvarjanje kmetijskih 
in gozdnih površin v mestna in primestna gradbena zem- 
ljišča, je ena izmed najbolj značilnih možnosti za špeku- 
lacije z zemljišči ta za prisvajanje mestne rente. Z vlaga- 
njem v opremljanje zemljišč renta pridobiva na svoji 
vrednosti ta uporabnosti. Lastnikom zemljišč omogočamo 
na ta način prisvajanje nezasluženih prirastov na vredno 
sti Da bi se temu izognili ta da bi v skladu z ustavo 
ta zakoni samoupravno usmerjali višino in porabo mestne 
rente v pravočasno pridobivanje zemljišč za dolgoročen 
ln nemoten razrvoj mest in naselij, moramo izoblikovati 

ustrezen sistem ugotavljanja ta zajemanja mestne ranite. 
Financiranje pridobivanja zemljišč je še vedno pomanj 

kljdvo to prav tako tudi kreditiranje. Delovanje vseh dejav- 
nikov na tem področju je še vedno premalo organizirano. 
Zakonsko smo sicer uredili Izvajanje načela ustave o tem, 
da na stavbnem zemljišču nihče ne more imeti lastninska 
pravice, pri tem pa je le delno rešeno vprašanje material- 
nih sredstev (sredstva za plačilo zakonitih odškodnin 
prejšnjim lastnikom zemljišč), kar onemogoča hitro uve- 
ljavljanje ustavnih določil. Samoupravna organiziranost 
tega področja dobiva svojo fiziognomijo šele v zadnjem 
času z ustanovitvijo komunalnih ta stavbno-zemljiških sku- 
pnosti v občinah ter njihovih zvez na nivoju republike. 

5.1. Pridobivanje stavbnih zemljišč 

Pridobivanje stavbnih zemljišč za potrebe stanovanj- 
ske graditve Je t razvojem to uveljavljanjem družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu tesno 
povezano. 

Osnova za vodenje zemljiške politike je bila dana z 
Zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb ta zemljišč 
1958. leta, na podlagi katerega je bila izvedena nacionaliza- 
cija gradbenih okolišev. Praksa je pokazala, da je nacio- 
nalizacija zajela premajhne komplekse tako, da se je kmalu 
začela gradnja odvijati izven gradbenih okolišev. Zakon je 
sicer predvidel možnost njihove razširitve, vendar do tega 
v praksi no prišlo. Leta 1968 je stopil v veljavo zvezni 
zakon o določanju stavbnega zemljišča v mestih in nase- 
ljih mestnega značaja. Ker v SR Sloveniji na podlagi tega 
zakona nismo sprejeli svojega zakona za kompleksno raz- 
laščanje privatnih zemljišč, so veliki kompleksi poten- 
cialnih gradbenih zemljišč ostali v privatni lastnini. Ta 
zemljišča so se nemoteno odtujevala, tako da so investi- 
torji, gradbena podjetja in individualni graditelji, lahko 
enostransko uveljavljali svoje interese na teh zemljiščih. 
V letu 1972 Je bil sprejet zakon o razpolaganju z zazidal- 
nim stavbnim zemljiščem, ki je preusmeril prosti promet 
s stavbnimi zemljišči preko občinskih zemljiških skladov 
na podlagi predkupne pravice občine. Z novo zakonodajo 
naj bi bila zagotovljena občini zemljiška renta ter one- 
mogočeno prekupčevanje z zemljišči. Za uresničitev tega 
cilja pa občinski skladi niso imeli na razpolago niti ustre- 
znih programov niti sredstev, s katerimi bi podružbljali 
zasebna zemljišča. 

S sprejetjem Zakona o razlastitvi ta prisilnem prenosu 
pravice uporabe (1972 ta 1976), Zakona o prenehanju last- 
ninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih 
za kompleksno graditev (1976), Zakona o prometu z 
nepremičninami (1976) ter Zakona o upravljanju ta razpo- 
laganju s stavbnim zerilljiščem (1976) je bila problematika 
zemljiške politike zakonsko na novo opredeljena in uskla- 
jena v celoti z novo Ustavo. Na osnovi zakona smo vzpo- 
stavili tudi samoupravni sistem, ki zagotavlja, da bo razvoj 
teh dejavnosti postal skupna odgovornost izvajalcev in 
uporabnikov, ki bodo v zadevah, ki se tičejo njihovih 
osnovnih življenjskih interesov, neposredneje vplivali na 
delo organizacij združenega dela komunalnih ta stavbnih 
zemljiških dejavnosti in na boljše reševanje vsakodnevnih 
potreb svojega življenja ta dela. 

Kljub tako postavljenim normativnim ta samouprav- 
nim osnovam- pa se kažejo slabosti predvsem v prepoča- 
snem oblikovanju in delovanju samoupravnih komunalnih 
skupnosti, stavbnih zemljiških skupnosti ta v uresničeva- 
nju nalog :n pooblastih, ki jih daje zakonodaja občinskim 
skupščinam Skupščine občin v premajhnem obsegu izpe- 
ljujejo podružbljanje stavbnih zemljišč predvsem zaradi 
neizdelane ustrezne urbanistične dokumentacije pa tudi 
zaradi pomanjkanja denarnih in kreditnih sredstev. Občine 
nimajo ne kratkoročnih ne dolgoročnih programov prido- 
bivanj sta/vbnih zemljišč v družbeno last, kar bi omogočilo 
večjo kvaliteto v izvajanju zemljiščne politike. 

Zakon o prisilnem prenosu pravice uporabe se sploh 
ne Izvaja ali pa nezadostno, ta to predvsem na tistih 
zemljiščih, ld so jih v preteklih letih pridobila gradbena 
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podjetja za zalogo lin ležijo več let neizkoriščena m ograjo 
racionalno gospodarjenje s stavbnimi zemljišči. V občinah 
Se vedno vse preveč razpolagajo z zemljišči izvršni sveti 
vise preveč je odstopanja zemljišč direktno gradbenim 
izvajalcem, ki po tej poti utrjujejo gradnjo za anonimnega 
kupca, na osnovi zidanja, gradbene cene in po stroškov- 
nem načelu, Neodgovorna in na kratkoročne interese 
naravnana zemljiška politika ima daljnosežne posledice. 

Pri pridobivanju stavbnega zemljišča smo uspeli uve- 
ljaviti sorazmerno kratke in poenostavljene postopke, ven- 
dar pa bivši lastniki v uveljavljanju nekaterih pravic, ki 
Jim ga daje razlastitveni postopek, dejansko lahko zavrnejo 
postopek do te mere,' da se občinske skupščine izogibajo 
planskemu pridobivanju zemljišč, čeprav vemo, da ba 
morali za nemoteno komunalno urejanje in stanovanjsko 
graditev imeti na razpolago tekoče vsaj trikrat večjo povr- 
šino zemljišča kot znašajo potrebe za tekoče leto. Le 
tako bi bilo mogoče organizirano in cenejše opremljanje 
zemljišč in cenejša stanovanjska graditev ter racionalna 
izraba prostora. 

Dosedanji urbanistični dokumenti, ki urejajo prostor 
v občinah, so nastajail v času, ko funkcija kmetijstva in 
gozdarstva ter varstvo človeškega okolja še nista bila 
posebej definirana. Ti dokumenti so dajali prednost rabi 
kmetijskih zemljišč za gradbene namene. Šele v zadnjem 
času je na podlagi kategorizacije vseh zemljišč v občini, 
na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih iiz 1. 1973, prišlo 
do usklajevanja interesov vseh uporabnikov prostora. V 
naslednjem obdobju bi morali s temeljito analizo in revi- 
zijo namembnosti prostora točneje in na novo opredeliti 
funkcijo posameznih delov prostora. To bo dialo osnove 
za dosledno usklajeno rabo prostora za tiste namene, za 
katere se bomo v planskih dokumentih na podlagi odpr- 
tega planiranja dogovorili in zmanjšali obseg konfliktov, 
ki danes nastajajo v družbi. 

Za realizacijo Družbenega plana SR Slovenije 1976 do 
1980, po katerem mora družbeno usmerjena gradnja posta- 
ti prevladujoča oblika stanovanjske graditve, moramo na 
tem področju čimprej v skladu z zakonom samoupravno 
organizirati stavbna zemljišča skupnosti in z večjo zavze- 
tostjo občinskih skupščin izdelati srednjeročne in dolgo- 
ročne plane pridobitve in priprave stavbnih zemljišč, 
pospešiti in skrajšati roke za pripravo urbanistične doku- 
mentacije ter poenostavitev postopka v zvezi s pridobiva- 
njem zemljišč. Mestna renta mora postati osnovni vir 
za oblikovanje sredstev za razvoj komunalnega gospodar- 
stva za pridobivanje in komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč ter za plačilo stroškov, ki nastajajo v kolektivni 
komunalni oskrbi mest in naselij. Zajemanje mestne rente 
mora biti naravnano v skladu z družbenimi cilji, ki naj 
zagotavljajo zlasti: 
— večjo zainteresiranost za racionalno uporabo mestnega 

in primestnega zemljišča; 
— zmanjševanje in odpravo špekulacij s stavbnimi zemlji- 

šči; 
— ustvarjanje pogojev za smotrnejše financiranje komu- 
nalnega opremljanja zemljišč in graditev zaključnih naselij 
in sosesk; 
— zajemanje mestne rente glede na lokacijo in dejavnost 

ter po enakih načelih za vse. 

5.2. Komunalno opremljanje zemljišč 

Tako kot pridobivanje stavbnih zemljišč je tudi ko- 
munalno opremljanje teh zemljišč pomemben dejavnik 
pri uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Komunalna dejavnost, ki je za 
življenje in delo ljudi izrednega pomena, dobiva po spre- 
jetju Ustave in zakonov s tega področja v procesu do- 
polnjevanja samoupravnega organiziranja svoje mesto in 
s tem še večji in neposrednejši vpliv delovnih ljudi in ob- 
čanov na delo in poslovanje organizacij združenega dela 
komunalnih dejavnosti. 

Za komunalno gospodarstvo je značilno dolgoletno za- 
ostajanje za razvojem ostalih vej gospodarstva, kar se ka- 

že predvsem v neskladjih med vlaganji sredstev v komu- 
nalno gospodarstvo in ostalo investicijsko dejavnostjo. 
Neučinkovitost komunalnega gospodarstva pogojuje tudi 
razdrobljenost tako v organizacijskem smislu kakor tudi 
pri združevanju sredstev za financiranje te dejavnosti. Raz- 
pršenost stanovanjske gradnje, ki jo je poleg hitre urba- 
nizacije in deagrarizacije podeželja pospeševal tudi sistem 
za tržišče, je še poslabšal stopnjo komunalne opremlje- 
nosti zemljišč. 

V preteklem obdobju so organi družbenopolitičnih skup 
nosti prenesli vso skrb za komunalno opremljanje na 
posebne (pooblaščene) organizacije združenega dela, ki so 
združevale funkcije planiranja, projektiranja, priprave zem- 
ljišč, izdajo lokacijskih soglasij in podobno. Taka zgošče- 
nost funkcij, povezana z ustvarjanjem lastnega dohodka, 
se je izkazala kot družbeno nesmotrna in vodi v krizo 
zaupanja ter v razdrobljenost odgovornosti družbenopolitič- 
ne skupnosti glede celovite reprodukcije pri urejanju 
in komunalnem opremljanju zemljišč. 

Mnoge skupščine občin niso določile etap komunalnega 
opremljanja, temveč so prepuščale gradnji za trg, da j« 
odpirala nova gradbišča nenačrtno namesto, da bi koncen- 
trirale in usmerjale stanovanjsko graditev. Prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča je bil dolgo let prenizek, 
poleg tega se je v pretežni meri usmerjal v izgradnjo pri- 
marne komunalne mestne mreže, ne pa v urejanje stavbnih 
zemljišč (javno razsvetljavo, stanovanjske ceste z oko 
lico, zelene površine, meteorno kanalizacijo). Komunal- 
ne organizacije niso smele oblikovati cen svojih storitei 
tako, da bi vsebovale tudi del razširjene reprodukcije 
Edina sredstva za te namene so bila kreditna sredstva, 
formirana iz bivših stanovanjskih skladov. Zaradi nizkih 
cen komunalnih storitev, organizacijske razdrobljenosti ii 
slabe organizacije dela so postale tudi dohodkovno zelc 
šibke in kreditno nesposobne. Komunalne organizacij« 
so kreditno nesposobne za najemanje še tako ugodnih 
posojil za razširjeno reprodukcijo, še manj pa so sposob 
ne z lastnimi sredstvi sodelovati pri opremljanju novil 
stavbnih površin. 

Sistem zbiranja in zagotavljanja sredstev tako za eno 
stavno kot za razširjeno reprodukcijo sedaj — po spre 
jetju novega republiškega zakona — imamo, vendar je la 
vedba teh možnosti odvisna od doslednega izvajanja za 
konodaje in ustreznejšega samoupravnega organiziranja 
in delovanja komunalnih skupnosti in organizacij združe- 
nega dela s področja komunalnih dejavnosti; pri tem 
mora priti bolj kot doslej do izraza vloga krajevne skup- 
nosti, ki lahko organizira in upravlja celoten kompleks 
komunalnih dejavnosti, kar je zlasti primerno za manjša 
naselja. 

Taka usmeritev omogoča, da se sredstva za komunal- 
no dejavnost in opremljanje zemljišč zagotavljajo iz na- 
slednjih virov: 

— iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišč, ki 
bo moralo sloneti na pravičnejših in družbeno sprejem- 
ljivejših kriterijih glede določanja njegove višine; 

— iz posebnih sredstev, združenih na osnovi programa 
in samoupravnega sporazuma iz čistega dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela; 

— iz prispevka investitorjev za odstopljeno urejeno 
stavbno zemljišče; 

— iz dela stanovanjskih sredstev za komunalno ure- 
janje stavbnih sosesk (do največ 20 odst. višine stanovanj- 
skih sredstev); 

— iz sredstev iz čistega osebnega dohodka občanov na 
podlagi referenduma; 

— iz bančnih kreditnih sredstev; 
— iz sredstev po dogovoru med občinsko skupščino 

in komunalno skupnostjo iz dela davkov od hiš, prometa 
nepremičnin in podobno. 

Povečanje obsega stanovanjske graditve, smotrnejšo 
rabe prostora in smotrnejši pristop h komunalnemu opre- 
mljanju zemljišč se postopoma uveljavlja po sprejetju no- 
ve zvezne in republiške Ustave ter zakonodaje, zlasti Za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
ter Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ko 
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munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, s 
katerimi je zagotovljena boljša materialna osnova komu- 
nalnega gospodarstva. 

Nova zakonodaja daje komunalnemu gospodarstvu 
povsem novo podobo in vsebino samoupravnih odnosov, 
ki se odražajo v podružbljanju razširjene reprodukcije ko- 
munalnih objektov in naprav in poverjajo združevanje 
sredstev za le-te samoupravnim komunalnim skupnostim; 
komunalne organizacije združenega dela pa skrbe za eno- 
stavno reprodukcijo komunalnih objektov in naprav. Uve- 
ljavljanje samoupravnih komunalnih skupnosti je prepo- 
časno in potrebuje večjo pomoč družbenopolitičnih orga- 
nizacij in občinskih skupščin. 

Letno je potrebnih v SR Sloveniji okrog 800 ha ko- 
munalno opremljenih zemljišč, od tega blizu 600 ha za 
stanovanjsko gradnjo. Oblikovanje večjih in enotnih stavb- 
nih kompleksov predstavlja pomembno racionalizacijo 
opremljanja in tudi izrabljanja. Obseg komunalnega oprem- 
ljanja je kritičen, ker je v zadnjih letih stanovanjska iz- 
gradnja porabila največji del komunalno opremljenih 
zemljišč, vlaganja pa so bila — ob zadržanih cenah uslug 
in visokih obrestnih merah za kredit — premajhna. 

S prehodom na dolgoročnejše planiranje stanovanj- 
skega gospodarstva je treba v družbenih planih tudi na 
področju komunalnega opremljanja sprejeti dejstvo, da 
je izgradnja komunalne infrastukture neločljiv in po- 
memben dejavnik celovitega urbanega prostora in eden 
glavnih vzvodov za racionalnejšo družbeno usmerjeno ur- 
banizacijo. Programov izgradnje komunalne infrastukture 
ne bo možno uresničiti, če pri tem ne bodo sodelovali vsi, 
ki jim komunalna infrastuktura ustvarja pogoje za ure- 
sničitev njihovih potreb in načrtov, zato se mora komu- 
nalno gospodarstvo integralno povezati z vsemi interesnimi 
področji, da bodo na ta način ustvarjeni pogoji za izgrad- 
njo popolnih in zaključenih stanovanjskih sosesk, ki bodo 
občanom v kraju bivanja omogočili zadovljevanje vseh nji- 
hovih potreb za življenje in zdrav razvoj. To pomeni, da 
občani aktivno uveljavljajo svoje potrebe in interese in 
da pri tem sodelujejo tudi s svojimi sredstvi. 

6.0. Organizacija 

6.1. Mesto in vloga poslovnih bank 

Preobrazba organizacije bank ta njihovega poslovanja, 
ki se ujema s potrebo po odpravi dosedanjih slabosti, 
omogoča, da se prek delegatskega samoupravnega siste- 
ma zagotovi neposredno vplivanje delavcev TOZD In ob- 
čanov v KS na planiranje celovite stanovanjske graditve 
in na oblikovanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov tudi na tem področju. Kljub temu, da so banke 
s poglobitvijo sodelovanja s samoupravnimi stanovanj- 
skimi skupnostmi v preteklem obdobju učinkoviteje zdru- 
ževale ta usmerjale sredstva za stanovanjsko graditev, kar 
je bil tudi eden od razlogov za večji obseg stanovanjske 
graditve, ne moremo mimo ugotovitve, da je predvsem 
manjkal vpliv združenega dela na upravljanje s stano- 
vanjskimi sredstvi, ki so bila zbrana v poslovnih bankah. 

V sedanji kreditni politiki je dana v glavnem prednost 
nakupu kratkoročnih potrošnih dobrin, medtem ko sistem 
stanovanjskega varčevanja ta na podlagi tega pridobivanja 
kreditov zaostaja za družbenimi potrebami. Banke so pod- 
pisale ta razvijale sistem stnovanjskega varčevanja, ven- 
dar samo na temelju združenih in bančnih sredstev. Kre- 
ditna politika v tem pogledu ni podpirala prizadevanja 
bank, da se okrepi razpoloženje za varčevanje med delov- 
nimi ljudmi. Banke so sprejele enoten pravilnik o stano- 
vanjskih posojilih ta vanj vgradile nekatere vzpodbujeval- 
ne elemente (višji kredit za večletno varčevanje itd.). 

Iz določil zakona o združenem delu izhaja, da se vsa 
sredstva za stanovanjsko gospodarstvo združujejo pri sta- 
novanjski skupnosti, tudi tista, ki se zbirajo iz čistega do- 
hodka in so dosedaj ostajala v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. Cilj združevanja sredstev je 
zagotovitev ustreznega finančnega potenciala za uresničitev 
skupnih ta posamičnih interesov vseh, ki ta denar združu- 

jejo, ob Istočasni zagotovljeni neodtujljivi pravici, da po 
načelih delegatskega odločanja in samoupravnega spora- 
zumevanja razpolagajo ta gospodarijo z vsemi sredstvi, 
namenjenimi stanovanjskemu gospodarstvu. V prizade- 
vanju, da bi zagotovili tudi dejansko učinkovitost gospo- 
darjenja s tako zbranimi sredstvi, je treba temu ustrezno 
ta v skladu z določili Zakona o temeljih bančnega in kre- 
ditnega sistema prilagoditi organiziranost bank tako, da bo 
banka tudi z združenimi stanovanjskimi sredstvi poslovala 
izključno v imenu ta za račun upravljalcev ter v skladu 
s samoupravnimi odločitvami, ki se oblikujejo v stano- 
vanjski skupnosti. 

Za uspešen ta usklajen razvoj stanovanjskega ta ko- 
munalnega gospodarstva je iz ekonomskega vidika uteme- 
ljena organizacija bančnega poslovanja z ustanovitvijo 
temeljnih bank. Minimalna zahteva v zvezi s sedanjo pre- 
osnovo organizacije bank pa je ta, da bodo v bodoče v 
okviru združenih ta temeljnih .bank morale biti vsaj po- 
sebne poslovne enote za stanovanjsko ta komunalno go- 
spodarstvo. Oblikovanja temeljne banke za stanovanjsko 
— komunalno gospodarstvo v Sloveniji je ena od možno- 
sti, da se gospodarjenje izboljša ta da se še bolj kot do- 
slej razvije iniciativa občanov ta družbenih subjektov za 
razvoj tega dela gospodarstva. Da bi ob predlaganem zdru- 
ževanju sredstev napravili sistem upravljanja in razpola- 
ganja tudi stvarno učinkovit, bo potrebno oblikovati ustrez- 
ne delegatske odnose, izdelati jasen in razumljiv sistem in- 
formiranja ta z ustreznimi samoupravnimi sporazumi med 
posameznimi nosilci dejavnosti zagotoviti neposredno uve- 
ljavljanje ta gospodarjenje z združenimi sredstvi. 
6.2. Strokovne službe in organizacije 

V resničnem uveljavljanju delegatskega sistema in svo- 
bodni menjavi dela ta sredstev je temeljnega pomena po- 
znavanje stvari, o katerih teče dogovarjanje ta sporazu- 
mevanje. Temu vprašanju je v samoupravnih stanovanj- 
skih ta komunalnih skupnostih še vedno namenjeno pre- 
malo skrbi pa tudi sredstev. Večina samoupravnih skupno- 
sti nima lastnih analitskih strokovnih služb ta tako so de- 
legati odvisni v svojem opredeljevanju od podatkov ta 
osnov, ki jih skoraj izključno dajejo strokovne službe 
podjetij za vzdrževanje stanovanjskih hiš. V tem trenutku 
se kaže kot pomembna naloga oddvojitev vzdrževanja hiš 
kot posebnega strokovnega opravila od planskih analitskih 
ta drugih podobnih nalog. Te naloge naj opravljajo stro- 
kovne službe samoupravnih skupnosti; če le-teh ni pa 
posebne strokovne organizacije, ki so za to delo uspo- 
sobljene. 

Z Zakonom o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini je bilo določeno, da »stanovanjska po- 
djetja« prenehajo obstajati ta da se preobrazijo v organi- 
zacije združenega dela ali temeljne organizacije v sestavi 
večjih organizacij združenega dela. Delo organizacije za 
vzdrževanje stanovanjskih hiš mora po zakonu biti ureje- 
no s pogodbo, ki jo s to organizacijo sklene samoupravna 
stanovanjska skupnost oziroma hišni svet. Oba samoup- 
ravna subjekta imata seveda pravico posamezna vzdrže- 
valna dela oddati tudi drugemu primernemu izvajalcu. 

Ob ustanavljanju samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti in tudi pozneje so organizacije za vzdrževanje sta- 
novanjskih hiš zadržale tudi večino drugih opravil, ki 
imajo analitski in programski značaj, mnoga pa tudi vsa 
atribute gospodarjenja. Ugotavljamo, da danes le približ- 
no polovica samoupravnih stanovanjskih skupnosti oprav- 
lja te naloge v okviru lastne strokovne službe. Napačno 
bi bilo razbijati organizacije za vzdrževanje; njihovo de- 
lo je treba odločno usmeriti na vzdrževanje hiš. Zato je 
treba po najboljših močeh pomagati pri razvijanju servi- 
snih služb za vzdrževanje. Organizacija za vzdrževanje 
mora postati tudi organizator in koordinator drugih ser- 
visnih dejavnosti, ki so pomembne za vzdrževanje stano- 
vanjskih objektov in stanovanj. Programerske, analitsko- 
planske, finančno-tehnične in druge podobne naloge naj 
opravljajo strokovne službe, ki jih v ta namen samouprav- 
ne stanovanjske skupnosti ali ustanovijo ali pogodbeno 
zavežejo. Ta dela je treba obvezno izvzeti iz delokroga 
organizacij za vzdrževanje stanovanjskih hiš. Racionalnost 
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itrokovnega dela ta kadra vodi k združevanju strokovnih 
ilužb za potrebe stanovanjskega ta komunalnega gospo- 
darstva ter skupnosti stavbnega zemljišča. Predvsem v ve- 
čjih mestih bi morali organizirati strokovne službe za te po- 
trebe, o čemer bi se morale samoupravne skupnosti čim- 
prej sporazumeti. 

Vedno znova se postavlja vprašanje kdaj bodo samo- 
upravne interesne' skupnosti prerastle v združenega inve- 
stitorja delavcev ta občanov. Ponovno bi bilo treba pod- 
črtati, da opravljanje tavestitorsklh — torej inženirsko teh- 
ničnih ta drugih podobnih poslov — ni naloga samoup- 
ravnih skupnosti. Te naloge morajo opravljati za to usta- 
novljene strokovne organizacije. Edina takšna rešitev za- 
gotavlja pravo družbeno vlogo samoupravnih skupnosti kot 
mestu samoupravnega sporazumevanja na eni strani, na 
drugi strani pa hkr&tl potrebno strokovnost pri gradnji in 
tehničnem vzdrževanju ali prenovi objektov. Seveda lahko 
v skladu z zakonom in Ustavo samoupravna stanovanjska 
skupnost ustanovi temeljno organizacijo združenega dela 
za te naloge. 

tZ. Raziskovalno dele 

Raziskovalna dejavnost, organizirana na samouprav- 
nih osnovah, postaja v vse večji meri aktiven dejavnik pri 
razvijanju proizvajalnih sil in družbene produktivnosti ter 
hkrati dejavnik družbenega razvoja tudi na stanovanj- 
skem področju. Da bi še v večji meri opravljali to svoje 
poslanstvo ta da bi stanovanjske ter komunalne skupnosti 
ta njihove Zveze postale organizatorji raziskovalnega dela, 
mora biti v prvi vrsti sprejet samoupravno dogovorjen 
program raziskovalnega dela na področju stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva, ki bo dejanski odsev prven- 
stvenih družbenih potreb in obenem tudi sedanjih možno- 
sti financiranja te dejavnosti. Glede na dosedanje učinke 
raziskovalne dejavnosti na področju stanovanjskega gospo- 
darstva moramo ugotoviti, da le-ti niso odraz dejanskih 
potreb tistih, ki so sredstva združevali za te raziskave. 
Te raziskave so vse preveč prepuščene stihiji v njihovem 
izboru ter se oblikujejo predvsem po željah raziskovalcev 
ta mnogo manj po hotenjih neposrednih uporabnikov, 
so premalo temeljite ta vse preveč površinske. Raziskav 
je na sploh malo, tako da tekoče stanovanjske in komu- 
nalne politike ni mogoče naslanjati na znanstvene ugoto- 
vitve. Zato Je potrebno bolj skrbno opredeliti vlogo upo- 
rabnikov pri oblikovanju skupne politike raziskovalnega 
dela, predvsem pa pri oblikovanju programov področnih 
dejavnosti kakor tudi pri določanju prednostnih nalog v 
razvojnih programih. 

Na temelju programov je treba zajamčiti kontinuiteto 
raziskovalnega dela na tem področju, s tem večjo racio- 
nalnost pa tuda večjo stalnost in rast raziskovalnih teamov. 

Raziskovalno delo je toliko bolj potrebno, ker se tuje 
izkušnje na tem področju prenašajo k nam premalo kri- 
tično, ker se uporabljajo tuji kldšeji, ki ne upoštevajo po- 
treb, ki izhajajo iz naše družbenopolitične in samouprav- 
ne ureditve. Iz teh razlogov bo moralo biti raziskovalno 
delo na stanovanjskem področju temeljitejše in obsežnejše 
kot doslej, pa tudi družbeno bolj usmerjeno in naravnano 
k iskanju neposrednih odgovorov na aktualna vprašanja 
časa. Ta vprašanja je treba raziskovalcem postavljati kon- 
kretno ta stalno. 
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V prizadevanjih, da bi prišla bolj do izraza vloga upo- 
rabnikov rezultatov razvojno raziskovalnega dela na po- 
dročju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, mo- 
ramo samoupravno organiziranost oblikovati tako, da bo 
vlogo uporabnika prevzel poseben odbor za raziskovalno 
delo. Odbor naj bo organiziran pri Zvezi stanovanjskih in 
Zvezi komunalnih skupnosti. Delegatsko in strokovno se- 
stavljen odbor bo na podlagi programa, sprejetega v skup- 
ščini Zveze skrbel za usmerjanje, izvajanje in preverjanje 
rezultatov tega dela. Pri tem je treba vedno izhajati iz 
dejstva, da je raziskovalno delo na tem področju nerazvito 
in da je mnogo neracionalnega v stanovanjskem in ko- 
munalnem gospodarstvu, ker ni dovolj znanstvenih os- 
nov za določitve. Zato je na samoupravni osnovi treba 
zagotoviti trajna sredstva za raziskovalno delo. 

III. 

SKLEPNA BESEDA 

V tem poročilu so zajeta samo nekatera glavna vpra» 
šanja. Področje zemljiške in komunalne politike ter urba- 
nističnega planiranja je obravnavano samo v neposredni 
zvezi s stanovanjsko problematiko. Za posamezna od teh 
področij bo treba postopno pripraviti posebna poročila za 
razpravo v družbenopolitičnih organizacijah in v skupšči- 
ni SR Sloevnije, nekatera teh gradiv so že v pripravi ozi- 
roma obravnavi. 

Odločnejše uvajanje ekonomskih odnosov na stano- 
vanjsko področje je bila naloga, ki Izhaja iz skiepov X. 
kongresa ZKJ in ki doslej še ni bila uresničena. Izkazalo 
se Je, da je bil med vsemi sprejetimi prav ta sklep odlo- 
čilnega pomena za hitrejše spreminjanje starih družbeno- 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu in 
da je naletel na žilav odpor. Današnje stanje v stanovanj- 
skem gospodarstvu neodložljivo terja uresničitev tega skle- 
pa X. kongresa ZKJ. 

Vse to narekuje, da uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na stanovanjskem področju obravnavamo kot 
politično vprašanje. Razredni značaj reševanja stanovanj- 
ske problematike utemeljuje, da tudi na stanovanjskem 
področju delavci v celoti in dosledno razpolagajo z rezul- 
tati svojega dela. Dosedanje izkušnje, pa tudi siceršnje 
zaostajanje v uvajanju družbenoekonomskih odnosov na 
stanovanjskem področju za našim celovitim razvojem, terja 
organizirano politično delovanje vseh družbenih dejavni- 
kov, še posebej družbenopolitičnih organizacij in samoup- 
ravnih stanovanjskih skupnosti. Uspešnost pri razreševanju 
te problematike bo izpričala življenjsko silo naše samo- 
upravne socialistične demokracije kot sistema. 

Osrednje in temeljno vprašanje je uvajanje ekonom- 
skih stanarin. Le-te edine lahko zagotovijo materialno os- 
novo za razvoj in obstoj samoupravljanja na tem po- 
dročju. Uvedba ekonomskih stanarin je pogoj in prvi po- 
goj za uresničitev vseh v tem gradivu zastavljenih nalog 
in ciljev. Zato se bodo prizadevanja in družbena praksa 
morala osredotočiti predvsem na vprašanje ekonomskih 
stanarin, kot ključnega vprašanja za uresničitev izbrane 
stanovanjske politike. 

Ljubljana, 18. decembra 1977 
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r 

TABELARNE PRILOGE 

ŠTEVILO DOKONČANIH STANOVANJ V LETIH 
1966—1976 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

6.194 
5.593 
5.089 
4.364 
3.959 
4.818 
5.408 
4.810 
8.037 
9.750 
8.536 

90 
91 
86 
91 

123 
112 

89 
167 
130 

3.574 
3.801 
4.286 
4.724 
5.302 
5.451 
4.813 
5.688 
5.717 
6.143 
5.921 

106 
113 
110 
112 
103 
88 

118 
101 
107 
97 

9.768 
9.394 
9.375 
9.088 
9.261 

10.269 
10.221 
10.489 
13.793 
15.893 
14.457 

100 
96 
96 
93 
95 

105 
105 
107 
141 
162 
148 

96 
100 
97 

102 
111 
99 

103 
131 
115 
91 

* Po kriteriju lastništva 
Vir: Zavod za statistiko SRS — Statistični letopisi SRS 

STANOVANJSKA GRADITEV V SR SLOVENIJI 
V LETIH 1971—1976 

SFRJ SR Slovenija 

Leto 
Število 
stano- 
vanj 

Indeks 
Število 
stano- 
vanj 

na 1000 
preb. 

Število 
stano- 
vanj 

Število 
stano- 

indeks vanj 
na 1000 

preb. 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

125.776 
133.875 
134.819 
145.034 
145.511 
149.156 

100 
106 
107 
115 
116 
119 

6,11 
6,44 
6,43 
6,85 
6,81 
6,93 

10.268 
10.221 
10.498 
13.793 
15.893 
14.457 

100 
100 
102 
134 
155 
141 

5,93 
5,78 
5.99 
7,81 
8,93 
8,11 

Vir: Statistični godišnjak SFRJ 1976 — Saopštenja Savez- 
nog zavoda za statistiku — Zavod za statistiko SRS 

GIBANJE STANOVANJSKE GRADITVE V I. POLLETJU 
1977 V DRUŽBENEM SEKTORJU 

I. Polletje Dokončana 
stanovanja Indeks Nedokončana 

stanovanja Indeks 

1976 
1977 

3.229 
2.808 

87 12.089 
12.858 

106 

Vir Zavod za statistiko SRS 

GIBANJE STANOVANJSKE GRADITVE 
PO REPUBLIKAH V LETU 1966 

■a 

I Hi Mrt t 

ošš a »S • S o x> 
S|«£ «6 C P. IPI «2 -j) >v, C 

SFRJ 
BiH 
Cma gora 
Hrvaška 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

149.156 
34.515 

1.977 
30.816 
9.596 

14.457 
57.795 

6,93 
8,58 
3,51 
6,82 
5,34 
8,11 
6.53 

61.093 
10.061 

477 
12.488 
4.290 
8.536 

24.890 

88.063 
24.454 

1.500 
18.328 
5.306 
5.921 

32.905 

41:59 
29:71 
24:76 
40:60 
45:55 
59:41 
43:57 

Vir: Statistični podatki SRS 

ŠTEVILO NEDOKONČANIH STANOVANJ 
V LETIH 1966—19776 

leto Družbeni Vmesni Zasebni Skupaj 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

6.330 
5.835 
5.576 
6.526 
6.327 
6.433 
6.914 
6.869 

11.060 
11.110 
11.075 

161 
101 
100 

10.848 
13.288 
15.969 
16.790 
19.459 
21.650 
22.341 
23.780 
24.969 
25.948 
25.884 

17.678 
19.123 
21.545 
23.316 

»25.822 
28.073 
39.2S5 
33.649 
36.039 
37.058 
36.959 

x Po kriteriju izvajalca 
Vir: Zavod za statistiko SR Slovenije 

Statistični letopisi! SR Slovenije 

POVPREČNA POVRŠINA STANOVANJ V m» 

Leto Družbeni 
sektor 

zasebni 
sektor 

Družbeni In zasebni 
sektor skupaj 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

51,21 
49,91 
52,45 
52,98 
55,80 
54,56 
56,75 
53,00 
54,89 
54,75 
55,20 

79,55 
83,82 
82,97 
85,04 
88,30 
90,27 
95,43 
91,92 
90,03 
87,13 
90,80 

63,6 

743 

74.1 
69,4 
67,3 
69,8 

Vir: Zavod za statistiko SR Slovenije 

INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 

Indeksi 
Struktura - XI 74 

XII 73 
XI 75 

xn 74 
XI 76 0 L-XL 7« 

XII 75 0 75 

SKUPAJ 100 121,9 119,3 107,8 112,6 

hrana 37,8 114,3 117,9 107,6 115,3 
pijača in tobak 4,8 115,4 127,8 103,4 112,0 
obleka in obutev 13,8 123,0 113,9 109,3 111,5 
stanovanje 7,7 126,2 141,0 115,0 119,5 
kurjava in razsv. 5,1 137,9 130,5 111,0 120,8 
stanovanjska opr. 7,5 134,6 115,3 107,7 107,0 
higiena 4,3 148,5 105,9 102,1 102.3 
kultura in razv. 7,2 133,6 142,0 105,3 114,2 
promet in PTT stor. 11,8 119,1 109,0 102,7 103,2 
BLAGO 84,6 121,9 117,4 107,0 112,3 
STORITVE 15,4 121,8 132,7 112,0 114,2 

Vir: Zavod za statistiko SR Slovenije 

GIBANJE CEN STANOVANJ IN POVPREČNIH 
OSEBNIH DOHODKOV 

Leto 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Povprečni 
mesečni netto 
oe. dohodek 

1.148 
1.376 
1.643 
1535 
1.241 
2.815 
3.521 
4.068 

Povprečna 
prod. cena 
stanovanja 

1.836 
2.356 
3.014 
3.352 
3.800 
4.473 
5.689 
6.744 

Število povpr. 
osebnih dob. 

v ceni m' 
stanovanj 

1,59 
1,71 
1,83 
1,73 
1,70 
1,59 
1,62 
1,66 

Vir: Zavod za statistiko SR Slovenije 
Zvezni zavod za statistiko 
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PRIMERJAVA CEN STANOVANJ V SFRJ IN SR SLOVENIJI 
V LETIH 1971—1976 

SFRJ SR Sloveniji 

Leto cena 
din/m1 Indeks OD T 

din 
Indeks 
dln/m2 

OD 
cena 

dln/m2 Indeks OD v 
din 

Indeks 
dln/m' 
OD 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

2.801 
3.224 
3.747 
4.629 
5.652 
6.544 

100 
115 
134 
165 
202 
234 

1.432 
1.676 
1.938 
2.477 
3.060 
3.550 

Vir: Statistički godišnjak 1976 
Saopštenje Saveznog zavoda za statistiku 

196 
192 
193 
137 
185 
184 

3.014 
3.352 
3.800 
4.473 
5.689 
6.744 

100 
111 
126 
148 
189 
224 

1.643 
1.936 
2.242 
2.816 
3.522 
4.068 

183 
173 
168 
159 
162 
166 

II. TABELA STANARIN IN GRADBENIH CEN 

leto Povprečna stanarina 
dln/mes. bazni indeks 

Povprečna gradbena cena 
din/m1 bazni Indeks 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

121,65 
121.65 
121,65 
121,65 
121,65 
121,65 
121,65 
121,65 
121,65 
171,90 
206,30 
268,19 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
141,3 
169,6 
220,5 

1.452 
1.507 
1.611 
1.836 
2.352 
3.014 
3.352 
3,800 
4.473 
5.689 
6.744 
7.371 

100 
103.8 
111.0 
126.4 
162,2 

■207,6 
230.9 
261.7 
308.1 
391.8 
464.5 
507.6 

PODATKI O STANOVANJIH IN STANARINAH 
(DRUŽBENA STANOVANJA) 

STANARINE 

Število stanovanj v 
družbenem upravljanju 

Sredstva stanarin 
skupaj 
letno 

na stanovanje 
letno 

1.1975 
1. 1976 

134.026 
142.560 

239.018.737 
336.460.608 

1.783 
2.360 

STAROSTNA STRUKTURA STANOVANJSKIH HIS 
NA DAN 31. XII. 1976 

Starost v letih 
Stanovanja 

število struktura 

— Od 0 —20 let 
— od 20—40 let 
— od 41—60 let 
— od 61—80 let 
— od 81—100 let 
— nad 101 leto 

85.326 
16.329 

8.798 
9.294 
7.388 

14.925 

59,8 
11,5 

6,2 
6,5 
5,5 

10,5 
Skupaj: 142.560 100 

10,5 '.'o stanovanjskega fonda je starejšega od 100 let, sta- 
rejšega od računske meje amortizacije. 

STROSKI STANOVANJA 
din 

Ocena 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Skupni stanovanjski 
Stroški 263 310 420 425 602 693 810 

Od tega: 
— stanarina, voda 
smeti in drugi 
izdatki 
— kurava 
in razsvetljava 
— ostali stroški 
in nakup pohištva 

97 109 129 147 181 216 250 

75 95 118 153 197 245 260 

91 106 173 125 224 232 300 

Vir: Zvezni sekretariat za trg in cene. 
Podatki veljajo za štiričlansko družino in za Jugoslavijo. 

UDELEŽBA STANOVANJSKIH STROSKOV 
V SKUPNIH STROSKIH GOSPODINJSTEV 
 — V ."/o  

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1978 

Stanovanjski 
stroški 
— skupaj 
Od tega: 
— stanarina, voda 
in drugii komu. 
nalni stroški 
— kurjava 
in razsvetljava 
— nakup pohištva 5,8 6,0 7,6 5,0 7,0 5,6 6,5 

Vir: Zvezni sekretariat ža trg in cene. 
Podatki veljajo za štiričlansko družino in za Jugoslavijo. 

RAZMERJE MED STANOVANJSKIMI STROSKI 
IN SKUPNIMI DOHODKI DRUŽINE 

g Gospodinjstva s popr. mes. dohodki 

16,9 17,2 18,5 17,0 18,7 16,7 17,8 

6,3 6,0 5,7 5,9 5,8 5,2 5,4 

4,8 5,2 5,2 6,1 5,9 5,9 5,7 

c . 
To 
o 8 C- bA I 

II ol 
M i j 

Skupni izdatki 4.877 2.632 3.695 4.460 5.877 6.778 9.338 

738 456 645 690 886 1.262 1.582 
Skupni stano- 
vanjski stroški 
Od tega za: 
— stanarino, 
vodo in drugo 
— kurjavo 
in razsvetljavo 
— nakup 
pohištva 

238 

311 185 

239 132 

139 220 216 296 342 392 

269 300 364 387 529 

174 226 533 661 156 

Vir: Zvezni sekretariat za trg in cene. 
Podatki veljajo za štiričlansko družino in za Jugoslavijo. 
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IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE 

DRUŽBENEGA DOGOVORA O PREHODU 

NA EKONOMSKE STANARINE 

ZA OBDOBJE OD 1978 DO 1982 

(VARIANTA: DO 1985) 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA IZHODIŠČA 

Deseti kongres ZKJ in VII. kongres ZKS sta med 
drugim zapisala med svoje sklepe tudi nujnost uvedbe 
stanarin, ki bodo zagotavljale enostavno ter del razšir- 
jene reprodukcije. Kljub temu pa nismo v preteklem 
obdobju uspeli poviševati stanarine v globalu bistveno 
več, kot so pomenila gibanja cen na področju stano- 
vanjske graditve. 

Do uvedbe ekonomskih stanarin in uvajanja ekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu so se op- 
redeljevali v tem čau tudi vsi politični organi in orga- 
nizacije, na zveznem nivoju in v SR Sloveniji zlasti: 

— Zvezna skupščina e »Resolucijo o nadaljnjem ra- 
zvoju sistema stanovanjskega gospodarstva« (Ur. list 
SFRJ 21/65); 

— III. konferenca ZKS, dne 18 novembra 1971 v svo- 
jih stališčih o socialnem razlikovanu ; 

— Skupščina SRS z »Resolucijo o nadalnjem razvo- 
ju stanovanjskega gospodarstva« (Ur. list SRS 5/72); 

— VII. kongres ZSJ in VIII. kongres ZSS; 
— IK P CK ZKS in predsedstvo RS ZSSS v skle- 

pih na 4. skupni seji, dne 19. II. 1976; 
— IK P CK ZKJ v rezimeju stališč posvetovanja o 

stanovanjski politiki, z dne 23. novembra 1976; 
— Predsedstvo SR Slovenije v svojem poročilu Skup- 

ščini SR Slovenije o temeljnih političnih vprašanjih druž- 
benega življenja in razvoja SR Slovenije v poglavju »Sta- 
novanjsko in komunalno gospodarstvo«, ki ga je obrav- 
navala in sprejela SKUPŠČINA SR Slovenije na skupni seji 
vseh zborov dne 25. IV. 1977. 

Neposredno nas k sprejemu dogovora zavezuje Reso- 
lucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od 1976-1980 v letu 1977 in zahteva sklenitev 
dogovora med samoupravnimi stanovanjskimi in družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi o dinamiki uveljavljanja stro- 
škovnih stanarin v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

V preteklih letih smo — v težnji po ohranitvi stan- 
darda občanov — preveč zanemarili gospodarjenje s sta- 
novanji v družbeni lastnini. Nizka stanarina je po eni 
strani do neke mere zaščitila standard občanov v družbe- 
nih stanovanjih, po drugi strani pa istočasno destimulirala 
občane, da bi s svojimi sredstvi pripomogli k uspešnemu 
reševanju stanovanjskih razmer, istočasno pa postavlja v ne- 
enak položaj lastnike stanovanj, ki so morali kriti vse stroške 
gradnje in vzdrževanja stanovanj, do stanovalcev družbe- 
nih stanovanj, ki so bili teh stroškov v večjem delu raz- 
bremenjeni. 

Nizka stanarina tudi ni mogla pokrivati niti mini- 
malnih stroškov vzdrževanja stanovanj, kaj šele da bi 
omogočala vsaj enostavno reprodukcijo. Tako stanje je 
zahtevalo dokajšnje zajemanje sredstev iz dohodka zdru- 
ženega dela iz katerih so bolj ali manj uspešno zago- 
tavljali nova stanovanja občanom, ki so jih bili potreb- 
ni. Tako obremenjevanje pa je v enaka meri prizadelo 
(kar se je kazalo z zmanjševanjem dohodka in kot po- 
sledica tudi nižjih osebni dohodki) vse zaposlene, ne gle- 
de na to ali so si sami ali pa s pomočjo družbe reše- 
vali svoj stanovajsiki problem. 

S stanarino zbrana sredstva so bila zelo majhna, kar 
je onemogočalo popravila stanovanj in zato pogojevalo 
potrebe po večjih sredstvih za gradnjo stanovanj. To isto- 
časno pomeni, da smo morali vlagati večja družbena sred. 
stva, kot bi bila potrebna s stanarino zbrana sredstva 
stanovalcev. 

To stanje je imelo tudi izredno negativne posledice 
v uveljavljanju delegatskih odnosov in neposrednega od- 
ločanja v stanovanjskem gospodarstvu, kar se je kazalo 
zlasti pri uveljavljanju in krepitvi vloge hišnih svetov, 
zborov stanovalcev pa tudi samoupravih stanovanjskih 
skupnosti. 

Za odpravo takega stanja moramo v stanovanjsko 
gospodarstvo vnesti ekonomske odnose, ki bodo pogoje- 
vali učinkovitejšo stanovanjsko gradjo, bojše gospodar- 
jenje s stanovanji ob neposrednem vplivu stanovalcev 
in delavcev v združenem delu, s tem pa tudi uveljavlja- 
nje delegatskih odnosov in neposrednega odločanja v vse 
faze stanovanjske dejavnosti — od načrtovanja izgradnje 
stanovanj in sosesk, do njihove izgradnje ter gospodarje- 
nja s temi družbenimi sredstvi. 

Eden bistvenih elementov, ki bo omogočil uvajanje 
ekonomskih odnosov je ekonomska stanarina. 

Uveljavitev ekonomskih odnosov v stanovanjsko go- 
spodarstvo bo nujno pogojevalo boljše gospodarjenje s 
stanovanji, zlasti pa racionalejša in bolj premišljena vla- 
ganja sredstev v gradnjo in vzdrževanje stanovanj. Le 
ekonomski odnosi bodo v celoti uveljavili neposreden in- 
teres delavca v združenem delu in občana — stanovalca 
ter njegovo aktivno vključitev v neposredno odločanje o 
gradnji in vzdrževanju stanovanj. 

Z uvajanjem ekonomskih odnosov bomo zagotovili tudi 
socialno pravičnost in bolj enak položaj stanovalcev, ki 
so sedaj v združenem delu enako obremenjeni s sredst- 
vi za stanovanjsko gradnjo, kot stanovalci pa zelo različ- 
no. Njihova sedanja obremenitev izhaja v celoti iz polo- 
žaja, ki ga opredeljuje stanovanje dn stanovanjska pra- 
vica;: 
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— biti nosilec stanovanjske pravice v držbenem sta- 
novanju pomeni nositi le del stroškov izgradnje in vzdr- 
ževanja stanovanja; 

— lastnik stanovanja nosi vse posledice izgradnje in 
vzdrževanja, ki pa se z leti zaradi inflacije zmanjšujejo; 

— podnajemnik pa plačuje tržno stanarino, ki je znat- 
no višja od ekonomske in Je zato močno izkoriščan. 

Zato bo uvedba ekonomske stanarine bolj izenačila 
občane-stanovaloe in bremena socialno bolj pravično po- 
razdelila. Pravična porazdelitev bremen pri gradnji in 
vzdrževanju stanovanj pa nujno zahteva zaščito občanov 
z nižjimi osebnimi dohodki, zato vgrajujemo v sistem uve- 
ljavitve ekonomske stanarine tudi socialne korektive, ki 
bodo zaščitli standard vseh tistih družin, ki bi Jih eko- 
nomska stanarina preveč prizadela. 

Osnova za izračun ekonomske stanarine, ki Jo v na- 
daljevanju opredeljuje ta dogovor je posebna študija, 
ki jo je pripravila Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije. Iz te študije povzemamo naslednje osnovne ugoto- 
vitve: 

Ekonomska stanarina mora zagotoviti pokrivanje amor- 
tizacije stanovanj, ki Jo po dogovoru opredeljujemo na 
100 let, normirana in z izkušnjami ugotovljena potrebna 
sredstva tekočega in investioijskega vzdrževanja stanovanj 
(tudi obračunana na 100 let in opredeljena na leto) ter 
potrebna sredstva upravljanja stanovanj s tekočimi po- 
godbenimi in zakonskimi obveznostmi. V izračunu niso 
zajete pogodbene obveznosti, ki so nastale iz najetih kre- 
ditov za gradnjo stanovanj, ker jih je potrebno pokriva- 
ti izven stanarine (npr. z obremenitvijo razpolagalca sta- 
novanja); prav tako v izračunu stanarine niso zajeti stro- 
ški izgradnje primarnih in kolektivnih komunalnih naprav, 
kot to opredeljuje 16. člen »Dogovora o ukrepih za reali- 
zacijo politike cen izdelkov In storitev iz pristojnosti re- 
publike in občin v letu 1977« (Ur. list SRS, 11/77). Eko- 
nomska stanarina je izračunana predvsem na osnovi de- 
jansko potrebnih družbeno priznanih sredstev v zvezi z 
gradbeno-instalacijsko-obrtniškimi deli za amortizacijo, 
kot tudi investicijskim in tekočim vzdrževanjem delov in 
naprav, ki so vgrajena v stanovanje in stanovanjsko hišo. 
Sredstva upravljanja pa na osnovi dejanskih potreb 
leta 1976. 

Vsi izračuni temeljijo na potrebnih sredstvih za eno- 
stavno reprodukcijo, kar lahko pomeni le »minimalno 
ekonomsko stanarino«. Stanovalcem pa je prepuščeno, 
da se dogovorijo o višji stanarini, ki bo zagotavljala tudi 
sredstva za razširjeno reprodukcijo. Taki dogovori bi bili 
možni v okviru zbora stanovalcev v krajevni skupnosti 
pa v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Dogovor temelji na usmeritvi, da bomo po I. varian- 
ti dosegli ekonomsko stanarino v letu 1982 (petletno ob- 
dobje prehoda), po IX. varianti pa v letu 1985 (zaključek 
naslednjega srednjeročnega planskega obdobja). Zato je 
celoten izračun pripravljen tako,' da upošteva tudi pred- 
videna gibanja cen v naslednjih letih. Za leto 1977 je iz- 
računano povišanje cen gradbeno-obrtniško-instalacijskih 
del pri stanovanjski gradnji, ki je merilo za opredelje- 
vanje stanarine za naslednja leta, za 9,22 odstotka (na 
stanje, ko je bila izračunana ekonomska stanarina — ok- 
tober 1976: 1. julij 1977). Za naslednja leta pa je pred- 
videno poviševanje po 10 odstotkov na leto, ker Je realno 
pričakovati relativno umiritev gibanja cen na področju 
stanovanjske gradnje. 

Po preteku posameznih let bodo morali podpisniki — 
na osnovi ugotovljenih gibanj — korigirati povišanja, če 
bodo gradbene cene odstopale za nad 10 odstotkov od 
tu predvidenih. Dokončno korekturo bodo opravili v letu 
1983 (po I. varianti), oz 1936 (po II. varianti), ko bodo 
znana vsa gibanja in ko bo ekonomska stanarina dose- 
žena. 

1. teza 

Zaradi postopnega uveljavljanja ekonomskih stanarin 
ob istočasnem razvijanju solidarnosti in socialne varno 
sti najemnikov stanovanj, kar opredeljuje tudi Resoluci- 

ja o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije ca 
obdobje od leta 1976-1980 v letu 1977 (Ur. list SRS, št. 
31/76), sklenejo: 

— Skupščine občin, Obale in Ljubljane 
— Samoupravne stanovanjske skupnosti občin, Obale 

in Ljubljane 
— Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
— sindikalni sveti občin, mestni ln Kraško—Obalni 
— skupnost slovenskih občin 
— Skupnost slovenskih občUi 
— Skupnost socialnega varstva Slovenije 
— Skupnosti socialnega varstva občin, Obale in LJub- 

ljane 

DRUŽBENI DOGOVOR 

O PREHODU NA EKONOMSKE 

STANARINE ZA OBDOBJE 

OD 1978 DO 1982 (1985) 

II. OBVEZE PODPISNIKOV, POSTOPEK 
IN IZRAČUN PREHODA NA EKONOMSKO 

STANARINO 

2. teza 

Udeleženci tega dogovora se obvezujemo, da bomo v 
skladu z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1977 ter v me- 
jah svojih praivic, pooblastil in pristojnosti sprejeli vse 
potrebne (ekonomske in druge) ukrepe za prehod sa eko- 
nomske stanarine v obdobju do leta 1982, 

Varianta: do leta 1985 

3. teza 

Za uveljavitev tega dogovora bomo udeleženci dogo- 
vora v mejah svojih pravic, pooblastil in pristojnosti iz- 
vajali zlasti naslednje naloge: 

— skpščine občin, Obale in Ljubljane bomo do 30. 
novembra 1977 sprejele ustrezne odloke, ki bodo omogo- 
čili povišanje stanarin v letih 1978, 1979, 1980, 1981 in 1982, 
(varianta: 78, 79, 80, 81, 82, 83 , 84 ta 1985), kakor tudi 
ukrepe za razvijanje solidarnosti ta socialne varnosti na- 
jemnikov stanovanj glede naven osebnih dohodkov ter 
dohodka na družinskega člana; 

— samoupravne stanovanjske skupnosti občin, Obale 
ta Ljubljane, bomo predlagatelji ustreznih odlokov ob- 
činskih skupščin, ki bodo omogočii izvedbo tega dogo- 

- vora. Obenem pa bomo v okviru samoupravih stanovanj- 
skih skupnosti sprejeli ukrepe, ki bodo zagotovili zborom 
stanovalcev ter hišnim svetom kakor tudi zborom stano- 
valcev pri krajevnih skupnostih odločanje tudi o večjem 
delu investicijskega vzdrževanja, upoštevaje starost stavb 
in potrebna sredstva za vzdrževanje; 

— izvršni svet Skupščine SR Slovenije bc v okviru 
svojih pooblastil in pristojnosti skrbel zlasti za vključe- 
vanje letnih povišanj stanarine med ukreipe ta ^naloge na 
področju izvajanja politike cen; 

— občinski sindikalni sveti, Mestni svet ZSS Ljublja- 
na, Kraško-obalni svet in ZSS ta Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije bomo pospeševali dogovarjanje na 
svojem območju in skrbeli zlasti za to, da se bo z uved- 
bo ekonomske stanarine zmanjševal delež sredstev, ki jih 
združeno delo namenja stanovanjski gradnji. Skrbeli bomo 
tudi, da ne bi bil preveč prizadet standard delavcev z 
nizkimi dohodki na družinskega člana; 

— Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo pripra- 
vila vse potrebne izračune za povišanje stanarin, kakor 
tudi izračune za uveljavljanje pravice do delne nadome- 
stitve stanarine; 

— Skupnost slovenskih občin bo v okviru svojih pri- 
stojnosti skrbela za strokovno usklajevanje skupščin ob- 

30 poročevalec 
* 



iin, Obale ln Ljubljane pri sprejemanju ustreznih odlo- 
kov, ki bodo omogočili izvedbo tega dogovora; 

— skupnosti socialnega varstva občin, Obale m Ljub- 
ljane in Republiška skupnost socialnega varstva bodo so- 
delovale pri opredeljevanju in sprejemanju kriterijev druž- 
bene pomoči tistim stanovalcem, ki ne bodo mogli pla- 
čevati polne stanarine; 

— Republiška skupnost socialnega varstva bo predla- 
gala enotne okvirne kri teorije; 

— skupnosti socialnega varstva občin, Obale ln Ljub- 
ljane pa bodo kriterije in merila sprejemale kot enako- 
vreden zbor v skupščini občine. Obale ln LJubljane. 

4. teza 

V času prehoda na ekonomske stanarine bomo ude- 
leženci dogovora uporabljali za izračun ekonomske sta- 
narine naslednje elemente: 

1. določila zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih 
hiš in stanovanj (Ur, list SRS, št. 50/72) ter ustrezne 
občinske odloke izdane na podlagi tega zakona; 

2. enotno vrednost točke v višini 37,22 din za okto- 
ber 1976 in 65,47 din za leto 1982; varianta 87,14 din za 
leto 1985; 

3. letni odstotek zajemanja revalorizirane vrednosti 
stanovanja za letno stanarino v višini 3,37 odstotka; 

4. dodatno ovrednotenje kotlovnic (od 17 do 23 točk). 
Revalorizirana vrednost stanovanj pa: 
število kvadratnih metrov krat število točk krat vred- 

nost točke. 
število m2 x število točk krat vrednost točke. 
Stanarina za leto 1982 (1985) se izračuna po nasled- 

njem obrazcu: 
število mJ x število točk x vrednost točke x 0,0337. 

Obrazložitev: 
O varianti se bomo morali odločiti po javni razpra- 

vi. Gre za hitrejše ali počasnejše uveljavljanje ekonom- 
skih stanarin in s tem tudi za preporazdelitev izdatkov 
družin, ki stanujejo v družbenih stanovanjih in ki jih je 
v SR SLOVENIJI 28 odstotkov, v mestiih pa 50,5 odstotka. 

Dodatno vrednoteje kotlovnic je vezano na sedanji 
točkovni sistem ter sodbo Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije, Id je razsodilo, da so kotlovnice v stanovanjskih 
hiši ali naselju sestavni del hiše in se zato morajo sred- 
stva za njihovo izgradnjo in obnovo pridobivati v stana- 
rini, ne pa v cend toplotne energije. S tem v zvezi so se 
samoupravne stanovanjske skupnosti na osnovi strokov- 
nih izračunov in utemeljitev opredelile za dodatno točko- 
vanje stanovanj, ki so priključena na kotlovnice, v višini 
17 do 23 dodatnih točk v odvisnosti od naurav in gori- 
va (nafta, mazut, trdo gorivo). Nekatere občine so že 
sprejele ustrezne odloke. Ostala pojasnila so zajeta v 
tezi VI in VII. 

5. teza 

V občinah, kjer je cena kvadratnega metra novega 
stanovanja odstopa za nad 5 odstotkov od v tem dogo- 
voru ugotovljene poprečne cene (5.806 dinarjev), bomo 
ta ustrezen odstotek korigirali enotno vrednost točke, 
opredeljene v 2. točki 4. teze tega dogovora (37,22 za 
leto 1976 in 65,74 za leto 1982; varianta: 87,14 za' leto 
1985). To odstopanje je ekonomsko upravičeno in isto- 
Sasno stimulacija vseh dejavnikov v stanovanjski gradit- 
vi za vpliv na znižanje cen stanovanj. 

Obrazložitev: 
Poprečna cena kvadratnega metra stanovanjske povr- 

šine je bila Izračunana na osnovi vzorca 512 stanovaj v 
gradnji v letu 1976 in predstavlja dejansko poprečno ceno 
tega obdobja v SR Sloveniji. Razumljivo je, da mora tudi 
ekonomska stanarina slediti odstopanjem v gradbeni ceni 
stanovanj v občinah, kjer taka odstopanja so. Zato je 
ekonomsko logično in nujno, da bo stanarina višja tam, 
kjer so dejanske gradbene cene višje ln obratno. Vliv 

večjih stroškov urbanizacije ln gradnje komunalnih na- 
prav pa je izločen, ker teh stroškov nismo zajeli v ceno 
stanovanja. Vzdrževanje teh naprav pa ne bremeni sta- 
narine. 

6. teza 

Udeleženci dogovora uporabljamo za strokovna 
dišča pri prehodu na ekonomske stanarine gradivo, ki ga 
je pripravila Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije t 
novembru 1976 ter gradivo Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, ki bo na novo ovrednotilo točkovanje stanovanj ln 
ga bomo uporabili za korekturo Izračunov v tem dogo- 
voru, če bo pokazalo odstopanja v odnosu na sedaj ve- 
ljavni točkovni sistem. 

Obrazložitev: 
Navajanje strokovnih izhodišč je potrebno zaradi do- 

sledne uporabe enotne metodologije Izračunov v vseh ob- 
činah. 

Pri Raziskovalni skupnosti Slovenije Je naročena štu- 
dija z rokom izdelave do 15. 11. 1977, ki naj ugotovi pri- 
mernost sedanjega točkovnega sistema, ki Je bistven (od- 
raža kvaliteto "anovanJa) za zaračunavanje stanarine, V 
primeru, da ustreza (nekatere pavšalne ugotovitve ka- 
žejo na to) bodo ponudili boljši, pravičnejši ln dosled- 
nejši sistem kvalitetnega vrednotenja stanovanj. Ob uved- 
bi ekonomske stanarine je pravičnost obračunane stana- 
rine izredno pomembna. 

7. teza 

Udeleženci dogovora bomo" obračunavali amortizacijo 
v višini 1 odstotka (29,67 odstotka stanarine) revalorizi- 
rane vrednosti stanovanjskih hiš. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti občine, Obale in 
Ljubljane bomo s sklepi sprejetimi na skupščinah stano- 
vanjskih skupnosti opredelile notranjo delitev stanarine, 
pri tem pa bomo upoštevali odstotke, ki ob uveljavitvi 
ekonomske stanarine (leta 1982, oz. 1985) bistveno ne bodo 
odstopali od naslednje delitve odstotka revalovarizlrane 
vrednosti ln stanarine: 

a) 1 odstotek (29,67 odstotka) za amortizacijo 
b) 1,97 odstotka (58,46) za investicijsko vzdrževanje 
c) 0,18 odstotka (5,34) za tekoče vzdrževanje skupnih 

delov ln naprav v stanovanjski hiši 
č) 0,22 odstotka (6,53) za stroške upravljanja sklada 

stanovanjskih hiš ter skupnih delov ln naprav v stano- 
vanjski hiši. 

Obrazložitev: 
V obrazložitvi k tezi 5. smo nakazali, da so bili vsi 

Izračuni delani na vzorcu 512 stanovanj. Letno pa gradi- 
mo približno 9000 družbenih stanovanj, kar pomeni, da 
je vzorec zajemal, 5,8 odstotka stanovanj v gradnji. V 
vzorcu zajeta stanovanja smo gradili v Celju, Kopru, Kra- 
nju, Litiji, Ljubljani (BS-3 in Stepenjsko naselje) ter Ma- 
riboru. Njihova velikost je bila med 47,41 kvadratnega 
metra in 70,20 kvadratnega metra, poprečje pa 58,70 kva- 
dratnega metra, kar je nad poprečno kvadraturo grajenih 
stanovanj v letu 1976, ki Je bila za družbena stanovanja 
55,20 kvadratnega metra. Ker so manjša stanovanja v vseh 
pogledih dražja (po gradnji, vzdrževanju ln upravljanju), 
so dobljeni podatki prej prenizki, kot previsoki. Stano- 
vanja so bila grajena v stolpičih P+4 (168), stolpnicah 
P+7 (113), P+12 (77) in P+13 (154). Njihova poprečna 
gradbenoobrtniško-instalacijska cena je znašala od 4.930 
do 6.584 (poprečje 5.806). Iz nakazanega Je razvidno, da 
je namerno izbran vzorec dejansko reprezentiral struktu- 
ro stanovanjske gradnje v SR Sloveniji. 

Ocene potrebnih sredstev za investicijsko ln tekoče 
vzdrževanje ter za upravljanje je izvajalo šest skupin stro- 
kovnjakov (skupaj cca 50) tako s področja stanovanj- 
ske graditve, kot vzdrževanja. Ugotovljena in izračunana 
so bila potrebna sredstva, ki odražajo družbeno priznano 
ceno za uporabo stanovanja in ki so precej odstopale od 
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ene stanovanjske hiše do druge (tehnologija gradnje, op- 
remljenost stanovanj, višina cen ter tudi subjektivnost 
ocene) ter tako dobljeno poprečje. 

Na osnovi teh izračunov smo dobili poprečne odstot- 
ke vrednosti stanovanj za izračun stanarine po posamez- 
nih namenih uporabe. Visok odstotek za investicijsko vzdr- 
ževanje je nastal zaradi relativno dolge dobe trajanja 
stavbe (100 let). Odstotek revalorizirane vrednosti, ki je 
osnova za izračun letne stanarine je seštevek potrebnih 
sredstev po namenih in ne obratno. Torej je delitev sta- 
narine posledica izračunov, ne pa vnaprej nakazana reši- 
tev. Razumljivo je, da je ta delitev realna le ob že dose- 
ženi ekonomski stanarini. Do takrat bo, kot tudi doslej, 
primanjkovalo sredstev predvsem za investicijsko vzdrži 
vanje. Tako dobljen odstotek delitve (3,37) je skia/ion z 
drugimi izračuni, ki so bili doslej pripravljeni pri nas in 
drugje in znašajo ponavadi 3 do 4 odstotke. 

8. teza 

Ekonomsko stanarino bomo dosegli v petih (varian- 
ta: osmih) enakih povišanjih v letih 1978, 1979, 1930, 1981 
in 1962, (varianta: 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985), kar pomeni degresijo v poviševanju odstotkov na 
tekočo stanarino. Izjemoma in le v primeru, da gre za 
znatno večja povišanja v posamezni občini v prvem letu 
povišanja (1978) od poprečja za SR Slovenijo, lahko v 
teh občinah prenesejo del povišanja iz leta 1978 na leto 
1979, kar pomeni, da bomo v vseh občinah vsaj v letu 
1979 dosegli 2/5 (varianta: 1/4) absolutnega zneska po- 
trebnega povišanja, ki je opredeljen z razliko med eko- 
nomsko stanarino leta 1982 (varianta: 1985) in dejansko 
doseženo stanarino leta 1977. 

Varianta: zadnji stavek (od Izjemoma ...) črtati. 
Povišanja bomo uveljavljali v vseh občinah istočasno 

in sicer s 1. junijem na podlagi pravočasno sprejetih ak- 
tov na republiškem in občinskih nivojih. 

Obrazložitev: 
Dogovor predvideva (v dveh variantah), da bomo 

leta 1982 (1985) dosegli v vsaki občini dejansko ekonom- 
sko stanarino, tako da izračunamo sedanjo — doseženo 
vrednost točke, ki je opredeljena s skupnim imenoval- 
cem (3,37 odstotka revalorizirane vrednosti stanovanja). 
Na osnovi IV. in V. teze tega dogovora pa izračunamo 
vrednost točke ob doseženi ekonomski stanarini leta 1982 
(v varianti leta 1985). Razlika v vrednosti točke, ki jo 
razdelimo na pet let (varianta: osem let) nam omogoča 
(ob upoštevanju ostalih elementov, ki opredeljujejo sta- 
narino) linearno povišanje stanarin, kar seveda istočasno 
pomeni degresivno poviševanje v odstotkih. Menimo, da 
je degresija v odstotkih upravičena, saj pomeni najvišji 
odstotek povišanja v prvem letu, ko dejansko najbolj 
odstopamo od ekonomske stanarine. Dokaj visoki od- 
stotki poviševanja nastajajo tudi zato, ker že danes upo- 
števamo tekoče cene, torej tudi predvideno zmerno in- 
flacijo v naslednjem obdobju (10 odstotkov letno) na 
področju cen novozgrajenih stanovanj. 

Dogovor predvideva tudi izjemno možnost delnega 
prenosa povišanja stanarin iz leta 1978 na leto 1979 za 
tiste občine, kjer bi bilo potrebno večje poviševanje. 
Taka občina je npr. Maribor, ki ima danes najnižje sta- 
narine (najnižjo vrednost točke) v SR Sloveniji in rela- 
tivno visoke cene stanovanjske gradnje. Težiti bi morali 
za tem, da bi bila ta možnost izjema, ne pa pravilo. 
V varianti je predvideno, da te možnosti ni. To pa zato, 
ker stanovalci v takih primerih že sedaj (neupravičeno) 
plačujejo nižjo stanarino, kot drugi. Gre le za izenačitev. 

Predlagani tempo poviševanja stanarin je nujno po- 
treben, saj sedanje stanarine, ki so v masi leta 1976 
znašale v SR Sloveniji le 336.460.608 din, krijejo le do 
40 odstotkov potreb. Celotno pomanjkanje sredstev se 
čuti v amortizaciji in predvsem na investicijskem vzdr- 
ževanju, kar seveda povzroča propadanje stanovanjskega 
sklada in onemogoča uveljavitev delegatskih odnosov. 
Delegati nimajo o čem odločati, saj se sredstva upo- 

rabljajo predvsem za nujne intervencije, ne pa za vla- 
ganja opredeljena s programom. 

9. teza 

Udeleženci dogovora se obvezujemo, da bomo sode- 
lovali pri uveljavljanju motnih minimalnih standardov za 
gradnjo stanovanj z namenom pocenitve gradnje in s 
tem manjšega obremenjevanja stanovalcev z ekonomsko 
stanarino, kar bomo dosegli predvsem z učinkovitim iz- 
vajanjem družbenega dogovora o cenah stanovanjske gra- 
ditve v SR Sloveniji. 

Obrazložitev: 
Nekatere ugotovitve kažejo na to, da gradimo pre- 

več opremljena stanovanja, ki so zato dražja (komplet- 
na oprema v kuhinji, svetilna telesa, ...). Te naprave, 
ki so drage, stanovalci pogosto odstranjujejo. Tu in v 
družbenem dogovarjanju o cenah ter standardizaciji, ti- 
pizaciji, tehnologiji in produktivnosti pri gradnji stano- 
vanj (uveljavitev usmerjene stanovanjske gradnje) so 6» 
rezerve, ki lahko bistveno vplivajo na stanarino. 

10. teza 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije se obvezuje, 
da bo ob sodelovanju samoupravnih stanovanjskih skup- 
nosti občin, Obale in Ljubljane izračunala odstotek po- 
višanja stanarine po letih na osnovi tega dogovora ter 
na podlagi ustreznih strokovnih študij za vse občine in 
Jih posredovala v skupni tabeli ostalim udeležencem do- 
govora do 31. 10. 1977. 

Opomba: Del tega izračuna Je v posebni tabeli že 
prikazan. 

III. UKREPI ZA ZAVAROVANJE ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA STANOVALCEV Z NIZKIMI 

DOHODKI NA DRUŽINSKEGA ČLANA 

11. teza 

Z namenom zavarovanja življenjskega standarda dru- 
žin z nižjimi dohodki na člana družine ter dograjeva- 
nja sistema socialne varnosti najemnikov stanovanj, bo- 
mo dosledno uveljavljali sistem delne nadomestitve sta- 
narine in ne bomo sprejemali ukrepov, ki bi omogo- 
čali subvencioniranje obratovalnih stroškov in stroškov 
ogrevanja. 

Obrazložitev: 
V tem dogovoru gradimo sistem družbene pomoči 

pri delnem nadomeščanju Stanarin le za stanarino, ker 
bi nadomeščanje obratovalnih stroškov stanovanja ali 
stanovanjske hiše (ogrevanje, razsvetljava, čiščenje stop- 
nišč itd.) povečevalo socialne razlike. Danes imamo žal 
še vedno veliko število družin, ki nimajo stanovanj (pod- 
najemniki, sostanovalci...), ki morajo vse te stroške 
poleg tržne stanarine kriti sami. Te stroške krijejo sami 
tudi vsi lastniki, stanovanj in stanovanjskih hiš, teh pa 
je 72 odstotkov v SR Sloveniji. V sklade družbene po- 
moči pa združujejo sredstva vsi delavci v združenem 
delu, tudi tisti, ki imajo lastna stanovanja ali pa s*" 
brez njih. 

12. teza 

V samoupravnih stanovanjskih skupnostih je na raz- 
polago dovolj sredstev za dosledno uveljavitev družbene 
pomoči. Zato bomo sistem družbene pomoči dograjevali 
tako, da bo dejansko ščitil standard stanovalcev, ki bi 
jih ekonomska stanarina preveč prizadela. Istočasno pa 
bo omogočal gospodarjenje s stanovanji, ker se bodo 
sredstva delno prestrukturirala iz investicij v vzdrževanje 
stanovanj, število družin, ki bodo deležne družbene po- 
moči bo naraščalo skladno 2 rastjo stanarine. Oeenju- 
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Jemo, da bo ob uvedbi ekonomske stanarine deležno 
družbene pomoči okrog 15 odstotkov družin v družbe- 
nih stanovanjih. 

Obrazložitev: 
Število družin, ki bodo deležne družbene pomoči Je 

odvisno od hitrosti uveljavljanja ekonomske stanarine, 
realnega življenjskega standarda ter ostrine instrumentov 
iz 13. teze. 

13. teza 

Osnovni kriteriji, ki jih bomo upoštevali v ukrepih 
ca zaščito standarda družin z nizkimi dohodki: 

1. s stanarino naj ne bo v poprečju obremenjen 
družinski dohodek več kot s 7,2 odstotka s tem, da bo- 
do številnejše družine ter družine nižjih dohodkovnih 
razredov obremenjene z manj kot 7,2 odstotka, manj šte- 
vilne družine in družine višjih dohodkovnih razredov pa 
s več kot 7,2 odstotka na družinski dohodek; 

2. ne glede na cenzuse in dohodek plačuje vsaka 
družina najmanj 20 odstotkov obračunane stanarine; 

3. do subvencije je družina upravičena le za stano- 
vanjsko površino, ki ne presega 10 odstotkov nad stan- 
dardno površino stanovanja, ki družini pripada glede na 
število družinskih članov. Ta kriterij se uporablja le v 
primeru, če je bilo družini ponujeno drugo manjše 
ustrezno standardno stanovanje, pa ga je odklonila; 
* 4. do subvencije niso upravičene tiste družine, ki 
imajo nizke dohodke, a za delo sposobni člani se kljub 
možnosti, nočejo zaposliti; 

5. omejitveni kriterij je tudi lastništvo vseljivega sta- 
novanja, vikenda in drugih luksuznih predmetov večje 
vrednosti (motorni čoln, avtomobil in podobne premič- 
nine ...). 

Standardna velikost v smislu 3. točke te teze je za 
1 člana družine 2<? m2 

2 člana družine 40 m' 
3 člane družine 56 mJ 

4 člane družine 68 m1 

5 članov družine 75 m1 

In za vsakega nadaljnjega člana družine še 8 kv. m. 

6. V pravilnike, ki bodo opredeljevali pravico do 
družbene pomoči pri plačilu stanarine, bomo vnesli tudi 
diskrecijsko pravico kolegijalnega samoupravnega organa 
samoupravne stanovanjske skupnosti, da lahko na pred- 
log sveta ali drugega organa krajevne skupnosti ali skup- 
nosti socialnega varstva, odloči v izjemnih pogojih (npr. 
dolgotrajna ali težja bolezen v družini in dragi primeri, 
ki bistveno vplivajo na izdatke v družini),da ne glede 
na kriterije prejšnjih točk te teze, družina družbeno po- 
moč lahko dobi. Prav tako bo ta organ imel pravico 
subvencijo odvzeti, če bo izkazano, ne glede na dokaza- 
ne družinske dohodke, da je stanovalčev standard nad- 
poprečno visok. 

Učinkovanje teh kriterijev bomo sproti preverjali in 
Jih korigirali, če nam ne bodo zagotavljali ustreznih re- 
zultatov. Pri tem se bomo držali načela, da imajo vsi 
občani pravico do uporabe ustreznih stanovanj ne glede 
na njihov socialni in ekonomski položaj. 

Obrazložitev: 
Osrednji kriterij, ki opredeljuje pravico do družbe- 

ne pomoči je odstotek družinskega dohodka, ki ga lahko 
zajamemo za plačilo stanarine. Teze predvidevajo 7,2 od- 
stotka, kar je izračun odstotka, ki bremeni danes po- 
prečno družino v SR Sloveniji, če le-ta zaseda normira- 
no (po velikosti in kvaliteti) stanovanje. 

(Ta izračun je ugotovljen v študiji strokovnjakov 
Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani iz leta 
1977, stran 24). Dejanska udeležba stanarine na dokazlji- 
ve družinske dohodke znaša poprečno na družino v SR 
Sloveniji le 4,8 odstotka (po povišanju stanarin v le- 
tošnjem letu). 

Ti podatki kažejo na to, da bo začel sistem subven- 
cij učinkovito delovati šele z nadaljnjim višanjem sta- 
narin in še to v kvalitetnejših stanovanjih. 

V ostalem so navedeni omejitveni kriteriji, ki naj 
stimulirajo racionalno uporabo stanovanj. V porabi dru- 
žinskih sredstev pa naj ima stanovanje prednost pred 
luksuznimi predmeti. Vgradili pa smo tudi korektiv, ki 
naj v kritičnih primerih omili ostro zarezane meje. 

14. teza 

Od stanovalcev bomo zahtevali, da sproti poravna- 
vajo svoje obveze do plačila stanarine, potem ko Jim 
bomo zagotovili in realizirali pravico do delnega nado- 
mestila stanarine, če so po kriterijih 13. teze tega dogo- 
vora do nje upravičeni. 

Obrazložitev: 
Gre za dosledno in obojestransko realizacijo obvez. 

Delavci v združenem delu zavestno izdvajajo znatna so- 
lidarnostna sredstva za stanovanjsko gradnjo in subven- 
cije stanarin. Zato pa tudi zahtevajo, da upravičenci do 
subvencij poravnavajo svoj del obvez. _V dosedanji pra- 
ksi imamo posamezne primere, ko niti ne zahtevajo 
družbene pomoči, čeprav so do nje upravičeni, niti ne 
plačajo pripadajočega dela stanarine. V takih primerih 
bomo morali vztrajati in doseči popolno realizacijo obvez. 

15. teza 

Družinam, ki ne bodo zmogle previsokih obratoval- 
nih stroškov, bomo na njihovo željo omogočali zame- 
njavo stanovanj za druga standardna stanovanja, ki ima- 
jo manjše obratovalne stroške. 

Obrazložitev: 
Obratovalni stroški v nekaterih stanovanjih (central- 

no ogrevanje, dvigala, stopnišča...) so izredno visoki in 
bodo dosegali celo višino ekonomske stanarine. Ker ti 
stroški v skladu s tezo XI. tega dogovora ne bodo sub- 
vencionirani, bo potrebno nekaterim družinam, ki teh 
bremen ne bodo zmogle, omogočiti preselitev v ustrezna, 
kakovostna, standardna stanovanja, ki imajo nižje obra- 
tovalne stroške. V nekaterih (redkih) primerih smo sd 
tega tudi dosedaj posluževali. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. teza 

Ta dogovor velja do leta 1982 (varianta: 1985), če 
ga ne bomo po enakem postopku, kot smo ga sprejeli, 
med tem časom spremenili. Pobudo za spremembo do- 
govora lahko poda vsak od podpisnikov. 

17. teza 

Podpisniki se obvezujemo, da bomo vsak svoje obve- 
ze izpolnjevali neposredno, kot so opredeljene s tem do- 
govorom v vseh naslednjih letih do 1982 (varianta: 1985). 
To velja zlasti za ukrepe na področju politike cen in 
sprejem odlokov, ki bodo omogočili realizacijo subvenci- 
je stanarin. 

Obrazložitev: 
Dogovor je družbena orientacija pa tudi obveza, ki 

zahteva vsakoletno računanje dejanskih učinkov (cene m" 
stanovanja) ter sprejem občinskih odlokov. Prav tako 
bodo morale samoupravne stanovanjske skupnosti opre- 
deljevati notranjo delitev stanarine ter skupaj s skupno- 
stmi socialnega varstva sprejemati konkretne ukrepe za 
delno nadomeščanje stanarin. Dogovor bomo lahko reali- 
zirali z dejanskimi operativnimi ukrepi in z doslednim 
izvajanjem v dogovoru sprejetih obvez. 

18. teza 

Ta dogovor bomo po poteku javne razprave podpi- 
sali do 15. 12. 1977 in objavili v Uradnem listu SRS. Upo- 
rabljali ga bomo od 1. 1. 1978. 
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Obrazložitev: 

V priiogi podajamo Se Izračun potrebnih povišanj 
stanarin za: 

1. Občine Ljubljane in Obale, ki' imajo sedaj določe- 
ne stanarine po najvišjih kriterijih in jim Je zato po- 
trebno najmanjše povišanje za dosego ekonomske sta- 
narine; 

2. občini Kranj in Radovljica, ki sta okoli sredine 
■edanjih stanarin glede na vrednost točke v SR Sloveniji; 

3. Maribor in Ljutomer, ki sta najnižji v SR Slove- 
niji po enakih kriiterijih. 

Občine 1. grupacije zajemajo 40.841 stanovanj, 2. gru- 
pacije 6.-693, 3. pa 24.022 stanovanj. Skupaj je v prikazu 
zajeto 71.556 stanovanj, kar pomeni približno polovico 
stanovanj v družbenem upravljanju v SR Sloveniji. 

Iz tabele so razvidna potreba povišanja stanarin v 
poprečju za vsako stanovanjsko skupnost in vsa v iz- 
računu zajeta stanovanja, ter aritmetična sredina povi- 
šanja (poprečno potrebna povišanja). Izračun je narejen 
za variante, ki zagotavljajo doseči ekonomsko stanarino 
v letu 1980 (v treh nadaljnjih letih), 1982 (5 let) in 1985 
(8 let); in še to na primer, če bi gradbene cene na- 
raščale po stopnji 10 odstotkov letno ter 12 odstotkov 
letno. 

Tabela nami pokaže znatne razlike, ki so seveda od- 
visne ali je sedaj višja ali nižja stanarina upoštevajoč 
pri tem kvaliteto stanovanj, ki Je izražena s poprečnim 
Številom točk. 

V vseh variantah smo upoštevali tudi dejansko do- 
sežene (startne) gradbene cene v odstotku 1976. Tabela 
je dokaj zgovorna in je ni potrebno dodatno komenti- 
rati. Ugotoviti je potrebno le to, da ni realno pričako- 
vati, da bi ekonomsko stanarino lahko dosegli že v te- 
kočem srednjeročnem obdobju (do leta 1980). 

Za realizacijo dogovora bodo potrebni veliki na/pori, 
saj zahteva prerazdelitev osebne potrošnje. Standard 
občanov vsaj tistih z nizkimi dohodki ho zaščiten, zato 
ne moremo trditi, da bomo te kategorije bistveno pri- 
zadeli. Najbolj bo prizadet standard občanov, ki imajo 
družinske dohodke okrog poprečja in tik nad poprečjem 
za SR Slovenijo. Kljub temu pa vsa dosedanja stališča 
od nas zahtevajo, da končno le realiziramo ekonomsko 
stanarino in s tem omogočimo normalno gospodarjenje 
s stanovanji v družbeni lastnini in racionalnejšo poraz- 
delitev razpoložljivega in bodočega stanovanjskega pro- 
stora. Le tako bo prišla do izraza tudi lastna iniciativa 
in udeležba občana ob reševanju lastnega stanovanjskega 
problema. 

Gre tudi za izenačevanje bremen med stanovalci druž- 
benih stanovanj, (ki danes pokrivajo le manjši del stroš- 
kov v zvezi z vzdrževanjem in jim zato tudi ni omo- 
gočeno upravljanje s stanovanji) ter lastniki stanovanj, 
ki nosijo celotno ali vsaj večji del bremena gradnje iii 
vzdrževanja stanovanja ali stanovanjske hiše. 

Enotna vrednost točke 37,22 din je določena ma osno- 
vi poprečne cene kv. m novega stanovanja v oktobru 1976, 
ki znaša 5.806 din za m', ki pa ne vsebuje sredstev za 
izgradnjo komunalnih naprav. 

V občinah, kjer je dosežena v oktobru 1976 višja pro- 
dajna cena (brez komunalnih naprav) kot 5.806 din za 
kvadratni meter, se vrednost točke poveča tako, da se 
pomnoži z ustreznim faktorjem, ki je večji kot 1, če pa 
je poprečna cena nižja se pomnoži s faktorjem, ki je 
manjši od 1. 

Npr. če znaša cena 6.070 din kvadratni meter, bomo 
pomnožili s faktorjem 1,05 (6.070 : 5.806) in dobili vred- 
nost točke 39,08 ( 37,22 x 1,05). Ce pa bi znašala popreč- 
na cena kvadratnega metra 5.417 din, pa bi množili s fak- 
torjem 0,93 (5.417 : E.806) in dobili vrednost točke 34,61 
(37622 x 0,93). 

S takim načinom obračunavanja stanarin, ki Je eko- 
nomsko nujen in logičen, želimo vplivati na zniževanje 
cen novozgrajenih stanovanj,-istočasno pa tudi omogočiti 
večji vpliv pričakovalcev stanovaj in stanovalcev za zni- 
ževanje cen stanovanj. 

Poviševanje stanarin bo zahtevalo različne odstotke 
povišanja v občinah, ker težimo k istemu cilju iz različ- 
nih startov. (Današnje stanarine temeljijo na osnovah Iz 
leta 1966, ko je bilo razmerje za enaka stanovanja med 
dvema skrajmostima Obala : Maribor 1,39 : 1, kar pome- 
ni, da bodo stanarine v Mariboru poviševane z višjim 
odstotkom). Na ta razmerja bodo vplivala še odstopanja 
v cenah kvadratnega meitra novih stanovanj. 

Posebej moramo opozoriti, da so razmerja nakazane 
delitve stanarine v 7. tezi le orientacija, razen za amor- 
tizacijo. Ta razmerja so nastala iz izračuna poprečne vi- 
šine stanarine za vsa družbena stanovanja v SR Slove- 
niji dn zlasti ne upoštevajo preteklih obveznosti, ki so na 
stale z najemanjem kreditov za gradnjo in vzdrževanje 
stanovanj. Te obveznosti bo potrebno pokrivati, če so na- 
stale z gradnjo novih stanovanj najbrže s sredstvi razpo- 
lagalcev pravice nad takimi stanovanji, sicer pa na račun 
Investicijskega vzdrževanja. 

Razmerja so izračunana za doseženo ekonomsko sta- 
narino in zlasti v fazi prehoda ne bodo ustrezala dejan- 
skim potrebam in možnostim v posameznih samouprav- 
nih stanovanjskih skupnostih. To velja zlasti za sredstva 
upravljanja, ki bodo potrebna po odstotku znatno večja 
v prvih letih. To še pos< ej velja za tiste samoupravne 
stanovanjske skupnosti, ki imajo v upravljanju manjše 
število stanovanj. Za odstotek, ki je predviden za tekoče 
vzdrževanje pa to ni toliko pomembno, ker bo smotrno 
vsa sredstva za vzdrževanje (investicijsko in tekoče) v 
bodoče združevati. 

Poudarjamo, da se z družbenim dogovorom o preho- 
du na ekonomske stanarine za obdobje od leta 1978 do 
1982 (1985) opredeljujemo istočasno tudi za sprejemanje 
ukrepov v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti, 
ki bodo zagotovili odločanje tudi o delu investicijskega 
vzdrževanja ter s tem tudi poudarek vse večji vlogi zbo- 
rov stanovalcev in hišnih svetov ter zborov stanovalcev 
pri krajevni skupnosti. 

IZRAČUN SKUPNE POPREČNE VREDNOSTI TOČKE, 
POPREČNE MESEČNE STANARINE IN GRADBENE 

CENE ZA STANOVANJA V ŠESTIH SAMOUPRAVNIH 
STANOVANJSKIH SKUPNOSTIH SRS 

OBČINA 
B ». 

n 
*i 
a 
a 

1. LJUBLJANA 
2. MARIBOR 
3. OBALA 
4. LJUTOMER 
5. KRANJ 
6. RADOVLJICA 

30.120 
23.438 
10.721 

534 
4.881 
1.812 

20.98 
14.99 
22.12 
14.53 
17.85 
17.87 

359.80 
229.67 
302.20 
253.06 
340.00 
295.74 

6.332 
6.319 
5.425 
7.280 
5.953 
5.810 

SKUPAJ 
(poprečje) 71.556 18.84 304.80 6.153.55 

Uporabili smo tehtan način izračunavanja poprečij, kar 
pomeni, da Je večje ali manjše število stanovanj v posa- 
mezni skupnosti bolj ali manj vplivalo na odmik od na- 
vadne (poprečne) vrednosti. 

Podatki se nanašajo na 1. 7. 1977. 

Indeks skupne poprečne gradbene cene na poprečno grad- 
beno ceno v SRS za oktober 1976 Je 106,1 (6159,56 : 5806) 
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IZRAČUN EKONOMSKE STANARINE OB PREDVIDENEM 12«/, LETNEM POVIŠANJU CEN V VARIANTAH DO LETA 
1980, 1982, 1985 

izračuni 
do leta 

poprečna vrednost točke 

1980 1982 

poprečna mesečna stanarina indeksi povišanj 

1985 1980 1982 1985 1980 1932 1985 

10 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1934 
1985 

18.84 
31.59 
44.35 
57.11 

29.40 
39.96 
50.52 
61.08 
71.64 

29.06 
39.29 
49.52 
59.74 
69.97 
80.19 
90.42 

100.65 

304.80 
511.17 
717.51 
J23.95 

475.64 
646.48 
817.32 
988.16 

1.159.02 

470.24 
635.69 
801.13 
966.57 

1.132.05 
1.297.50 
1.462.95 
1.628.43 

303.00 
167.71 
140.36 
128.77 

380.25 
156.05 
13552 
126.43 
120.90 
117.29 

534.20 
154.28 
135.18 
126.02 
120.65 
117.12 
114.61 
112.75 
11131 

Izračun temelji na ugotovljeni skupini poprečni vrednosti 
nih stanovanjskih skupnostih in ob upoštevanju poprečne 

točke in skupni poprečni mesečni stanarini v 6 samouprav, 
gradbene cene v SRS v oktobru 1976 (5.806.—) 

8 9 10 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

18.84 
32.76 
46.67 
60.59 

30.27 
41.71 
53.14 
64.57 
76.01 

29.83 
40.83 
51.82 
62.82 
73.81 
84.80 
95.79 

106.79 

304.80 
530.00 
755 04 
980.24 

489.72 
674.8 

859.72 
1.044.64 
1.229.72 

482.60 
660.68 
838.54 

1.016.43 
1.194.30 
1.372.13 
1.549.95 
1.730.83 

321.60 
173.88 
142.46 
129.83 

403.45 
160.67 
137.80 
127.40 
121.51 
117.72 

566.80 
158.30 
136.90 
126.90 
121.20 
117.50 
114.90 
112.90 
111.67 

Pri izračunavanju smo upoštevali indeks dejanske skupne poprečne gradbene cene na poprečno gradbeno ceno v 
v oktobru 1976, ki je 106,1 in z njim korigirali vrednost točke. 

SRS 

1ZKACUN EKONOMSKE STANARINE OB PREDVIDENEM 10% LETNEM POVIŠANJU CEN V VARIANTAH DO LETA 
1980, 1982, 1985 

izračuni 
dio leta 

poprečna vrednost točke 

1980 1982 1985 

poprečna mesečna stanarina indeksi povišanj 

1900 1982 1985 1980 1982 1985 

8 9 10 

1977 
1978 
1979 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

18.84 
30.59 
42.35 
54.11 

28.16 
37.49 
46.82 
56.14 
65.47 

27.37 
35.91 
44.45 
52.98 
61.52 
70.06 
78.59 
87.14 

304.50 
494.89 
635.15 
075.41 

455.58 
606.51 
757.45 
908.55 

1.059.55 

442.91 
581.03 
719.14 
857.26 
995.37 

1.133.49 
1.271.60 
1.409.70 

287.21 
162.36 
138.44 
127.77 

347.62 
149 47 
133.13 
124.88 
119.95 
116.62 

462.50 
145.31 
131.18 
123.77 
119.20 
xl6.ll 
113.87 
112.18 
110.86 

Izračun temelji na ugotovljeni skupni poprečni vrednosti točke in skupni poprečni mesečni stanarini v šestih samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih in ob upoštevanju poprečne gradbene cene v SRS v oktobru 1976 (5.806.—) 

1 8 9 10 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1935 

18.84 
31.69 
44.56 
57.41 

28.96 
39.09 
49.21 
59.34 
69.46 

23.04 
37.25 
46.45 
55.65 
C4.86 
74.06 
83.26 
92.46 

304.80 
512.69 
720.90 
028.79 

468.52 
658.74 

829.28 
999 99 

1.170.53 

453.64 
602.64 
751.48 
900.35 
.049.35 

1.198.19 
1.347.03 
1.495.87 

304.70 
163.20 
140.60 
128.80 

384.03 
153.71 
140.60 
125.90 
120.60 
117.05 

Pri izračunavanju smo upoštevali indeks de;anske skupne poprečne gradbene cene na poprečno gradbeno ceno v 
T oktobru 1976, ka je 106,1 in z njim korigirali vrednosti točke. 

490.70 
143.83 
132.85 
124.70 
119.81 
116.55 
114.18 
112.42 
111.05 

SRS 
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ČZ »URADNI LIST SRS« PRIPOROČA: 

dr. Vilko Androjna - UPRAVNI POSTOPEK IN 
UPRAVNI SPOR - teoretični in praktični učbenik. 

dr. Vilko Androjna - ZAKON O SPLOŠNEM UPRAV- 
NEM POSTOPKU - s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Vilko Androjna — ZAKON O UPRAVNIH SPORIH - 
s komentarjem in sodno prakso. 

dr. Stojan Cigoj - OBLIGACIJE - sistem splošnega 
obligacijskega prava v teoriji, sodstvu in primerjalnem 
pravu., 

dr. Stojan Cigoj - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
- splošni nauki, 1. knjiga, in - posamezna pravna 
razmerja 2. knjiga. 

dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica VVedam-Lukič - 
PRAVDNI POSTOPEK. 

Franc Šink - PRA VNI IZRAZI - primerjalni z decimal- 
no klasifikacijo — slovensko — srbohrvaško — franco- 
sko - nemško. 

dr. France Čeme — UVOD V EKONOMSKO VEDO — 
temelji politične ekonomije. 

TEMELJNA POLITIČNA VPRAŠANJA DRUŽBENEGA 
ŽIVLJENJA IN RAZVOJA SR SLOVENIJE 

USTAVA SRS - z ustavnim zakonom 
USTAVA SFRJ 
USTAVI SRS IN SFRJ 
USTAVA SRS v italijanščini 
USTAVA SRS v madžarščini 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLA VIJE - uvodna po- 

jasnila dr. Ljubo Bavcon. 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE - uvodna pojasni- 

la dr. Ljubo Bavcon. 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU - uvodna poja- 

snila dr. Peter Kobe. 

ZAKON O PRA VDNEM POSTOPKU - uvodna pojasni- 
la Lojze Ude 

PREDPISI O PREKRŠKIH - zvezni in republiški zakon 
z uvodnimi pojasnili - Marjan Šenk. 

GOSPODARSKI PRESTOPKI z uvodnimi pojasnili 
ZBIRKA PREDPISOV 

ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA DE- 
DOVANJE 

ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV 
STANOVANJSKI PREDPISI 4 - samoupravna stano- 

vanjska skupnost 
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - gospodarjenje s stav- 

bami v družbeni lastnini - delo hišnih svetov 
ZBIRKA PREDPISOV O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

SANKCIJ 
ZVEZNI ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI 

OBVEZNOSTI 
ZAKON O LJUDSKI OBRAMBI IN O DRUŽBENI SAMO- 

ZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRANJIH ZADEVAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GRADITVI OBJEKTOV 
PREDPISI O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
ZBIRKA PREDPISOV O GEODETSKI SLUŽBI 
ZBIRKA PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
PRA VILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVETNI- 

KOV 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 

ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, O PRIPRAVNIKIH IN 
STROKOVNIH IZPITIH ' 

NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO DOMOV ZA 
UČENC& SREDNJIH ŠOL V SRS 
NORMATIVI ZA GRADITEV IN OPREMO POSEBNIH 
OSNOVNIH ŠOL ZA LAŽJE DUŠEVNO PRIZADETE 
OTROKE V SRS 

REGISTER PREDPISOV 1969-1971 
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NAROČILNICA Z 

Naročamo  izvodov »POROČEVALCA«, od tega • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): » 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): J 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 0 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 2 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): • 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): m 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 2 

Letno naročnino din  (120 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, J 
Ljubljana 50100-854-50204. • 

Dne  1978 Žig podpis naročnika • 

»•#••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••# 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Ludvik Golob (predsednik), Marko Herman, Gojmir Komar, dr. 
France Petrič, Franjo Turk, Drago Vresnik, Erika Vrhunec, Jernej Vrhunec in Janez Zaje - Odgovorni urednik: Marijan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR 
Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 22-741 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Kiro Hadži Vasilev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožef Ipač, Radmila Matič, 
Svetislav Popovič, Dušan Čehovin, Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarič, Ivica Čačič, Moma Radosavljevič, Siniša Pudar, Krste Čalovski, dr. Petar Vajovič, Aleksandar 
Petkovič in Teodor Olič - Odgovorni urednik Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011)334-149 •TiskĆGP Delo 
- Cena posameznega izvoda 5 din - Naročnina za leto 1978 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon 
(061) 20-596 



Bporočovžilc^ 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

INFORMACIJA 

o realizaciji delovnega programa Zbora 

združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za obdobje od septembra 1977 

do julija 1978 

in 

periodični delovni načrt 

Zborov Skupščine SR Slovenije za 

mesece junij, julij in september 1978* 

* Periodični delovni načrti zborov Skupščine SR Slovenije so bili določeni na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije 31. maja 1978. 
Po sejah zborov pa je bilo nb skupnem sestanku Predsedstva Skupščine SR 
Slovenije in Koordinacijske komisije Izvršnega sveta ugotovljeno, da posa- 
mezna gradiva in akti skupščini ne bodo predložena v prej dogovorjenem roku. 
Zato so bile seje zborov, predvidene za 12. julij, premaknjene na 19. julij, za te 
seje pa tudi še ne bo predloženo poročilo o uresničevanju stališč Skupščine SR 

Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja delitve dela na področju prometa in 
zvez v SR Sloveniji. Dogovorjeno je tudi bilo, da bo na sejah zborov 26. julija 
obravnavan družbeni dogovor o racionalizaciji pridobivanja, pretvarjanja, tran- 
sporta in porabe energije. 
V periodičnem delovnem načrtu zborov Skupščine SR Slovenije za mesece junij, 
julij in september 1978, ki ga objavljamo, so te spremembe že upoštevane. 





Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije so na sejah 17. in 19. oktobra 1977 
sprejeli programe svojega dela za obdobje od septembra 
1977 do julija 1978. Zbori so pri tem sicer upoštevali, da se 
bo marca 1979 iztekel mandat delegacijam za delegiranje 
delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, vendar 
pa so zaradi kontinuitete dela skupščine sprejeli program za 
celotno programsko obdobje. Program je vseboval vse po- 
membnejše in prioritetne naloge zborov skupščine v pro- 
gramiranem obdobju, poleg tega pa so v tem času zbori 
obravnavali tudi druga vprašanja, ki so jih narekovale te- 
koče družbene potrebe in interesi. Že ob sprejemanju delov- 
nega programa je bilo ocenjeno, da je zastavljeni program 
obsežen in zahteven in da ga v predvidenem programskem 
obdobju v celoti ne bo mogoče uresničiti, med drugim tudi 
zato ker je bila izpolnitev nekaterih programskih nalog 
odvisna od predhodne sistemske ureditve v federaciji. 
V izpolnjevanju delovnega programa za to obdobje so zbori 
Skupščine SR Slovenije v prejšnjem mandatu obravnavali 
vrsto načrtovanih tematskih vprašanj in sprejeli številne 
sistemske in druge zakone. Pri tem je bil dan glavni pouda- 
rek uresničevanju intencij zakona o združenem delu in dana 
prioriteta pripravi in sprejemanju tistih zakonov, ki zadevajo 
družbenoekonomske in druge samoupravne odnose delav- 
cev v združenem delu. Te je bilo treba pripraviti in sprejeti 
čimprej, da je bila omogočena priprava ustreznih samo- 
upravnih splošnih aktov v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. V tem obdobju je bil v zakonodajnem delu dan 
poseben poudarek tudi sodelovanju pri graditvi nove 
zvezne zakonodaje. Kako je skupščina prejšnjega mandata 
izpolnjevala delovne programe in tudi tekoči delovni pro- 
gram, je podrobneje razvidno iz poročila o delu Skupščine 
SR Slovenije za obdobje 1974 do 1978. 

Namen informacije je, da pokaže, katere programirane na- 
loge iz delovnih programov zborov za obdobje od sep- 
tembra 1977 do julija 1978 še niso bile opravljene, hkrati pa 
opredeli naloge, ki jih bo potrebno opraviti do konca julija 
oziroma še v septembru 1978 in naloge, ki bodo prenešene v 
novo programsko obdobje dela skupščine. 
Podlaga za opredelitev teh nalog so bili programi dela 
zborov za obdobje od septembra 1977 do julija 1978 ter 
pregled neposrednih nalog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiških upravnih organov do 31. julija 1978 
ter tiste zadeve iz zvezne pristojnosti, ki so bile med tem 
skupščini že predložene. Ostala vprašanja iz zvezne pri- 
stojnosti v tem programu še niso opredeljena, ker zbora 
Skupščine SFRJ še nista opredelila svojih programskih na- 
log. Tako predstavlja ta informacija tudi že periodični de- 
lovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije za prve mesece 
njenega dela oziroma do sprejetja novega programa. 
Program je sestavljen tako, da so v prvem delu naloge 
zborov časovno opredeljene po predvidenih sejah oziroma 
po mesecih (ena seja v juniju, dve seji v juliju in ena seja v 
septembru), drugi del pa vsebuje pregled še neopravljenih 
nalog, ki pa časovno niso opredeljene in ki jih bo potrebno 
upoštevati pri pripravi in sprejemanju novega programa. 
Kolikor pa bodo skupščini predložene že preje, bodo po 
oceni predsedstva Skupščine SR Slovenije oziroma na 
predlog delovnih teles skupščine in zborov uvrščene v 
dnevne rede sej pristojnih zborov. 

Seje zborov naj bi bile: 
- 28. junija, 
- 19. julija (seja Družbenopolitičnega zbora 17. julija), 
- 26. julija, 
- 27. septembra. 

PRV8 DEL 

Seje zborov 

28. junija 1978 

TEMATSKI DEL 

1. Uresničevanje resolucije Skupščine SR Slo- 
venije o ekonomskih stikih SR Slovenije z drža- 
vami v razvoju 
Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so marca 1975 s posebno 
resolucijo opredelili osnovna izhodišča za nadaljnje sodelo- 
vanje SR Slovenije z državami v razvoju. Z njo so naložili tudi 
konkretne naloge tako upravnim organom kot organizacijam 
združenega dela. Obravnava te teme zato predstavlja celovit 
pregled uresničevanja z resolucijo določene politike in more- 
biten sprejem stališč za učinkovito delo na tem področju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je skupščini že predloženo. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Informacija o izvajanju priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije 
o štipendijski politiki 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je skupščini že predloženo. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Obravnava tudi: Skupščina Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije 

3. Informacija o izvajanju priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o nočnem delu žena in 
mladine v industriji, gradbeništvu, prometu in 
proizvodni obrti v letu 1977 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Informacija je skupščini že predložena. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva 

4. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
za obdobje od septembra 1977 do maja 1973 
Delegati SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ so 
predložili v obravnavo poročilo o svojem delu za obdobje od 
septembra 1977 do maja 1978. V skupščini sta bili pred tem 
obravnavani že dve poročili. 
Predlagatelj: delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- 

ščine SFRJ 
Gradivo je že predloženo. 
Pristojen: Zbor občin 

ZAKONODAJNI DEL 

a) Republiški zakoni in odloki 

1. Predlog zakona o zaključnem računu 
o izvršitvi republiškega proračuna 
za leto 1977 
S tem zakonom se ugotavlja izvršitev zakona o republiškem 
proračunu za leto 1977 in določa bilanca in razpored dohod- 
kov in odhodkov republiškega proračuna za leto 1977. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Predlog je skupščini že predložen. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

2. Predlog zakona o seizmološki službi 
Zakon opredeljuje zadeve seizmološke službe ter določa pri- 
stojne republiške oziroma občinske organe ter organizacije 
za opravljanje teh zadev. Določa tudi naloge upravljalcev 
pomembnejših gradbenih objektov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 



Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 
zakona o upravnih taksah 
z osnutkom zakona 
Dopolnitev zakona o upravnih taksah določa, da mora taksni 
zavezanec, ki preko našega diplomatsko-konzularnega pred- 
stavništva zaprosi za upravno dejanje, plačati pri le-tem takso 
v tuji valuti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon je skupščini že predložen. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

4. Potrditev zaključnega računa dohodkov 
in izdatkov Narodne banke Slovenije 
za leto 1977; 
- letno poročilo Narodne banke Slovenije 
za leto 1977 
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 

5. Potrditev finančnega načrta Narodne banke 
Slovenije za leto 1978 
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 

b) Soglasja k zveznim aktom 

1. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev 
federacije za dodatno vlogo SFRJ v selektivno 
povečanje kapitala mednarodne banke za 
obnovo in razvoj 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Predloženo: 7. 4. 1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

2. Osnutek zakona o skupnosti industrije 
oborožitve in vojaške opreme Jugoslavije 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

Predloženo: 11.5. 1978 
Pristojen: Zbor združenega dela 

3. Osnutek zakona o ekonomskih in drugih 
odnosih v proizvodnji in prometu 
oborožitve in vojaške opreme 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Predloženo: 12. 5. 1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

4. Osnutek zakona o uporabi določenega 
zneska dinarske protivrednosti zunanjega 
kredita, katerega uporabnik je federacija 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Predloženo: 15. 5. 1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

5. Dogovor o načinu zagotovitve dopolnilnih 
sredstev za kreditiranje izvoza opreme in ladij in 
izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v 
obdobju od leta 1978 do leta 1980 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Predloženo: 14. 4. 1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

6. Dogovor o kontinuirani graditvi zmogljivosti v 
obdobju od leta 1976 do 1980 za razvoj barvne 
metalurgije v času po letu 1980 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Predloženo: 12. 5. 1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor Občin - 

7. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1977 
Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za 
leto 1978 
Letno poročilo Narodne banke Jugoslavije za 
leto 1977 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ 
Pristojen: Zbor združenega dela 

Seje zborov 

19. julija 1978 

(seja Družbenopolitičnega 

zbora 17. julija) 

ZAKONODAJNI DEL 
^Republiški zakoni 

1. Predlog zakona o organu 
samoupravne delavske kontrole 
Izhajajoč iz ustave in zakona o združenem delu opredeljuje ta 
zakon položaj in vlogo organa samoupravne delavske kon- 
trole ter pri tem ureja le potrebne enotne temelje za uspešno 
delovanje tega organa. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Predlog odloka o pripravi dolgoročnega 
plana razvoja SR Slovenije 
do leta 2000 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Odlok pripravi: Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Predlog zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij 
Zakon ureja izvrševanje vseh kazenskih sankcij, ki jih lahko 
pristojni organi izrekajo v kazenskem postopku, v postopku 
za gospodarske prestopke, v postopku o prekršku ali v kakš- 
nem drugem postopku, če ni v posebnem zakonu drugače 
določeno. Zakon določa način izvrševanja kazni zapora, de- 
narne kazni, kazni zaplembe premoženja, smrtne kazni, po- 
gojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom, varnostnih ukre- 
pov in vzgojnih ukrepov. Ta zakon uresničuje temeljna načela 
za izvrševanje kazenskih sankcij, ki so določena v zveznem in 
republiškem kazenskem zakonu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, organi- 

zacijo uprave in proračun 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

* V dnevne rede sej zborov 17. oziroma 19. julija bodo uvrščeni tudi akti Skupščine 
SFRJ, ki bodo predloženi Skupščini SR Slovenije v soglasje. 

IV 



4. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev objektov in nabave 
opreme v obdobju 1978-1982 
S tem zakonom je določen program investicijskih vlaganj SR 
Slovenije za graditev objektov in nabavo opreme organov in 
organizacij, ki se financirajo iz republiškega proračuna ter za 
graditev Kulturnega doma »Ivan Cankar«. Zakon določa tudi 
sredstva za financiranje tega programa. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

7bor občin 
5. Predlog zakona o ukrepih v živinoreji 
Ta zakon določa v dejavnosti živinoreje zadeve posebnega 
družbenega pomena, način njihovega uresničevanja in 
ukrepe za pospeševanje živinoreje. Te zadeve zakon <3oloča 
tudi za področja ribogojstva, čebelarstva, prometa s plemen- 
sko živino in živalskim semenom in živinsko krmo. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdar- 

stvo in prehrano 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

6. Osnutek zakona o združevanju organizacij 
združenega dela v splošna združenja 
in gospodarske zbornice 
Zakon ureja obvezno združevanje organizacij združenega 
dela ter delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko 
dejavnost s sredstvi v lastnini občanov v občinske oziroma 
medobčinske gospodarske zbornice (območne zbornice) in 
gospodarsko zbornico Slovenije. Zakon določa tudi način 
povezovanja članov Gospodarske zbornice Slovenije po pa- 
nogah, v interesnih skupinah, v medobčinskih zborih in od- 
borih in v koordinacijskih odborih, delegatska razmerja v 
zbornici in način njenega financiranja. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo 
Pristojen: Zbor združenega dela 

7. Osnutek zakona o odvetništvu 
in drugi pravni pomoči 
Ta zakon opredeljuje oblike pravne pomoči, ureja obseg in 
dolžnost nuđenja pravne pomoči, v tem okviru pa tudi 
odvetništvo kot samostojno družbeno službo.* 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, organi- 

zacijo uprave in proračun 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Predlog za izdajo zakona 
o družbeni kontroli cen 
Zakon bo urejal pravice in obveznosti organov SRS in občin 
pri opravljanju družbene kontrole cen, v skladu z zveznim 
zakonom, ki je še v obravnavi, ter delno postopke pri sklepa- 
nju samoupravnih sporazumov in pripravi pravilnikov, ki jih 
izdaja Zavod za cene. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9. Predlog za izdajo zakona o uskladitvi 
posameznih določb republiških zakonov 
v zvezi z lokacijskimi postopki 
z osnutkom zakona 
S tem predlogom uresničujemo stališča, sklepe in priporočila 
Skupščine SR Slovenije za oblikovanje in izvajanje prostor- 
ske, urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 4/78). Namen novega zakona je, da se posamezne 
odločbe nekaterih republiških zakonov, ki predpisujejo pi- 
smena soglasja, mnenja in dovoljenja za pridobitev lokacij- 
skega dovoljenja, uskladijo tako, da bodo dosežene poeno- 
stavitve v upravnem postopku ob zagotovljenem varstvu 
splošnih koristi. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Seje zborov 

26. julija 

TEMATSKI DEL 

1. Poročilo o izvajanju družbenega plana in 
dogovora o temeljih družbenega plana v letih 
1976,1977 in 1978 s prvo prognozo možnosti 
razvoja za leto 1979 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje in 

informacijski sistem 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Spremembe in dopolnitve družbenega 
dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980 
Naloga, po kateri bodo podpisniki družbenega dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije 1976-1980 na pod- 
lagi metodologije, ki jo pripravi Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, uskladili svoje investicijske plane s prevre- 
dnotenim dotokom sredstev, je opredeljena v predlogu te- 
meljnih razvojnih nalog v letu 1978 in objavljena v prilogi k 
resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 v letu 1978, ki je sestavni del resolucije 
o politiki izvajanja plana v letu 1978. 
Informacija o tem usklajevanju bo dana v okviru analize o 
izvajanju srednjeročnega plana, ki bo predložena Skupščini 
SR Slovenije predvidoma junija meseca. Kolikor bodo ra- 
zmere to zahtevale, bodo na podlagi te analize oziroma ukre- 
pov, ki jih bodo sprejeli podpisniki družbenega dogovora, 
predložene tudi ustrezne spremembe in dopolnitve druž- 
benega dogovora o temeljih družbenega plana (že sedaj je 
znano, da bo to potrebno storiti na področju črne metalurgije 
in energetike). 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Podpisniki družbenega dogovora, Zavod 

SR Slovenije za družbeno planiranje, Re- 
publiški komite za družbeno planiranje in 
informacijski sistem 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Poročilo o uresničevanju politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v 
preteklem obdobju z oceno možnosti 
uresničevanja v 1979. letu s predlogi ukrepov za 
uresničitev te politike 
Predlagatelj: Skupščina SFRJ 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Družbeni dogovor o racionalizaciji pridobiva- 
nja, pretvarjanja, transporta in porabe energije 

Predlagatelj: Izvršni svet skupščine SRS 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 



ZAKONODAJNI DEL 

'Republiški zakoni 

1. Osnutek zakona o državni upravi, repu- 
bliškem izvršnem svetu 
in republiških upravnih organih 
V skladu z ustavo SR Slovenije, zakonom o združenem delu 
ter zakonom o temeljih sistema državne uprave ta zakon 
določa nosilce funkcije državne uprave v posameznih druž- 
benopolitičnih skupnostih v SR Sloveniji. Zakon predvideva 
sodelovanje organov državne uprave z družbenopolitičnimi 
organizacijami in drugimi družbenimi dejavniki prek druž- 
benih svetov, opredeljuje pa tudi družbenoekonomski položaj 
delavcev v delovnih skupnostih v organih državne uprave. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, organi- 

zacijo uprave in proračun 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

* V dnevne rede sej zborov 26. julija bodo uvrščeni tudi akti Skupščine SFRJ, ki 
bodo predloženi Skupščini SR Slovenije v soglasje. 

**Seje zborov 

27. septembra 1978 

TEMATSKI DEL 

1. Izhodišča za ureditev družbenega 
sistema informiranja 
V srednjeročnem družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 je naloženo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da do konca leta 1977 zaradi postopne izgradnje druž- 
benega sistema informiranja vključno s prilagoditvijo stati- 
stičnega sistema predloži zakona, s katerim bodo med drugim 
urejeni tudi temelji izgradnje informacijskih sistemov, raču- 
nalništva in statistike. Zakoni naj bi obsegali tudi naloge na 
področju izgradnje socialnega informacijskega sistema, za 
spremljanje gospodarskih gibanj, prostorskega informacij- 
skega sistema in sistema za spremljanje onesnaževanja oko- 
lja kot ključnih podsistemov družbenega informacijskega si- 
stema. Ob tem bo treba še oceniti, kakšne spremembe so 
potrebne glede veljavnega zakona o javnem obveščanju. Pri 
tem se bo treba vključiti tudi v oblikovanje resolucije o enot- 
nih izhodiščih družbenega sistema informiranja v SFRJ, ki jo 
bo sprejela Skupščina SFRJ. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje in 

informacijski sistem 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Osnutek dogovora o temeljih prostorskega 
plana SR Slovenije do leta 1985 z elementi 
dolgoročnih ciljev in smeri prostorskega vidika 
družbenega razvoja do 2000 
Dogovor bo vseboval tako politiko urbanizacije SR Slovenije, 
kakor tudi temelje za politiko gospodarjenja s prostorom. 
Uresničevanje nalog iz resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v letu 

1977 ter stališč, sklepov in priporočil o problematiki varstva 
narave, dobrin splošnega pomena in vrednotah človekovega 

Glede na obsežnost predvidenih dnevnih redov na seji zborov v septembru, 
bo potrebno pri konkretni določitvi dnevnih redov za te seje, upoštevati tiste 
naloge, ki so določene kot prednostne (npr. zakoni s področja svobodne me- 
njave dela, družbenega in urbanističnega planiranja, s kmetijskega področja 

okolja zahteva sočasno pripravo prostorskih planov republike 
in občin v SR Sloveniji. 
Tako bodo pripravljeni: osnutek dogovora o temeljih prostor- 
skega plana SR Slovenije do leta 1985; osnutki dogovorov o 
temeljih prostorskih planov občin in osnutek prostorskega 
plana SR Slovenije. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje in 

informacijski sistem 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

3. Kompleksno preventivno varstvo 
delovnih ljudi 
Gradivo, ki bo obravnavalo kompleksno problematiko preven- 
tivnega varstva delovnih ljudi, bo vsebovalo naslednja posa- 
mična gradiva: 
- vzroki, posledice in prevencije nesreč v gospodarstvu, za- 
sebnem kmetijskem sektorju, rekreaciji in v javnem prometu 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve), 
- varstvo pri delu z vidika uresničevanja zakona o varstvu pri 
delu (Republiški sekretariat za delo), 
- stanje in delovanje službe medicine dela v zvezi z zdrav- 
stvenim varstvom delavcev (Republiški komite za zdravstveno 
in socialno varstvo), 
- analiza o intenziteti invalidiziranja z družbenim dogovorom 
o prevenciji invalidnosti (Republiški sekretariat za delo), 
- informacija o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb (Republiški sekretariat za delo). 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za delo v sodelovanju 

z Republiškim komitejem za zdravstvo in 
socialno varstvo ter z Republiškim sekreta- 
riatom za notranje zadeve 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Razvojna problematika drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji 
Razvoj drobnega gospodarstva v prvih letih izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije ni v skladu s predvidenim ra- 
zvojem, zlasti glede povečanega deleža tega gospodarstva v 
celotnem gospodarstvu ter glede ustvarjanja možnosti za 
povečano zaposlovanje. Deficitarnost pri servisnih in stori- 
tvenih dejavnostih je še vedno velika, zlasti zunaj večjih ur- 
baniziranih enot. Proces ustanavljanja pogodbenih organiza- 
cij združenega dela in združevanja v zadruge pri samostojnih 
obrtnikih gre prepočasi. 
Nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva zavira več po- 
manjkljivosti, ki jih je potrebno podrobno raziskati ter pred- 
lagati potrebne ukrepe. Hkrati je potrebno ugotoviti, kako se 
uresničuje sprejeti družbeni dogovor o pospešenem razvoju 
drobnega gospodarstva, kot tudi drugi dogovori na občinski 
in medobčinski ravni. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za industrijo 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

5. Odnosi med samoupravno socialistično 
družbo in verskimi skupnostmi 
v SR Sloveniji 
V letu 1976 je bil sprejet novi zakon o pravnem položaju 
verskih skupnosti v SR Sloveniji. 
V skladu s funkcijo skupščine oziroma njenih zborov, da 
spremljajo aktualna družbena vprašanja ter izvajanje politike 
in aktov, ki jih je sprejela skupščina, je potrebno proučiti 
odnose med samoupravno socialistično družbo in verskimi 
skupnostmi (predvsem z rimsko-katoliško cerkvijo) v SR Slo- 
veniji, zlasti z vidika uresničevanja novega zakona. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi 

skupnostmi 
Pristojna: Zbor občin 

Družbenopolitični zbor 
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6. Informacija o izvajanju priporočil - sklepov 
Skupščine SR Slovenije o izboljšanju socialne 
varnosti kmetov - borcev NOV z analizo in 
uporabo kriterijev za priznavanje varstvenega 
dodatka kmetov - borcev 
Gre za spremljanje izvajanja politike in akta Skupščine SR 
Slovenije, pri čemer bo treba po predložitvi gradiva presoditi 
ali ga bomo uvrstili v dnevni red pristojnih zborov, ali pa ga 
bodo obravnavala le pristojna delovna telesa. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za delo v sodelovanju 

s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in Republiškim komitejem za 
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov 

Pristojni:Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

ZAKONODAJNI DEL 

1. Predlog za izdajo zakona o osnovah 
družbenoekonomskih odnosov svobodne 
menjave dela na področju družbenih dejavnosti 
Zakon ureja skupne osnove medsebojnih odnosov v svobodni 
menjavi dela med delavci v družbenih dejavnostih in uporab- 
niki njihovih storitev in to v neposredni menjavi, menjavi po 
krajevni skupnosti ter v okviru ali po samoupravnih interesnih 
skupnostih. Ureja vsebino in postopek samoupravnega spo- 
razumevanja, programiranja in izvajanja dejavnosti, način 
oblikovanja cene storitev družbenih dejavnosti ter sestavine 
zajamčenih solidarnostnih programov; določa tudi enotna 
načela in organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti in 
odnose med temi skupnostmi in upravnimi organi. 
Zakon pomeni izpeljavo sistemske podlage za svobodno me- 
njavo dela. Posebna delovna skupina Izvršnega sveta priprav- 
lja izhodišča oziroma nove teze za osnutek tega zakona, ki bo 
predložen Izvršnemu svetu predvidoma v juniju. 
Na teh izhodiščih bodo temeljile tudi spremembe in dopol- 
nitve zakonov o samoupravnih interesnih skupnostih na po- 
dročju družbenih dejavnosti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Posebna delovna skupina Izvršnega sveta ter 

republiški komiteji s področja družbenih de- 
javnosti 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Predlog za izdajo zakona 
o družbenem planiranju 
321. člen ustave SR Slovenije določa, da republika s svojimi 
predpisi ureja sistem družbenega planiranja; to obveznost ji 
nalaga tudi zvezni zakon o temeljih sistema družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu Jugoslavije. Republiški zakon 
bo moral urediti ne samo sistem vsebine, nastajanja, spreje- 
manja in kontinuitete republiškega družbenega plana, marveč 
še tudi številna - v zveznem zakonu nerešena ali le nakazana 
vprašanja kot ene od temeljnih sestavin samoupravnega druž- 
benega planiranja kot ene od temeljnih sestavin družbenoe- 
konomskih odnosov in uveljavljanja odločilne vloge delavcev 
v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela sploh. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje in 

informacijski sistem 
Pristojni:Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Predlog za izdajo zakona 
o urbanističnem planiranju 
Z zakonom o urbanističnem planiranju usklajujemo sedaj 
veljavni zakon iz leta 1967 z ustavo, z zakonom o združenem 
delu in z zakonom o sistemu družbenega planiranja, upo- 
števajoč tudi izkušnje pri izvajanju sedaj veljavnega zakona. 
Nova ureditev naj upošteva integralno družbeno planiranje in 

zagotovi razvoj in ureditev prostora ter njegovo smotrno upo- 
rabo na način, da bo možno uresničevati ustavno načelo 
neposrednega samoupravnega odločanja delovnih ljudi in 
občanov pri sprejemanju skladnih prostorskih odločitev. Po- 
membni dejavniki pri tem naj postanejo interesne skupnosti. 
Nov sistem urbanističnega planiranja mora zagotoviti pro- 
storske možnosti za planirano družbeno reprodukcijo in zlasti 
za širše regionalne objekte, ki so podlaga za hitrejši go- 
spodarski in družbeni razvoj SR Slovenije, ter za stanovanjsko 
izgradnjo, ki ima pri tem poudarjen socialen in gospodarski 
pomen. V zakonu je izpeljati novo organizacijo urbanistične 
strokovne službe. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

4. Predlog za izdajo zakona 
o družbenih svetih 
Zakon naj bi na sistemskih osnovah novega zveznega zakona 
o temeljih družbenih svetov ter o zveznih družbenih svetih, ki 
je v pripravi, postavil ureditev družbenih svetov v SR Sloveniji. 
Republiški zakon bo nadalje razvil zlasti izhodišča za ustanav- 
ljanje in delo družbenih svetov v združenem delu, v občinah in 
pri organih uprave ter vzpostavil konkretno organizacijo re- 
publiških družbenih svetov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. Predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja 
Zakon naj bi celovito uredil sistem informacij (integralni infor- 
macijski sistem SR Slovenije), pri čemer bo izhajal iz splošnih 
smernic resolucije Skupščine SFRJ, ustreznega dokumenta, 
ki bo še predložen Skupščini SR Slovenije ter zveznega za- 
kona, ki naj bi predhodno uredil temelje odnosov, na tem 
področju. 
Zakon naj bi med drugim uredil tudi enotne elemente računal- 
ništva in postavil izhodišča za družbeno dogovarjanje in sa- 
moupravno sporazumevanje v smeri poenotenja, racionaliza- 
cije in skupnega planiranja ter programiranja razvoja infor- 
macijskega sistema. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Predlog za izdajo zakona 
o energetskem gospodarstvu 
Republiška skupščina je v stališčih, sklepih in priporočilih o 
izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, 
pretvarjanja, transporta in porabe energije (Uradni list SRS, 
št. 2/78) zadolžila Izvršni svet, da prouči možnost priprave 
zakona o energetskem gospodarstvu, ki naj bi obsegal dolo- 
čila za racionalno gospodarjenje z energijo, omogočil izdajo 
ustreznih podzakonskih aktov, uredil inšpekcijske službe in 
dopolnil kontrolo racionalnega gospodarjenja z energijo ter 
preprečil nekontrolirano prehajanje z enega na drugi vir ener- 
gije. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za energetiko 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

7. Predlog obrtnega zakona 
Zakon predstavlja realizacijo ustavnega načela o zajamčeni 
svobodi samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki 
so lastnina občanov. Pri tem razmerja, pravice in dolžnosti teh 
občanov konkretizira, upoštevajoč načela, ki jih je glede sa- 
mostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi v zasebni 
lasti, postavil zakon o združenem delu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za industrijo 
Pristojni:Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
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8. Osnutek zakona o intervencijah 
v kmetijstvu in o kompenzacijah 
v porabi hrane 
Zakon zagotavlja materialne pogoje za uresničevanje obvez, 
katere je SR Slovenija prevzela na področju proizvodnje 
hrane in za izvajanje politike cen pri posameznih prehram- 
benih proizvodih. Podrobno opredeljuje način zagotavljanja 
in upravljanja s sredstvi, namenjeni za intervencije v kmetij- 
stvu in kompenzacije v porabi hrane. 
Predlagatelj. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi:Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdar- 

stvo in prehrano 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
9. Predlog zakona o združevanju kmetov 
Na podlagi določil ustave SR Slovenije in zakona o združe- 
nem delu ta zakon ureja oblike združevanja kmetov, združe- 
vanja kmetijskih zadrug in drugih oblik združevanja kmetov, 
temeljna medsebojna razmerja združenih kmetov, odločanje v 
kmetijskih zadrugah in drugih oblikah združevanja kmetov, 
ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka, 
združevanje denarnih sredstev kmetov in drugih občanov za 
določene skupne namene, sodelovanje individualnih kmetov 
z organizacijami združenih kmetov in z drugimi organizaci- 
jami združenega dela, prenehanje kmetijske zadruge in dru- 
gih oblik združevanja kmetov ter vpise v sodni register. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

10. Osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 
S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi se v celoti 
ohranila dosedanja vsebinska usmeritev zemljiške politike. 
Spremenile ali dopolnile naj bi se le določbe, za katere se je 
doslej ugotovilo, da so pomanjkljive, ali pa bi jih bilo treba 
dopolniti glede na ustavo iz leta 1974 oziroma zakonom o 
združenem delu. 
Pristojna:Zbor združenega dela 

Zbor občin 

11. Osnutek zakona o pogojih in postopku 
za pridobitev pravice do 
preživninskega varstva kmetov 
S tem zakonom se urejajo pogoji in postopek za pridobitev 
pravice do preživninskega varstva kmetov, ki prostovoljno 
oddajo svoja zemljišča družbeno-pravni osebi. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

12. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o vojaških 
invalidih z osnutkom zakona 
SR Slovenija je podpisala medrepubliški dogovor o skupnih 
kriterijih pri urejanju pravic borcev, vojaških invalidov in dru- 
žin padlih in umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi republik in 
avtonomnih pokrajin. Socialistične republike in avtonomni 
pokrajini so se zavezale, da bodo določbe dogovora vnesle v 
ustrezne predpise. Ker dogovor predvideva boljšo ureditev 
nekaterih oblik dopolnilnega varstva, je potrebno veljavni 
zakon ustrezno spremeniti oziroma dopolniti. Poleg tega je v 
zakonu potrebno ustrezneje urediti nekatere določbe, ki so se 
ob uporabi pokazale kot nejasne in neprecizne. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih 
dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 z osnutkom 
zakona 
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z zakonom o zdrav- 
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stvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 38/74). Poleg tega je 
potrebno iz zakona črtati nominalne vsote, ki zaradi novo 
določenih nadomestil in načina valorizacije nimajo več nobe- 
nega smisla. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

14. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o dodatku 
zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne 
vojne z osnutkom zakona 
Zakon je potrebno uskladiti, z zveznim zakonom o dodatku za 
borce (Uradni list SFRJ, št. 39/77) in spremeniti način ugotav- 
ljanja osnove za priznanje dodatka za borce. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

15. Predlog za izdajo zakona 
o hraniino-kreditnih siužban pri 
kmetijskih in gozdno-gospodarskih 
organizacijah združenega dela 
Zakon bo v skladu z rešitvami in pooblastili iz zveznega 
zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema urejal 
status, način ustanavljanja in poslovanje hraniino-kreditnih 
služb v kmetijskih in gozdno-gospodarskih organizacijah. 
Glede na doseženo stopnjo razvitosti hranilno-kreditnega po- 
slovanja v drugih oblikah združevanja sredstev se postavljajo 
zahteve, naj bi novi zakon določil splošna načela za organizi- 
ranost in delovanje vseh oblik hranilno-kreditnega poslova- 
nja. Novi zakon bo zagotovil kontinuiteto dela hraniino-kre- 
ditnih služb po obstoječem republiškem zakonu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Pristojen: Zbor združenega dela 

16. Predlog za izdajo zakona 
o zajemčenem osebnem dohodku 
Zakon je izraz izvirne republiške zakonodaje na področju 
delovnih razmerij in realizacija in konkretizacija določb 123. 
in 133. člena zakona o združenem delu. Določa osebni doho- 
dek, ki naj zagotavlja materialno in socialno varnost delavca v 
skladu s katerim bo mogoče samoupravno sporazumevanje o 
zajamčenem osebnem dohodku v TOZD. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za delo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

17. Predlog za izdajo zakona 
o knjižničarstvu 
Zamenjuje sedaj veljavni zakon o knjižnicah ter izhaja iz 
urejanja knjižničarstva kot dejavnosti, pri čemer zlasti razširja 
vlogo matičnih knjižnic pri skrbi za napredek knjižničarstva. 
Usklajuje organizacijo in delo knjižnic z, zakonom o združe- 
nem delu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kulturo 
Pristojni. Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

18. Osnutek zakona o Triglavskem 
narodnem parku 
S tem zakonom se sedanji Triglavski narodni park razširja na 
območje Julijskih Alp, tako razširjeni narodni park pa se 
razdeli na 4 območja. Zakon predvideva ustanovitev samo- 
upravne interesne-skupnosti narodnega parka, ki bo skrbela 
za financiranje nalog v zvezi z izvajanjem tega zakona ter 
opravljala nadzor in usklajevala razvojne načrte. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 



19. Predlog za izdajo zakona o območjih 
občin v SR Sloveniji 
Občine v SR Sloveniji in njihova območja so bila določena z 
zakonom o območjih okrajev in občifi v SR Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 35/64). Navedni zakon je bil sprejet pred sprejet- 
jem ustavnega zakona iz leta 1965, ki je odpravil okraje v SR 
Sloveniji in je zato omenjeni zakon v nasprotju z veljavno 
ustavno ureditvijo. Zato je treba ta zakon uskladiti z veljavno 
ustavno ureditvijo. Poleg tega pa je potrebno v zakonu upo- 
števati tudi določbe drugega odstavka 184. člena republiške 
ustave, kjer je določen način ustanovitve, združitve ali spre- 
membe območja občin ter te ustavne določbe konkretizirati v 
zakonu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, organi- 

zacijo uprave in proračun 
Pristojen: Zbor občin 

DRUGI DEL 

a) TEMATSKE NALOGE 

1. Uveljavljanje samoupravne stanovanjske 
skupnosti ter procesi in stanje 
v stanovanjskem gospodarstvu 
Samoupravne stanovanjske skupnosti se kot osnovni nosilec 
razvoja na tem področju vsakodnevno srečujejo z vrsto pro- 
blemov, ki jih je potrebno kompleksno analizirati. Zlasti je 
treba obdelati gibanje stanovanjske graditve, izvajanje poli- 
tike stanarin, probleme v zvezi z gospodarjenjem s stanovanj- 
skim fondom ter probleme v zvezi z transformacijo stanovanj- 
sih podjetij. Proučiti je potrebno vlogo občin ter krajevnih 
skupnosti na področju stanovanjskega gospodarstva ter delo- 
vanja samoupravnih enot za družbeno pomoč s posebnim 
poudarkom na problematiki izgrajevanja solidarnostnih sta- 
novanj, eventualno revalorizacijo stanovanjskih kreditov ter 
delovanje samoupravnih enot za gospodarjenje s stanovanj- 
skim skladom v družbeni lastnini. Ob tem je treba tudi proučiti 
ustreznost veljavnih predpisov na tem področju. Gradivo bo 
služilo kot osnova za novelizacijo stanovanjske zakonodaje in 
njeno uskladitev z zakonom o združenem delu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem v sode- 

lovanju z Republiškim komitejem za tržišče 
in cene 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Obravnava tudi Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije 

2. a) Uresničevanje koncepta splošne ljudske 
obrambe v obrambnih pripravah republiške in 
ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
b) Analiza stanja in smotri razvoja civilne 
zaščite v SR Sloveniji 
Ad a) Poročilo o uresničevanju ciljev in nalog splošne ljudske 
obrambe v SR Sloveniji, opredeljenimi z zveznim in repu- 
bliškim zakonom o ljudski obrambi ter drugimi predpisi s 
področja ljudske obrambe, varnosti in družbene samozaščite, 
zlasti na področju obrambnih priprav vseh struktur družbeno- 
političnih skupnosti za vodenje in izvajanje splošnega ljud- 
skega odpora. 
Ad b) Poročilo o organiziranosti civilne zaščite in stopnji 
njene usposobljenosti za opravljanje nalog v zvezi z zaščito in 
reševanjem prebivalstva in materialnih dobrin ob vojnih ak- 
cijah, ob naravnih in drugih nesrečah ter v drugih izrednih 
razmerah. 
Poleg tega naj bi s poročilom bile zajete smeri nadaljnjega 
razvoja organiziranosti civilne zaščite v vseh strukturah druž- 
benopolitične skupnosti s ciljem čim učinkovitejšega izvrše- 
vanja nalog, opredeljenih z zakonom o ljudski obrambi. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je Izvršni svet že obravnaval na svoji seji, vendar ga 

še ni predložil skupščini. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Delovanje enotnega sistema organizacije, 
odgovornosti in obveznosti v primerih 
elementarnih nesreč 
Upoštevajoč doslej pridobljene izkušnje pri odpravljanju po- 
sledic potresov in učinkovitost družbene organiziranosti in 
aktivnosti odgovornih dejavnikov v takih primerih, upošteva- 
joč dalje sistemske rešitve v federaciji, kakor tudi ustrezne 
medrepubliške dogovore, je potrebno na tej osnovi oceniti 
umestnost dosedanjih sistemskih rešitev s tem, da se le-te 
dopolnijo tako, da bodo v celoti urejale postopek in ravnanje 
odgovornih družbenih dejavnikov in zagotavljale enotno 
prakso v primerih elementarnih nesreč. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: iTLKoordinacijski odbor za odpravo po- 
sledic potresa, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
(Štab SR Slovenije za civilno zaščito) 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Problematika produktivnosti dela 
in izkoriščanja zmogljivosti 
Glede na to, da produktivnost dela neposredno vpliva na 
dinamiko rasti celotnega družbenega proizvoda, kar se v 
srednjeročnih načrtih postavlja kot ena temeljnih nalog druž- 
benega razvoja nasploh, je potrebno v posebni analizi prou- 
čiti vzroke, zakaj glede produktivnosti zaostajamo za plan- 
skimi predvidevanji ter predlagati ukrepe, ki bi odpravili nega- 
tivne tendence na tem področju. Analiza naj bi zajela poleg 
materialne proizvodnje tudi proizvodnjo menjave dela. 
Posebej je treba v analizi obdelati problematiko izkoriščanja 
proizvodnih kapacitet in predvideti ukrepe za njihovo boljšo 
izkoriščenost. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za industrijo v sode- 

lovanju z drugimi ustreznimi republiškimi 
upravnimi organi, Gospodarsko zbornico 
in sindikati 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Problematika varstva kulturnih spomenikov 
Poročilo o stanju služb varstva kulturnih spomenikov s po- 
sebnim poudarkom na spomenikih revolucije in NOB ter 
predlogi za sistemsko ureditev. 
Predlagatelj: Izvršni'svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za kulturo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

6. Izhodišča za pripravo 
novega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
V pripravi so izhodišča za novi sistem pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. Pri tem je treba rešiti vrsto načelnih 
vprašanj sistemske narave. O izhodiščih naj bi razpravljali 
zbori Skupščine SR Slovenije. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za delo oziroma po- 

sebna Komisija Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za pripravo zasnov novega si- 
stema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

7. Ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje 

Gradivo naj bi na podlagi analiz posamičnih dejavnosti go- 
spodarske infrastrukture, ki so že bila v obravnavi v skupščini 
ali pa bodo v naslednjih mesecih, povzelo temeljne ugotovitve 
in podalo usmeritve za nadaljnje delo. Potrebno bo tudi anali- 
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zirati, kako se v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje združujejo sredstva za financiranje 
dejavnosti posebnega pomena in predlagati ukrepe za 
izvedbo nalog na področju teh dejavnosti, ki so sprejete z 
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije. V 
gradivu naj bi se tako aktualizirale ugotovitve iz analiz, ki so 
bile v skupščini že obravnavane v zadnjem obdobju, hkrati pa 
naj bi se opredelile osnove za združevanje sredstev v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in 
osnove za upravljaanje v teh skupnostih (zakon o energetiki, o 
vodah, o gozdovih, o Skupnosti za PTT promet in zveze itd.). 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Posebna medresorska skupina Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

8. Analiza davčne politike v SR Sloveniji 
Analiza naj bi prikazala vse vidike davčne politike v republiki 
ter bo služila na podlagi stališč, sprejetih v Skupščini SR 
Slovenije, kot osnova za revizijo davčnega sistema in reor- 
ganizacije davčne službe. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

9. Problematika higiensko-epidemiološke 
službe < 
Gradivo naj bi zajemalo epidemiologijo in gibanje nalezljivih 
bolezni, splošno higiensko stanje prebivalstva, epidemiolo- 
gijo splošnih in starostnih obolenj ter ukrepe za izboljšanje te 
problematike. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za zdravstveno in so- 

cialno varstvo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slove- 
nije 

10. Problematika samoupravljanja na področju 
vodnega gospodarstva 
Po triletnem uresničevanju zakona o vodah je potrebno prou- 
čiti, kakšni problemi se pojavljajo na tem področju ob vzpo- 
stavljanju in utrjevanju nove samoupravne organiziranosti. 
Cilj analize je utemeljitev sprememb v republiškem zakonu o 
vodah. 
Izvršni svet je v tej zvezi predložil skupščini poročilo o stanju 
in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v vodnem gospodarstvu, ki pa so ga pristojni odbori ocenili 
kot pomanjkljivo, ker ne vsebuje predlogov rešitev za vrsto 
odprtih vprašanj na tem področju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

b)SPREMLJANJE IZVAJANJA POLITIKE 
IN AKTOV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
1. Poročilo o izvajanju zakona 
o visokem šolstvu 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

2. Poročilo o izvajanju akcijskega programa za 
izvajanje dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976-1978 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za kmetijstvo, goz- 

darstvo in prehrano v sodelovanju z Zavo- 
dom SR Slovenije za družbeno planiranje 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Izvajanje ustavne preobrazbe 
pravosodnega sistema 
Predlagatelj: Izvršni svet skupščine Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje, or- 

ganizacijo uprave in proračun 
Pristojni:Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Poročilo o izvajanju zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena 
V poročilu je posvetiti posebno pozornost analizi uveljavljanja 
novih samoupravnih odnosov, delovanju komunalnih delov- 
nih organizacij, kot organizacij posebnega družbenega po- 
mena in vlogi družbenopolitičnih skupnosti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
5. Informacija o izvajanju priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
investicijskih in podobnih del v tujini in o 
izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo 
organizacije združenega dela pošiljati delavce 
na delo v tujino 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za delo 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

ZAKONODAJNI DEL 
1. Zakon o usmerjenem izobraževanju 
Zakon daje sistemsko podlago za celovito izobraževanje za 
delo in za samoupravljanje po končanem obveznem ose- 
mletnem šolanju, ki obsega izobraževanje za poklice, 
usposabljanje na delu in z delom, kakor tudi nadaljnje iz- 
popolnjevanje v poklicu. Področje vzgoje in izobraževanja je v 
zakonu obdelano z vidika uresničevanja sistema svobodne 
menjave dela, pri čemer skuša ovrednotiti celotno področje 
dejavnosti glede na njegov prispevek k ustvarjenem druž- 
benem dohodku oziroma k dohodku delovne organizacije. 
Zakon obravnava snov, ki je sedaj zajeta v zakonu o visokem 
šolstvu, zakonu o srednjem šolstvu, zakonu o poklicnem 
izobraževanju in o urejanju razmerij, zakonu o organizacijah 
za izobraževanje odraslih in še deloma v štirih drugih zakonih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

2. Zakon o statistiki 
SR Slovenija še nima zakona o statistiki, čeprav je organiza- 
cija statistične službe v republiki in urejanje funkcionalnih 
problemov, ki se tičejo zbiranja, obdelovanja in objavljanja 
statističnih podatkov, ki imajo pomen za republiko, v repu- 
bliški zakonodajni pristojnosti. Statistična služba v SR Slove- 
niji uravnava svoje delo z analogno uporabo določb zveznega 
zakona, to je zakona o statističnih raziskovanjih, ki imajo 
pomen za vso državo, kar pa ne rešuje številnih težavnih 
problemov v zvezi s to službo v republiki. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

3. Zakon o sredstvih skupnih rezerv 
S tem zakonom bo v skladu z načeli zakona o združenem delu 
in novega zveznega zakona o sredstvih rezerv na novo ure- 
jeno združevanje sredstev rezerv v skladu skupnih rezerv v 
organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skup- 
nostih. Nova ureditev bo nadomestila obstoječi sistem zdru- 
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ževanja in uporabe sredstev skupnih rezerv, opredeljen z 
republiškim zakonom. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

4. Zakon o zavarovanju in skupnostih 
zavarovanja 
S tem zakonom bodo v skladu z zveznim zakonom o temeljih 
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja urejena 
predvsem določena vprašanja s področja obveznega zavaro- 
vanja v prometu, ki so bila poprej urejena z zveznimi predpisi. 
Republiškega zakona s tega področja doslej še nismo imeli. 
Pristojen: Zbor združenega dela 

5. Zakon o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela 
S tem zakonom bo v skladu z zakonom o združenem delu, z 
zakoni, ki urejajo obračunski sistem in drugimi sistemskimi 
zveznimi zakoni na novo urejeno plačevanje davka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela. Temeljna vpra- 
šanja davčnega sistema (zavezanec, davčna osnova, davčne 
stopnje) bodo v zakonu opredeljena v skladu z načeli medre- 
publiškega dogovora o enotnih sistemih davkov, ki je že v 
pripravi. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

6. Zakon o davkih občanov 
Novi zakon o davkih občanov bo pomenil kompleksno revizijo 
obstoječega davčnega zakona glede na pobude, ki so bile 
izrečene ob dosedanjem izvajanju zakona in glede na nove 
rešitve, ki so bile na tem področju uveljavljene z zakonom o 
združenem delu oziroma bodo uveljavljene z novim obrtnim 
zakonom. 
Pristojna. Zbor združenega dela 

Zbor občin 

7. Zakon o javnih cestah 
Zakon bo uredil vprašanja gradnje in rekonstrukcije javnih 
cest, njihovega vzdrževanja ter uporabe in varstva. Poleg tega 
bo uredil osnovna vprašanja zagotavljanja sredstev za javne 
ceste ter vprašanja inšpekcije javnih cest. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

8. Zakon o cestnem prevozu 
Problematika cestnega prevoza je sedaj urejena z zaveznim 
zakonom, ki se .uporabna kot republiški zakon ter z repu- 
bliškim zakonom o organizaciji cestnega prevoza z motornimi 
vozili. Novi zakon bo opredelil pojme različnih vrst cestnega 
prevoza ter pogoje oziroma oblike za njihovo opravljanje, 
določil načela, kako se usklajujejo vozni redi ter uredil druga 
vprašanja s tega področja. 
Pristojna:Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9. Zakon o vpisovanju samoupravnih 
interesnih skupnosti v sodni register 
Zakon o združenem delu določa subjekte vpisovanja v sodni 
register. Poleg tega pa predvideva, da druge subjekte vpisa 
določi zakon. Novi republiški zakon bo določil obveznost 
vpisa v sodni register za interesne skupnosti, kateri podatki o 
interesnih skupnostih se bodo vpisovali v sodni register in 
katere listine bo potrebno predložiti zahtevi za vpis. Urejal bo 
tudi druga vprašanja v zvezi z vpisovanjem interesnih skupno- 
sti v sodni register. 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

10. Zakon o spominskem parku 
Kumrovec-Kozjansko 
Po dogovorih s predstavniki SR Hrvatske naj se območje 
Kumrpvec-Kozjansko, ki je vezano na življenje in zgodovin- 
sko delo Josipa Broza-Tita, razglasi za krajinski park ter po 
dogovorjenih merilih zavaruje in hkrati po naravovarstvenih 
načelih gospodarsko aktivira. V tem okviru naj se območje 
Podsrede-Tisovca-Bistrice-Kunšperka razglasi z zakonom 

kot osrednji spominski park Trebče in določijo osnove za 
varstvo in urejanje tega območja. ■ 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

11. Zakon o osnovni šoli 
Zakon naj bi sedanjo zakonsko ureditev osnovnih šol prilago- 
dil sistemu usmerjenega izobraževanja in urejeval tudi vpra- 
šanja celodnevnih osnovnih šol. S tem bo treba preveriti zlasti 
opredelitev smotrov osnovne šole. Prav tako bo zakon us- 
kladil delo in organizacijo osnovnih šol z zakonom o združe- 
nem delu ter vključil v delo osnovnih šol tudi pedagoško- 
psihološke in socialne strokovne službe. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

12. Zakon o založništvu 
Zakon opredeljuje založniške dejavnosti kot dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena ter določa ustanavljanje, pri- 
stojnosti, naloge in odnose v založniških organizacijah kot 
nosilcih te dejavnosti, 
Predlog zakona je bil odložen z dnevnih redov sej zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 15. 3.1978. V zvezi s pripombami 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora občin je po- 
trebno razčistiti odprta vprašanja, posebno glede finančnega 
stanja v založništvu z oceno finančnih učinkov na organiza- 
cije združenega dela. Zato o tem Republiški komite za kulturo 
pripravlja analizo izvršnemu svetu, ki bo odločil o nadaljnjem 
postopku. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

13. Zakon o varstvu kulturnih spomenikov 
Zakon o varstvu kulturnih spomenikov bo zajel tudi varstvo 
spomenikov revolucije in NOB. Z njim se zlasti usklajuje 
organizacija in delo zavodov za varstvo kulturnih spofrienikov 
z zakonom o združenem delu. Zakon naj bi predvidel po- 
stopek za učinkovitejše zavarovanje kulturnih spomenikov in 
bo vključil tu zlasti rezultate obravnave gradiva o položaju 
naravne in kulturne dediščine v SR Sloveniji, ki ga bo Skup- 
ščina SR Slovenije predhodno obravnavala. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kulturo 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občirt 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

14. Zakon o muzejsko-galerijski dejavnosti 
Ureditev v sedaj veljavnem zakonu o muzejih se razširja na 
urejevanje celotne muzejsko-galerijske dejavnosti; organiza- 
cija in delo muzejev in galerij se usklajuje z zakonom o 
združenem delu. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

15. Zakon o samostojnih umetnikih 
Zakon naj bi opredelil položaj delavcev, ki samostojno kot 
poklic opravljajo umetniške ali druge kulturne dejavnosti in 
status njihovih začasnih in trajnih delovnih skupnosti. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

16. Zakon o izobraževanju delavcev 
v državnih organih 

Zakon bo enotno urejal pripravništvo, strokovne izpite ter 
dopolnilno strokovno in družbenopolitično izobraževanje za 
vse delavce upravnih organov, pravosodja in drugih državnih 
organov. Sprememba sedanjih predpisov, ki urejajo to po- 
dročje, je nujna predvsem zaradi doslej neustrezno urejenih 
strokovnih izpitov, stalnega dopolnilnega izobraževanja v 
državnih organih pa doslej ni urejal noben predpis. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
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SKUPŠČINA OSNUTEK 
SOCIALISTIČNE   
REPUBLIKE SLOVENIJE 27.7.1978 

Programi dela zborov 

Skupščine SR Slovenije za 

obdobje oktober-december 

1978 (ESA-85) 
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I. 
UVOD 

Zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije so 
sprejeli program svojega dela za obdobje od septembra 
1977 do julija 1978. Z zadnjim periodičnim delovnim načrtom 
za izvedbo tega programa so bile delovno opredeljene tudi 
seje zborov v septembru 1978. 

Glede na dogovor v Predsedstvu Skupščine SFRJ, da je 
delo zborov skupščin republik in pokrajin in Skupščine SFRJ 
programirati po koledarskih letih, je Predsedstvo Skupščine 
SR Slovenije sklenilo, prvič, da se pripravi program dela 
zborov do konca leta 1978, in drugič, oblikovalo je delovno 
skupino z nalogo, da pripravi program dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1979. Tako naj bi zbori Skupščine 
SR Slovenije obravnavali in sprejeli programe dela za okto- 
ber-december 1978 na sejah zborov v septembru, programe 
svojega dela za prihodnje koledarsko leto pa na zadnjih 
sejah v decembru 1978. 

Osnutek programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za 
obdobje oktober-december 1978 vsebuje v glavnem že 
opredeljene naloge, ki so bile postavljene pred skupščino v 
prejšnjem programskem obdobju, naloge, ki izhajajo iz re- 
solucij VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije in XI. 
kongresa Zveze komunistov Jugoslavije ter naloge, oprede- 
ljene v družbenem planu SR Slovenije in drugih splošnih 
aktih Skupščine SR Slovenije. Zato vsebuje osnutek tudi 
tiste naloge, ki jih mora Skupščina SR Slovenije opraviti do 
konca leta (na primer resolucija o družbenoekonomski poli- 
tiki republike za leto 1979, republiški proračun za leto 1979 
ter spremljajoči akti). 

V osnutek so vključene naloge, ki pomenijo uresničevanje 
intencij zakona o združenem delu. Pri tem je opozoriti med 
drugim na opredelitev sistema družbenega planiranja v SR 
Sloveniji, na uresničevanje svobodne menjave dela na po- 
dročju družbenih dejavnosti, urejanje sistema državne 
uprave, na sistem funanciranja splošnih družbenih potreb 
(sistemski davčni zakoni z organizacijo službe za družbene 
prihodke) itd. 

V program niso vključene analize o samoupravni organizi- 
ranosti na posameznih področjih (gozdno gospodarstvo, 
vodno gospodarstvo itd.) Analize po posameznih področjih 

naj bi namreč omogočile opredelitev skupnih elementov za 
organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti na po- 
dročju materialne proizvodnje, o katerih naj bi Skupščina SR 
Slovenije razpravljala v prihodnjem programskem obdobju. 
V program tudi niso vključene tekoče naloge, ki jih trenutno 
še ni mogoče predvideti, pa jih bo potrebno zaradi njihove 
aktualnosti vključiti v dnevne rede sej zborov. 

II. 
Po osnutku programa dela zborov za obdobje oktober-de- 
cember 1978 naj bi bile seje zborov: 18. oktobra, 25. oktobra, 
8. in 9. novembra, 22. in 23. novembra, 6. decembra in 20. 
decembra. Na vsaki teh sej naj bi bili obravnavani tematsko 
zaokroženi sklopi zadev iz tematskega in zakonodajnega 
področja, da bi tako omogočili delegatom v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, njihovim skupinam 
za Zbor združenega dela in za Zbor občin, občinskim skup- 
ščinam ter družbenopolitičnim organizacijam bolj organizi- 
rano in načrtno delo. 

Predloženi osnutek programa za posamezne seje zborov, 
pomeni skupno dogovorjeno usmeritev dela pristojnih orga- 
nov na ravni republike, v občinah in v temeljnih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih. Opredeljeni roki pa ne 
smejo iti na škodo kvalitete predlaganih in sporazumno 
dogovorjenih rešitev. 

V osnutku programa je predlagan tudi način obravnave. 
Pri tem so dani predlogi za vključevanje družbenopolitičnih 
organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti in delovnih 
teles skupščine ter njenih zborov za predhodne postopke. 
Opredeljen je tudi interes za vključevanje republiških sve- 
tov kot oblik demokratičnega sodelovanja ter izmenjave 
mnenj organov republike kot družbenopolitične skupnosti 
ter družbenopolitičnih organizacij. 

Po sklepu predsedstva Skupščine SR Slovenije dne 27. 
julija 1978 pošiljamo osnutek programa za delo zborov 
Skupščine SR Slovenije do konca leta vsem delegatom 
oziroma njihovim skupinam, vsem občinskim skupščinam, 
samoupravnim interesnim skupnostim in vsem družbenopo- 
litičnim dejavnikom v republiki, s tem, da do 10. septembra 
opredelijo svoje pripombe in dopolnilne predloge. Na tej 
podlagi bo pripravljen predlog delovnega programa, ki bo 
predložen na septembrsko sejo zborom v obravnavo 

SEJE ZBOROV 

18. OKTOBRA 1978 

- IZHODIŠČA ZA UREDITEV DRUŽBENEGA SI- 
STEMA INFORMIRANJA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O TEMELJIH 
INTEGRALNEGA INFORMACIJSKEGA SI- 
STEMA Z ZASNOVO DRUŽBENEGA DOGO- 
VORA O RAZVOJU INTEGRALNEGA INFOR- 
MACIJSKEGA SISTEMA V SR SLOVENIJI 
- OSNUTEK ZVEZNE RESOLUCIJE O TEME- 
LJIH DRUŽBENEGA SISTEMA OBVEŠČANJA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O STATI- 
STIKI 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije, vse samoupravne interesne skupnosti in Gospodarska 
zbornica SR Slovenije. 
Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov (eventualno oblikovanje delovne skupine dele- 
gatov vseh treh pristojnih odborov). 

•••• 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O PRAV- 
NEM POLOŽAJU VERSKIH SKUPNOSTI V SR 
SLOVENIJI 
Pristojna: Zbor občin 

Družbenopolitični zbor 
Obravnavata tudi Kulturna in Izobraževalna skup- 
nosti SR Slovenije 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije in občinske skupščine. 
Pristojna odbora: Odbora za družbenopolitični sistem obeh 
zborov. 

•••• 

- KOMPLEKSNO PREVENTIVNO VARSTVO 
DELOVNIH LJUDI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- POROČILO O VARNOSTI V PROMETU IN 
PROMETNI VZGOJI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- ANALIZA USPOSOBLJENOSTI IN UČINKO- 
VITOSTI HIGIENSKO-EPIDEMIOLOŠKE 
SLUŽBE V SR SLOVENIJI 
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Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slove- 

nije 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije, republiški sveti Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost 
za ceste SR Slovenije, Interesna skupnost za železniški in 
luški promet, organizacije s področja zračnega prometa, 
skupnost za zaposlovanje ter pristojni republiški upravni or- 
gani, republiški in občinski sveti za vzgojo in varnost v cest- 
nem prometu. 
Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem obeh 
zborov. 

•••• 

- POROČILO O ZAPOSLOVANJU V SR SLOVE- 
NIJI 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

- POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV IN PRI- 
POROČIL ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE 
ZAPOSLOVANJA NAŠIH DELAVCEV V TUJINI, 
ZA POSTOPNO VRAČANJE DELAVCEV Z DELA 
IZ TUJINE IN ZA NJIHOVO VKLJUČEVANJE V 
ZAPOSLITEV V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI 
SLOVENIJI ZA LETO 1977 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGO- 
JEV, OB KATERIH SMEJO ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA POŠILJATI SVOJE DE- 
LAVCE NA IZVAJANJE INVESTICIJSKIH IN 
PODOBNIH DEL V TUJINO 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

V obravnavi sodelujejo Republiška sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko in za vprašanja družbene uredi- 
tve, ustrezne samoupravne interesne skupnosti in Gospo- 
darska zbornica SR Slovenije. 
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. Sodeluje tudi Komisija za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve. 

•••• 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SRED- 
STVIH REZERV 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

V obravnavi sodeluje Republiški svet za vprašanja družbene 
ureditve. 
Pristojni odbori: Odbora za finance obeh zborov. 

•••• 

- PREDLOG ZAKONA O ZDRUŽEVANJU OR- 
GANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA V SPLOŠNO 
ZDRUŽENJE IN GOSPODARSKE ZBORNICE 
Pristojen: Zbor združenega dela 
- PREDLOG ZAKONA O USKLADITVI POSA- 
MEZNIH DOLOČB REPUBLIŠKIH ZAKONOV V 
ZVEZI Z LOKACIJSKIMI POSTOPKI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

SEJE ZBOROV 

25. OKTOBRA 1978 

- URESNIČEVANJE KONCEPTA SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE V OBRAMBNIH PRIPRA- 
VAH REPUBLIŠKE IN OŽJIH DRUŽBENOPOLI- 
TIČNIH SKUPNOSTI 
- ANALIZA STANJA IN SMOTRI RAZVOJA CI- 
VILNE ZAŠČITE V SR SLOVENIJI 
- DELOVANJE ENOTNEGA SISTEMA ORGA- 
NIZACIJE, ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI 
V PRIMERIH ELEMENTARNIH NESREČ 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije, občinske skupščine, Štab SR Slovenije za civilno za- 
ščito in Štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor, pristojni 
republiški upravni organi v sodelovanju z organi ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti. 
Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov. 

• ••• 

- POROČILO REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA 
ZA NOTRANJE ZADEVE ZA LETO 1977 TER IN- 
FORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O DRUŽ- 
BENI SAMOZAŠČITI, VARNOSTI IN NOTRA- 
NJIH ZADEVAH 
- POROČILO JAVNEGA TOŽILCA SR SLOVE- 
NIJE O DELU JAVNIH TOŽILSTEV V SLOVE- 
NIJI 
- POROČILO VRHOVNEGA SODIR SLOVENIJE 
O DELU SODIŠČ V SLOVENIJI 
- INFORMACIJA O STANJU INŠPEKCIJSKIH 
SLUŽB 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPRE- 
MEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NO- 
TRANJIH ZADEVAH Z OSNUTKOM ZAKONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽ- 
BENI SAMOZAŠČITI Z OSNUTKOM ZAKONA 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Po že opravljeni načelni obravnavi po družbenopolitičnih 
organizacijah bo v obravnavi sodelovala Republiška konfe- 
renca SZDL Slovenije. 
Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov. Sodeluje tudi komisija za pravosodje Skup- 
ščine SR Slovenije. 

•••• 

- POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA PRO- 
GRAMA ZA IZVAJANJE DOGOVOROV O TEME- 
LJIH DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA 
RAZVOJ AGROINDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA 
V OBDOBJU 1976-1978 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- ORGANIZIRANJE DRUŽBENE PREHRANE V 
SR SLOVENIJI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

III 

* 



- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DO- 
POLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJI- 
ŠČIH 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- OSNUTEK ZAKONA O INTERVENCIJAH V 
KMETIJSTVU IN O KOMPENZACIJAH V PORABI 
HRANE 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O OBVEZ- 
NEM ZAVAROVANJU KMETIJSKIH POSEVKOV 
Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojen: Zbor združenega dela 
- OSNUTEK ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KME- 
TOV 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- OSNUTEK ZAKONA O POGOJIH IN PO- 
STOPKU ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PREŽIV- 
NINSKEGA VARSTVA KMETOV 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O HRA- 
NILNO-KREDITNIH SLUŽBAH PRI KMETIJSKIH 
IN GOZDNOGOSPODARSKIH ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 
Pristojen: Zbor združenega dela 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica SR Slovenije s svojimi združenji in Zadružna zveza 
Slovenije. 
Pristojni odbori: Odbor za agrarno politiko Zbora združenega 
dela in Odbora za družbenoekonomske odnose ostalih zbo- 
rov. 

SEJE ZBOROV 

8. IN 9. NOVEMBRA 1978 

Seje zborov 8. novembra 

- POROČILO O URESNIČEVANJU STALIŠČ 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA USMERJANJE 
SKLADNEGA RAZVOJA DELITVE DELA NA 
PODROČJU PROMETA IN ZVEZ V SR SLOVE- 
NIJI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- POROČILO O VARSTVU PROMETA IN PRO- 
METNI VZGOJI (ALTERNATIVNO) 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZAKONA O SKUPNOSTIH ZA 
CESTE 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O JAVNIH 
CESTAH Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

IV 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O CESTNEM 
PREVOZU Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPRE- 
MEMBI 6. ČLENA ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA 
Predlagatelj: Skupščina občine mesta Ljubljane 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO 6. 
ČLENA ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA 
PROMETA 
Predlagatelj: Skupščina občine mesta Ljubljane 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije, Gospodarska zbornica SR Slovenije, samoupravne in- 
teresne skupnosti s področja prometa, občinske skupščine. 
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. 

•••• 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽBE- 
NIH SVETIH Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

•••• 
- OSNUTEK ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE 
UPRAVE IN O IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ORGANI- 
ZACIJI REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O IZOBRA- 
ŽEVANJU DELAVCEV V DRŽAVNIH ORGANIH 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

V obravnavi sodelujejo Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve, občinske skupščine in Skupnost slovenskih 
občin 
Pristojni odbori: Odbori za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov. 

Seje zborov 9. novembra 

- PROBLEMATIKA VARSTVA KULTURNE IN 
NARAVNE DEDIŠČINE 
- PREDLOG ZAKONA O ZALOŽNIŠTVU Z IN- 
FORMACIJO O STANJU NA PODROČJU ZA- 
LOŽNIŠTVA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnsti Slovenije 

4 



- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU 
KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE S TE- 
ZAMI ZA OSNUTEK ZAKONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SAMO- 
STOJNIH UMETNIKIH 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O KNJIŽNI- 
ČARSTVU 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O GLEDALI- 
ŠKI, GLASBENI IN PLESNI DEJAVNOSTI S TE- 
ZAMI ZA OSNUTEK ZAKONA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

V obravnavi sodeluje Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije. 
Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose. 

•••• 

- PREDLOG ZAKONA O PRAVNI POMOČI 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- OSNUTEK ZAKONA O SODNIH TAKSAH 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZA- 
KONA O DEDOVANJU 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O VPISOVA- 
NJU SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNO- 
STI V SODNI REGISTER 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

•••• 

- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALI- 
DIH 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O BORCIH ZA SE- 
VERNO MEJO V LETIH 1918 IN 1919 IN O SLO- 
VENSKIH VOJNIH DOBROVOLJCIH IZ VOJN 
1912-1918 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

- PREDLOG ODLOKA O PRIPRAVI SREDNJE- 
ROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OB- 
DOBJE 1981-1985 S PROGRAMOM DELA NA 
PRIPRAVI SREDNJEROČNEGA PLANA SR 
SLOVENIJE 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

•••• 

- PREDLOG ZA IZđAJO ZAKONA O ENERGE- 
TIKI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

i 

V obravnavi sodelujejo oba republiška sveta, samoupravna 
interesna skupnost s področja energetike, Gospodarska 
zbornica SR Slovenije. 
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. 

SEJE ZBOROV 

22. IN 23. NOVEMBRA 

1978 

Seje zborov 22. novembra 

- OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI IZVAJA- 
NJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1976-1980 V LETU 1979 
- Z OCENO IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA 
V LETU 1978 (DOPOLNITEV IN AKTUALIZA- 
CIJA »ANALIZE IZVAJANJA DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1976-1980 V LETIH 1976, 1977 IN 1978 TER 
PRVA OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 
1979» IN S PRILOGAMI: 
- IZVAJANJE NALOG IZ DOGOVORA O TEME- 
LJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
- IZVAJANJE NALOG REPUBLIŠKIH UPRAV- 
NIH ORGANOV IZ RESOLUCIJE O POLITIKI 
IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVE- 
NIJE V LETU 1978 
- IZHODIŠČA ZA SESTAVO PRORAČUNA SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1979 S POROČILOM O 
DOPOLNJEVANJU OBČIN V LETU 1978 IN 
PREDLOGI KRITERIJEV ZA DOPOLNJEVANJE 
OBČIN V LETU 1979 
- OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OB- 
DOBJE 1976-1980 
- OSNUTKI INTERVENCIJSKIH FINANČNIH 
ZAKONOV ZA IZVAJANJE RESOLUCIJE 
- OSNUTEK ZVEZE RESOLUCIJE O POLITIKI 
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JU- 
GOSLAVIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO 
LETA 1980 V LETU 1979 Z USTREZNIMI GRA- 
DIVI 
- OSNUTEK ODLOKA O SKUPNI DEVIZNI PO- 
LITIKI JUGOSLAVIJE ZA LETO 1979 
- TEMELJI CILJEV IN NALOG SKUPNE EMI- 
SIJSKE IN DENARNE POLITIKE TER SKUPNIH 
TEMELJEV KREDITNE POLITIKE JUGOSLA- 
VIJE 
- PROJEKCIJA PLAČILNE IN DEVIZNE BI- 
LANCE JUGOSLAVIJE ZA LETO 1979 
- DOLOČITEV SKUPNEGA OBSEGA DOHOD- 
KOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1979 
- OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI PRIHOD- 
KOV CARIN IN DRUGIH UVOZNIH DAJATEV, 
Kl SE V LETU 1979 ODSTOPAJO INTERESNI 
SKUPNOSTI JUGOSLAVIJE ZA EKONOMSKE 
ODNOSE S TUJINO 
- DOLOČITEV SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA 
POTREBE FEDERACIJE ZA LETO 1979 

V 



- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O FI- 
NANCIRANJU FEDERACIJE 
- MERILA ZA UGOTAVLJANJE STOPNJE RA- 
ZVITOSTI REPUBLIK IN AVTONOMNIH PO- 
KRAJIN, NA PODLAGI KATERIH BO DOLO- 
ČENO, KATERE IZMED NJIH SE BODO ŠTELE 
ZA NEZADOSTNO RAZVITE V OBDOBJU PO 
LETU 1980, IN MERILA, NA PODLAGI KATERIH 
SE BODO DOLOČALI ZNESKI POTREBNIH DO- 
POLNILNIH SREDSTEV 
Pristojni: Zbor združenega del 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (v skladu z njegovo pristoj- 
nostjo) 

Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem 
V obravnavi sodelujejo Republiška sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko in za vprašanja družbene uredi- 
tve, samoupravne interesne skupnosti, Gospodarska zbor- 
nica SR Slovenije, občinske skupščine in njihovi izvršni 
sveti. 
Pristojni odbori: Odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj vseh treh zborov in odbora za finance Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin. 
Sodelujejo tudi druga delovna telesa Skupščine in zborov. 
Objava osnutka resolucije v sredstvih javnega obveščanja. 

•••• 
- PROBLEMATIKA PRODUKTIVNOSTI DELA 
IN IZKORIŠČANJE ZMOGLJIVOSTI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Seje zborov 23. novembra 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMU 
DRUŽBENEGA PLANIRANJA S TEZAMI ZA 
OSNUTEK ZAKONA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- OSNUTEK ZAKONA O SKUPNIH OSNOVAH 
SVOBODNE MENJAVE DELA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti 

- OSNUTEK ZVEZNE RESOLUCIJE O ODNO- 
SIH SVOBODNE MENJAVE DELA IN O OBLI- 
KAH SAMOUPRAVNEGA INTERESNEGA OR- 
GANIZIRANJA IN ODLOČANJA V DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti 

V obravnavi sodelujeta Republiška ssveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko in za vprašanje družbene ure- 
ditve. 
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose 
vseh treh zborov, ki naj bi oblikovali posebno skupno de- 
lovno skupino za predhodno obravnavo. 
- ANALIZA DAVČNE POLITIKE 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKU IZ 
DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRU- 
ŽENEGA DELA Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKIH 
OBČANOV Z OSNUTKOM ZAKONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKU 
NA PROMET NEPREMIČNIN Z OSNUTKOM 
ZAKONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SLUŽBI 
DRUŽBENIH PRIHODKOV Z OSNUTKOM ZA- 
KONA 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Pristojni odbori: odbori za finance obeh zborov. 

•••• 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZAJAM- 
ČENEM OSEBNEM DOHODKU 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

V obravnavi sodeluje Republiški svet za vprašanja družbene 
ureditve. 
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

SEJE ZBOROV 

6. DECEMBRA 1978 

- UVELJAVLJANJE SAMOUPRAVNE STANO- 
VANJSKE SKUPNOSTI TER PROCESI IN STA- 
NJE V STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Obravnava tudi Skupščina Skupnosti socialnnega 
varstva SR Slovenije 

V obravnavi sodelujejo Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 
Pristojni odbori: Odbora za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. 
- PREDLOG ZAKONA O REVALORIZACIJI IN 
AMORTIZACIJI STANOVANJSKIH HIŠ IN STA- 
NOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

•••• 

- RAZVOJNA PROBLEMATIKA DROBNEGA 
GOSPODARSTVA V SR SLOVENIJI 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOG OBRTNEGA ZAKONA 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

VI 



V obravnavi sodelujejo Republiška sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko ter za vprašanja družbene uredi- 
tve in Gospodarska zbornica SR Slovenije. 
Pristojni odbori: Odbora za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. 

•••• 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O IZOBRA- 
ŽEVALNIH SKUPNOSTIH Z OSNUTKOM ZA- 
KONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPRE- 
MEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZI- 
SKOVALNI DEJAVNOSTI IN RAZISKOVALNI 
SKUPNOSTI 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPRE- 
MEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KUL- 
TURNIH SKUPNOSTIH 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRAV- 
STVENEM VARSTVU S TEZAMI ZA OSNUTEK 
ZAKONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SKUPNO- 
STIH SOCIALNEGA VARSTVA S TEZAMI ZA 
OSNUTEK ZAKONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SOCIAL- 
NEM SKRBSTVU S TEZAMI ZA OSNUTEK ZA- 
KONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽBE- 
NEM VARSTVU OTROK S TEZAMI ZA OSNU- 
TEK ZAKONA 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O TELESNO- 
KULTURNIH SKUPNOSTIH S TEZAMI ZA 
OSNUTEK ZAKONA 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi ustrezne skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti 

V obravnavi sodelujeta Republiška sveta za gospodarski ra- 
zvoj in ekonomsko politiko ter za vprašanja družbene uredi- 
tve. 
Pristojni odbori: Odbori za družbenoekonomske odnose 
vseh treh zborov. 

•••• 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŽ- 
BENI KONTROLI CEN 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

V obravnavi sodeluje Republiški svet za vprašanja družbene 
ureditve. 
Pristojni odbori: Odbora za družbenoekonomske odnose 
obeh zborov. 

•••• 

- VOLITVE PREDSEDNIKOV IN SODNIKOV 
VIŠJIH SODIŠČ V SR SLOVENIJI IN IMENOVA- 
NJE VIŠJIH JAVNIH TOŽILCEV V SR SLOVE- 
NIJI IN NJIHOV NAMESTNIKOV 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

SEJE ZBOROV 

20. DECEMBRA 1978 

- PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI IZVAJA- 
NJA DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1976 DO 1980 V LETU 1979 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOG ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LETO 1979 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OB- 
DOBJE 1976-1980 Z ANEKSOM K DRUŽBE- 
NEMU DOGOVORU O TEMELJIH DRUŽBE- 
NEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1976-1980 

Pristojni: Zbor združenega dela Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOGI INTERVENCIJSKIH ZAKONOV ZA 
IZVAJANJE RESOLUCIJE 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

• ••• 

- OSNUTEK DOGOVORA O TEMELJIH PRO- 
STORSKEGA PLANA SR SLOVENIJE DO LETA 
1985 Z ELEMENTI DOLGOROČNIH CILJEV IN 
SMERI PROSTORSKEGA VIDIKA DRUŽBE- 
NEGA RAZVOJA DO 2000 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O URBANI- 
STIČNEM PLANIRANJU 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O NARO- 
DNIH PARKIH 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPOMIN- 
SKEM PARKU TREBČE 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
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RAZVOJNA PROBLEMATIKA 

drobnega gospodarstva v SR Sloveniji 

(ESA-166) 
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POVZETEK 

Drobnemu gospodarstvu se posveča čedalje več po- 
zornosti zaradi njegove pomembne komplementarne 
vloge k inicialni ter velikoserijski industrijski in drugi 
družbeni proizvodnji, zaradi popestritve ponudbe bla- 
ga in storitev, zaposlitvenih možnosti ter vzpodbujanja 
enakomernejšega gospodarskega in družbenega ra- 
zvoja, kakor tudi zaradi boljše izrabe celotne infra- 
strukture in drugih razpoložljivih človeških in material- 
nih potencialov na posameznih območjih. Pri tem gre 
predvsem za hitrejši razvoj tistih delovnih organizacij 
in enot, ki se lahko hitro prilagajajo razvoju gospodar- 
stva in potrebam prebivalstva na določenem območju 
in so sposobne vitalnega gospodarjenja na temelju 
majhnih, vendar učinkovitih naložb. Sem sodijo zlasti 
razvejane dejavnosti drobne industrije in obrti - torej 
vse, kar lahko razbremenjuje delitev dela in razvoj 
tehnologije v takoimenovanih velikih produkcijskih si- 
stemih. 

Razumljivo je, da drobno gospodarstvo ni eksaktno 
določen in institucionaliziran pojem, temveč je njegova 
opredelitev stvar konvencije, ki je bila sprejeta v druž- 
benem dogovoru o pospešenem razvoju drobnega go- 
spodarstva v obdobju od leta 1975-1980. Drobno go- 
spodarstvo in v njegovem okviru samostojno osebno 
delo je zelo pomembno za naš celotni gospodarski in 
družbeni razvoj za izpopolnjevanje gospodarske struk- 
ture z obrtno in drobno-industrijsko proizvodnjo izdel- 
kov in storitev, tako v okviru združenega dela, pogod- 
benih organizacijah združenega dela, obrtnih zadrug 
in različnih oblikah samostojnega osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov. 
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1 Število TOZD obrti zajetih v ukazanih rezultatih področja 09, se je od 483 v 
letu 1977 znižalo na 220 (400poročevalskih enot), število zaposlenih delavcev pa 
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Navzlic doseženemu razvoju drobnega gospodarstva ] 
v zadnjih letih je le-to še vedno sorazmerno slabo 
zastopano v gospodarskem in družbenem razvoju SR 
Slovenije in močno zaostaja za deležem, ki ga ima 
drobno gospodarstvo v drugih gospodarstvih, zlasti z 
višjo stopnjo razvitosti. 

Že predvidena letna stopnja rasti drobnega gospo- 
darstva, ki je bila v družbenem planu 1976-1980 oce- 
njena na 6% za obrtno organizacije združenega dela in 
na 4% za samostojno osebno delo, zaostaja za 7,8 %- 
no stopnjo rasti industrije in gospodarstva nasploh, kar 
pomeni nadaljnje relativno zaostajanje drobnega go- 
spodarstva. 

V drobnem gospodarstvu SR Slovenije, če ga meri- 
mo po številu zaposlenih delavcev, kjer dela okoli 
80.500 oseb, odpade slaba polovica na obrtne in druge 
organizacije združenega dela, kjer je bilo leta 1977 
zaposlenih okoli 38.450, v POZD 450 delavcev, več kot 
polovica pa na individualni sektor z okoli 42.500 delov- 

• nimi ljudmi. Od tega je bilo v obrti 31.966 delavcev 
vključno z 11.886 samostojnimi obrtniki in okoli 650 
družinskimi člani ter 5732 oseb, ki opravljajo obrtne 
dejavnosti kot postranski poklic. K temu pa je prišteti 
še 2054 gostincev z okoli 4600 zaposlenimi in 4446 
avtoprevoznikov. 

V letu 19761 se je število obrtnih organizacij združe- 
nega dela povečalo na 483, število zaposlenih pa za 
4,6%. 

Dosežen je bil napredek pri ustanavljanju dislocira- 
nih obratov industrije, ki so locirani pretežno v manj 
razvitih območjih. S tem so se odprle možnosti za 
zaposlitev okrog 2500 delavcev. 

Več novih obratov oziroma enot drobnega gospo- 

»ooeoccce 

od 33.430 na 21.612, ker je večji del prerazporejen v industrijo, gradbeništvo. 
Nekatere obrtne organizacije pa so integrirale z industrijo. 
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darstva pa je v gradnji zlasti v Pomurju, tam se bo lahko 
zaposlilo okoli 550 delavcev. 

Širjenje enot drobnega gospodarstva in odpiranje 
novih obratov v večini slovenskih občin kažejo na pozi- 
tivne rezultate, vendar dislocirane proizvodne enote 
spremljajo nekatere pomanjkljivosti, zlasti v pogledu 
ureditve poslovanja in samoupravnih odnosov, so pa 
tudi primeri, ko je očitno, da matične organizacije 
iščejo samo ugodnosti pri zaposlovanju delavcev na 
manj razvitih dislociranih območjih. Širjenje enot 
drobnega gospodarstva in odpiranje obratov matične 
industrije zlasti na manj razvitih območjih pa vendarle 
kaže na vzpodbudne rezultate. 

Primerjava podatkov obrti področja 09 po novi no- 
menklaturi zajetih TOZD v letu 1977 z gospodarjenjem 
teh TOZD v letu poprej nam kaže, da je bila obrt spet 
med dinamičnejšimi področji. Celotni prihodek obrti je 
porasel za 26,5% in je obrt dosegla glede na druga 
področja gospodarstva četrto mesto po stopnji rasti. 

Reproduktivna sposobnost v katero štejemo amorti- 
zacijo in vlaganje v sklade, se je v letu 1977 tudi 
absolutno zmanjšala glede-na leto poprej. Če upošte- 
vamo, da so v teh sredstvih všteti tudi obvezni plasmaji 
v sklade skupnih rezerv in v posojila po že sklenjenih 
samoupravnih sporazumih, so prosta sredstva za inve- 
sticije realno mnogo nižja kot v prejšnjem letu. Občut- 
no pa se je znižal obseg izgub. TOZD obrti so izkazale 
le 0,2% od skupnih izgub v slovenskem gospodarstvu; 
izkazujejo jo predvsem servisi cestnih vozil in servisi el. 
aparatov ter izdelava izdelkov iz plastike. 

Razporejeni bruto osebni dohodki in osebni prejem- 
ki v obrti so naraščali v letu 1977za 1% počasneje kot v 
gospodarstvu, primerjava na zaposlenega pokaže sko- 
raj enako letno stopnjo rasti 117 in 116,5. Ob porastu 
življenjskih stroškov za 14,6% ugotavljamo za obrt 
porast realnega osebnega dohodka v letu 1977za 2%. 

V letih 1976 in 1977 torej ugotavljamo določen na- 
predek v razvoju drobnega gospodarstva, tako v orga- 
nizacijah združenega dela, zadrugah, POZD kot tudi v 
individualnem sektorju osebnega dela. 

Zlasti pa so vzpodbudni poslovni rezultati pogodbe- 
nih organizacij združenega dela. 

V letu 1976-1977je bilo na novo ustanovljenih deset 
pogodbenih organizacij, dve pa sta bili likvidirani. V 
večini pogodbene organizacije naglo širijo svoje po- 
slovanje in dosegajo lepe poslovne rezultate. Mnoge 
med njimi gradijo nove večje poslovne prostore, ki jih 
sodobno opremljajo. V teh investicijah prevladuje de- 
lež družbene akumulacije, ustvarjene s poslovanjem 
pogodbene organizacije. 

Znatna pa so tudi sredstva bančnih kreditov in po- 
novnih naložb ustanoviteljev. Naglo se veča tudi število 
delavcev, ki združujejo svoje delo v pogodbenih orga- 
nizacijah. V njih je poprečno zaposlenih okoli 20-30 
delavcev. V dveh pa združuje svoje delo že blizu sto 
delavcev. 

Podatki o poslovnem uspehu 22 POZD za leto 1977 
kažejo predvsem naslednje: 
- celotni prihodek vseh POZD je znašal 220.664 tisoč 

din in se je povečal za 62%; največji del celotnega 
prihodka je bil dosežen s prodajo na domačem 
trgu; 

- porabljena sredstva so narastla za 57%, to je za 5 
indeksnih točk počasneje od rasti celotnega pri- 
hodka; 

- ekonomičnost poslovanja se je izboljšala, tako da je 
lani odpadlo na 100 din porabljenih 182,4 din celot- 
nega prihodka; 

- doseženi dohodek je višji za 69%, medtem ko je bilo 
povečanje razporejenega dohodka za 1 indeksno 
točko počasnejše; 

produktivnost s finančnega vidika se je tudi povečala, 
in to za 33%; 

- za razporeditev dohodka vseh POZD v letu 1977 je 
značilno, da je bila delitev opravljena v dobro ob- 
veznostim iz dohodka za skupno in splošno porabo 

izven organizacije ter dela dohodka za ostale nam'e- 
ne in na drugi strani za 2,1 strukturne točke v škodo 
čistega dohodka; 

- za bruto osebne dohodke so namenili POZDI-i leta 
1977 60,2% razporejenega dohodka; v masi so se 
le-ti povečali za 57%; 

- poprečni izplačani neto osebni dohodek na zaposle- 
nega je znašal poprečno za vse POZD-e lani 6095 
dinarjev, to je za 22% več kot leto poprej; poprečni 
OD v obrti je znašal 4973 din, v gospodarstvu kot 
celoti pa 4821 din. 

Določen napredek je bil dosežen tudi v razvoju indi- 
vidualnega sektorja drobnega gospodarstva, saj je šte- 
vilo obratovalnic samostojnih obrtnikov in gostincev v 
letu 1976 narastlo od 11.422 na 11.565, hkrati pa se je 
povečalo tudi število delavcev v obrtnih delavnicah 
samostojnih obrtnikov, in sicer od 12.786 na 12.886. 
Samo v letu 1977 se je to število zvišalo za 321 obrato- 
valnic aH za 4%. Za okoli 7% pa se je v njih povečalo 
število delavcev. V letu 1977 se je povečalo tudi število 
avtoprevoznikov za 15,3%. Narastlo je tudi število 
oseb, ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski 
poklic (od 5106 na 5732). 80 t. i. popoldanskih obrtni- 
kov pa je ustanovilo obrtne delavnice. 

Samostojni obrtniki kažejo čedalje večji interes za 
združevanje v obrtne zadruge in povečujejo obseg 
poslovanja z zadrugami. 

Obrtne zadruge so večinoma registrirane kot obrtne- 
nabavno prodajne zadruge - ONPZ. V dvaindvajset 
ONPZ je 3500 članov in okoli 300 zaposlenih delavcev. 
V letu 1977 so ustvarile okoli 2 milijardi celotnega 
prihodka. 

Obrtne zadruge so pomemben dejavnik zlasti v med- 
sebojnem povezovanju in poslovnem usmerjanju indi- 
vidualnega sektorja obrti. Le-te opravljajo pomembno 
vlogo na področju specializacije obrti, usmerjanja obrti 
v kooperativne odnose znotraj zadruge in z organizaci- 
jami združenega dela na področju industrije in blagov- 
nega prometa, usklajujejo in usmerjajo proizvodne 
programe, organizirajo plasma proizvodov in storitev 
ter povezovanje osebnega dela z lastnimi sredstvi z 
združenim delom in z družbenimi sredstvi. 

V obrtnih zadrugah pa so še vedno močne tendence, 
da se odnosi v zadrugi omejujejo na kupoprodajne 
odnose. Zaradi tega so bile razvrščene in obravnavane 
kot trgovske dejavnosti, ne pa kot obrtne proizvodne in 
storitvene zadruge. Težave pri oskrbi z deviznimi sred- 
stvi idr. so pri nekaterih vodilnih delavcih zadruge 
sprožile nezdrave in nesprejemljive pobude, da se 
preoblikujejo v proizvodne delovne organizacije oziro- 
ma v delovne organizacije za kooperacijo ipd. 

Na razmeroma ugoden razvoj drobnega gospodar- 
stva pa je nedvomno vplivalo dejstvo, da so se skoraj v 
vseh občinah lotili podrobnejših analiz o drobnem go- 
spodarstvu in sprejeli ukrepe za spodbuditev njegove- 
ga razvoja. Vendar so ti ukrepi še vedno dokaj posplo- 
šeni in se nanašajo predvsem na trenutne potrebe 
najbolj deficitarnih storitvenih dejavnosti individualne- 
ga sektorja. 

Na ta razvoj je ugodno vplivalo uveljavljanje družbe- 
nega dogovora o pospešenem razvoju >•malega gospo- 
darstva«. Na podlagi tega družbenega dogovora je bilo 
v letu 1976 dodeljenih 147 kreditov za osnovna in trajna 
obratna sredstva v vrednosti skoraj 100 milijonov novih 
din. 

V letu 1977 pa so Ljubljanska banka, Kreditna banka 
Maribor in Kreditna banka Koper na podlagi omenjene- 
ga družbenega dogovora odobrile obrtnim organizaci- 
jam združenega dela 34 zahtevkov za kreditiranje za 
osnovnih sredstev v skupnem znesku 198,525.000 din 
in tri zahtevke v skupnem znesku 1,790.000 din za 
obratna sredstva. 

Samostojnim obrtnikom pa so odobrile 516 zahtev- 
kov za kreditiranje osnovnih sredstev v skupnem zne- 
sku 112,788.000 din. Pod ugodnejšimi pogoji je bilo 
odobrenih 86 zahtevkov v skupnem znesku 
275,183.000 din. 
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l/ zadnjih dveh letih so bili pokriti vsi kreditni zahtev- 
ki, ki so bili obravnavani po poenostavljeni metodolo- 
giji, žal pa je tudi na tem področju znaten deficit v 
razvojnih konceptih zlasti v delovnih organizacijah kot 
tudi družbenopolitičnih skupnostih. 

Na razvoj drobnega gospodarstva, zlasti organizacij 
združenega dela, neugodno vpliva dejstvo, da velike 
industrijske organizacije združenega dela še premalo 
upoštevajo možnosti sodelovanja z drobnim gospodar- 
stvom zlasti v proizvodnji tistih proizvodov, polproizvo- 
dov, odnosno sestavnih delov, katerih produkcija bi 
bila racionalnejša v enotah drobnega gospodarstva. 

Čeprav so znani vzpodbudni primeri, ko matične 
industrijske organizacije združenega dela postopno 
prenašajo na drobno gospodarstvo tudi take proizvode 
ali sestavne dele, ki so jih doslej uvažale, še zdaleč niso 
izkoriščene možnosti za vključevanje drobnega gospo- 
darstva pri nadomeščanju uvoza. 

Pogoste so še vedno težave v zvezi z lokacijami za 
izgradnjo objektov drobnega gospodarstva. 

Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva torej ovira 
njegova slaba poslovna povezanost, zlasti z večjimi 
nosilci družbene reprodukcije, in neurejenost dohod- 
kovnih odnosov. 

Nadaljnji razvoj osebnega dela s sredstvi v lasti ob- 
čanov, ki naj temelji na načelih pridobivanja dohodka 
na podlagi tekočega in minulega dela in na temeljih 
socialistične družbene ureditve bo terjal zavzeto in 
odgovorno delo upravnih organov v občinah in v repu- 
bliki, job angažiranju vseh družbenopolitičnih dejavni- 
kov. Pri tem gre po eni strani za odpravo številnih 
dogmatičnih gledanj na razvoj osebnega dela. Po drugi 
plati pa nas čakajo napori, da se na tem področju 
preprečujejo nesamoupravni in nesocialistični pojavi. 
Pri tem gre zlasti za to, da se prepreči vsakršna eks- 
ploatacija z neposrednim zaposlovanjem tujih delav- 
cev za prisvajanje dela družbenega dohodka prek trga. 

Iz dosedanjih ugotovitev in nakazanih problemov 
torej lahko ugotovimo, da vplivajo na razvoj individual- 
nega sektorja poleg uveljavljanja novega obrtnega za- 
kona, zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogod- 
be in davčne politike, še številčni drugi dejavniki, ki 
hkrati vplivajo tudi na hitrejši proces pri ustanavljanju 
pogodbenih organizacij združenega dela. 

Ob razmišljanjih o vzrokih za razmeroma prepoča- 
sen razmah obratovalnic samostojnih obrtnikov in nji- 
hov tehnološki razvoj smo se v preteklosti vse preveč 
zaustavljali na problem davčne politike. Brezdvomno 
ima davčna politika, zlasti pa njeno izvajanje, lahko 
pomemben vpliv na ta razvoj. 

Ugotoviti pa je potrebno, da so bila v vodenju davčne 
politike vendarle prisotna stremljenja po taki ureditvi, 
ki bi spodbujala razvoj te dejavnosti. Ta prizadevanja 
se odražajo v prizadevanjih za vse bolj objektivno 
spremljanje doseženih dohodkov, objektivno priznava- 
nje stroškov poslovanja, znižanju davčnega instrumen- 
tarija, priznavanju osebnih dohodkov nosilcu dejavno- 
sti, priznavanju različnih oprostitev in olajšav, ko tudi 
na račun izpadlega fiskalnega učinka posamezne obči- 
ne z oprostitvami ali olajšavami za določeno dobo 
spodbujajo odpiranje novih obratov in naložbe v delov- 
na sredstva in drugo. 

Vzporedno s tem pa moramo tudi ugotoviti, da davč- 
ne službe take kot so, ob pogosto nezadostni in ka- 
drovsko neustrezni zasedbi niso vedno kos svojim na- 
logam. Posledice tega so, da se k ugotavljanju doseže- 
nih dohodkov posameznih zavezancev pristopa z nee- 
nako doslednostjo; to pa ima za posledico različno 
davčno zajemanje doseženih dohodkov, v določenih 
primerih tudi nedopustno prilaščanje dohodka, ki ni 
zgolj rezultat osebnega dela, temveč najpogosteje re- 
zultat dela zaposlenih delavcev oziroma ugodnih tržnih 
razmer, predvsem v deficitarnih dejavnostih. Zaradi 
premale učinkovitosti inšpekcijskih organov davčne 
službe tudi niso dovolj uspešne pri ugotavljanju in 
preprečevanju davčnih zatajitev. 

Ob koncipiranju bodoče ureditve na področju davč- 
nega sistema in davčne politike je uveljaviti rešitve, ki 
naj bi v še večji meri stimulirale razvoj samostojnih 
dejavnosti; hkrati naj bi zagotavljale ustrezno vredno- 
tenje in priznavanje dela in dohodka obrtnika, skladno 
z načeli, ki sicer veljajo za delavce v združenem delu, to 
je, da je njegov dohodek odvisen od njegovega pri- 
spevka v rezultatu dela in odraz tako minulega kot 
tekočega dela. Tako začrtano politiko pa bo možno 
uveljaviti le, če bo vzporedno s tem zadovoljivo rešeno 
tudi vprašanje davčnih služb, kar naj bi pogojevalo 
enako obravnavanje zavezancev in izključevalo mož- 
nost izmikanja posameznikov družbenim obveznostim 
in na ta način prilaščanje neupravičenih premoženj- 
skih koristi ter ustrezno izvajana davčna politika na- 
mreč lahko zagotovi izvajanje začrtanih ciljev na po- 
dročju samostojnega osebnega dela in spodbuja zave- 
zance k širjenju materialne osnove njihovega dela, 
spodbuja naložbe v razširjeno reprodukcijo, s tem pa 
tudi ustvarjanje pogojev za prehod v pogodbene orga- 
nizacije združenega dela. 

Navedena problematika opozarja, da bo treba v bliž- 
nji bodočnosti dopolniti strategijo in strokovno obde- 
lati posamezne elemente razvoja ter jih povezati v 
celoto. Pri tem je nujno, da se za posamezna področja 
izdelajo normativi in konkretnejše ter enotnejše smer- 
nice za izvedbo posameznih aktivnosti, kar vse bi olaj- 
šalo delo strokovnim razvojnim službam zlasti v obči- 
nah. 

Gradiva z raznih posvetovanj vsebujejo obilico novih 
idej in metodoloških prijemov, ki so se jih posluževale 
posamezne občinske skupščine pri pospeševanju ra- 
zvoja drobnega gospodarstva. Te ideje naj bi služile 
strokovnim službam za izdelavo konkretnih predlogov 
in kriterijev; po možnosti enotnih, ki pa bodo lahko 
vsebovali specifiko potreb posameznih občin. 

V tem okviru je treba posvetiti posebno pozornost 
razvoju enot drobnega gospodarstva v širšem prosto- 
ru, posebej pa še z vidika splošne ljudske obrambe in 
njenih potreb in zahtev na tem področju. Izpostavljeni 
naj bodo tudi problemi manj razvitih območij občin 
glede odpiranja in nuđenja večjih možnosti za zaposlo- 
vanje in zadovoljevanje drugih potreb, ki so v mnogo- 
čem diametralno nasprotne potrebam razvitih območij. 
Hkrati velja poudariti, da se interesi SLO največkrat 
skladajo s težnjami razvoja manj razvitih območij. 

Kot je razvidno iz dosedanje prakse, bistveno vpliva 
na razvoj drobnega gospodarstva njegova opredelitev 
v družbenih planih razvoja občin ter gospodarskih or- 
ganizacij, ki so nosilci družbenega in gospodarskega 
razvoja. Od teh dejavnikov je v mnogočem odvisna 
organiziranost drobnega gospodarstva in njegova eko- 
nomska in tehnična usposobljenost. 

Zato bo treba ukrepati za doslednejše izvajanje na- 
log o izvajanju srednjeročnega plana ter izvajanju 
družbenega dogovora o pospešenem razvoju drobne- 
ga gospodarstva, v skladu s cilji družbenoekonomske- 
ga razvoja, ki so opredeljeni v srednjeročnem planu 
1976-1980. 

Za dosego teh ciljev pa bi kazalo osredotočiti napore 
in aktivnosti v naslednje: 
- Povečati aktivnost občinskih upravnih organov in 

delovnih organizacij v koncipiranje razvojnih pro- 
gramov in družbenih planov občin, ki naj zagotovijo 
trajnejšo perspektivo delavcem in drugim delovnim 
ljudem za delo v vseh družbeno sprejemljivih insti- 
tucionalnih oblikah drobnega gospodarstva. 

- Spodbujati večje delovne organizacije k reviziji nji- 
hovih proizvodnih programov zaradi izločanja tistih 
končnih izdelkov, polizdelkov in elementov, ki se 
izdelujejo v manjšem obsegu in v majhnih količinah 
in so značilni za proizvodno enot drobnega gospo- 
darstva. Le-te največje organizacije - s kooperacijo 
in razvojem poddobaviteljskih odnosov zaradi nje- 
ne večje učinkovitosti - osvobajajo vzdrževanje 
drobne proizvodnje delov in elementov. Velike de- 
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lovne organizacije je treba spodbujati tudi k odpira- 
nju in k ustanavljanju dislociranih produkcijskih 
enot in nuđenju materialne in tehnične pomoči 
drobnemu gospodarstvu združenega individualne- 
ga osebnega dela, zlasti pri razvoju takih zmogljivo- 
sti, ki omogočajo racionalno proizvodnjo proiz- 
vodov ter substitucijo uvoza. S tem sodelovanjem 
naj bi se hkrati izkoristile komparativne prednosti 
drobnega gospodarstva, ki s svojim hitrim prilaga- 
janjem lahko bistveno vplivajo na večjo učinkovitost 
industrije in zadovoljitev potreb trga. 

Pospešiti organiziranje skupnih služb za ekonom- 
ska, tehnološka, pravna in samoupravna svetovanja 
in priprave osnutkov samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov, razvojnih programov in s tem 
zagotoviti racionalnejše poslovanje enot drobnega 
gospodarstva. 

Proučiti in organizirati v delovnih organizacijah, po- 
slovnih skupnostih in ustreznih poslovnih združe- 
njih oblike in način posredovanja informacij drob- 
nemu gospodarstvu o potrebah industrijskih in dru- 
gih organizacij združenega dela ter za zadovoljeva- 
nje trga po različnih izdelkih, polizdelkih za koope- 
racijo, zlasti z vidika nadomeščanja uvoza in širje- 
nja ponudbe izdelkov in storitev za domači trg in za 
izvoz. 

Delu nekaterih, zlasti pri storitvenih obrtnih poklicih, 
bi bilo treba vrniti družbeni ugled in omogočiti 
ustrezno vrednotenje tega dela. Z načrtno dolgo- 
ročno kadrovsko politiko ob organiziranih kadrov- 
skih službah pa usmerjati interes mladine, zagotovi- 
ti zaposlitev po končani poklicni šoli in primerne 
delovne pogoje. V ta namen je treba popularizirati 
in izrekati tudi družbena priznanja delovnim ljudem 
za njihove dosežke v opravljanju dejavnosti drobne- 
ga gospodarstva. 
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- Zagotoviti je potrebno ustrezno dopolnitev in dosle- 
dno uresničevanje kolektivne pogodbe o delovnih 
razmerjih med samostojnimi obrtniki in pri njih za- 
poslenimi delavci. Predvsem naj bi se prek združenj 
samostojnih obrtnikov in sindikata zagotovilo nji- 
hovo permanentno družbenopolitično izobraževa- 
nje z namenom razvoja medsebojnih delovnih od- 
nosov in njihovega usposabljanja za uresničitev de- 
legatskih odnosov. K razvoju teh odnosov bi pripo- 
moglo tudi organiziranje čimvečjega števila delav- 
cev na tem področju ter delovanje delavske sindi- 
kalne kontrole po določilih kolektivne pogodbe, ki 
ima posebno pomembno vlogo tudi kot preventiva. 

Pri tem pa je potrebno tudi ustrezno usposobiti ka- 
dre v pristojnih organih občinske uprave, da bodo v 
registriranih pogodbah o delovnih razmerjih zago- 
tavljali skladnost z zakonom in kolektivno pogodbo 
ter kadre v občinskih inšpekcijah dela, da bodo 
čimbolje opravljali neposredno nadzorstvo na tem 
področju. 

- S stalnim spremljanjem razvoja dejavnosti drobnega 
gospodarstva in njegovim usmerjanjem ob smotrni 
uporabi študij, ki morajo biti ustrezno aplikativno 
usmerjene, je treba zagotoviti njegov dinamičen 
razvoj v skladu s potrebami gospodarskega in druž- 
benega razvoja ob načelih srečujočega planiranja. 
Vsekakor pa bo treba zagotoviti pri 

IS v občini oblikovanje ustreznih teles za spremlja- 
nje in programiranje razvoja drobnega gospodar- 
stva ter pripravljanje predlogov za konkretne ukre- 
pe pri reševanju posameznih vprašanj. To pa hkrati 
kaže na potrebo, da se v okviru upravnih organov, 
republike in občin, področnih zbornic in GZS, obrt- 
nih združenj, sindikata in drugih zainteresiranih de- 
javnikov, konkretno opredelijo naloge in odgovor- O 
nosti za realizacijo sprejetih stališč v načrtovanem S 
obsegu in določenih rokih. 
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Republiški sekretariat za industrijo je na osnovi ura- 

dnih statističnih podatkov in na podlagi poročil z območ- 
nih posvetov o drobnem gospodarstvu - aprila 1976 ter 
na podlagi gradiva, zbranega z anketiranjem slovenskih 
občin in na podlagi posvetovanj o »malem gospodar- 
stvu« junija 1977 v Celju in številnih drugih posvetova- 
njih pripravil predloženo razvojno problematiko drob- 
nega gospodarstva1 v SR Sloveniji. Ta hkrati obravnava 
problematiko v zvezi z izvajanjem družbenega plana SR 
Slovenije in uresničevanjem sprejetega družbenega do- 
govora o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva 
v obdobju od leta 1975-1980 (Uradni list SRS št. 5-5-III 
1975). 

Razumljivo je, da drobno gospodarstvo ni eksaktno 
določen in institucionaliziran pojem, temveč je njegova 
opredelitev stvar konvencije, ki je bila sprejeta v ome- 
njenem družbenem dogovoru. 

Veliko oviro pri oceni razvojne problematike drobnega 
gospodarstva predstavlja še vedno njegova nekoliko 

1 Termin drobno gospodarstvo se je v praksi začel uveljavljati kot izraz, 
ki gledano s stališča tehnologije in dejavnosti pokriva proizvodno in stori- 
tveno obrt vključno avtoprevoznlštvo, drobno industrijsko proizvodnjo ter 
manjše obrate v gostinstvu in to tako v združenem delu kot samostojnem 
osebnem delu ter oblikah njegovega povezovanja v združeno delo. Tako je 
ta Izraz po svoji družbenoekonomski vsebini različen od podobnih izrazov, 
ki se uporabljajo v nekaterih drugih državah. Z njim se ne opuščajo vpeljani 
pojmi kot so obrt, gostinstvo ipd., ampak je ta izraz skupen za omenjene 
gospodarske dejavnosti, v kolikor se opravljajo v določenem obsegu ozi- 
roma izpolnjujejo določene kriterije. 

preohlapna opredelitev zlasti na področjih drobnoindu- 
strijske proizvodnje. Spremljanje razvoja drobnega go- 
spodarstva pa močno ovira sprememba enotne klasifi- 
kacije obrti, po kateri so v letu 1977 proizvodne dejavno- 
sti obrtnih organizacij združenega dela preuvrščene v 
panoge industrije. S tako spremenjenim obsegom za- 
jetja obrti - združenega dela so prekinjene dolgoročne 
serije statističnih podatkov o rezultatih gospodarjenja 
na posameznih področjih oziroma vrstah dejavnosti. Ne- 
dodelanost obstoječega sistema informacij ne daje do- 
volj stvarnih osnov za celovitejšo oceno družbenoeko- 
nomskih gibanj in populacije drobnega gospodarstva, 
zlasti pa za spremljanje razvoja njegovih dejavnosti in 
izvrševanja nalog v skladu s potrebami gospodarskega 
in družbenega razvoja v občinah. Zato bomo letos v 
jeseni, skupaj z Zavodom SR Slovenije za družbeno 
planiranje, Zavodom SRS za statistiko in s Skupnostjo 
slovenskih občin, Gospodarsko zbornico, obrtnimi zdru- 
ženji in družbenopolitičnimi organizacijami pripravili 
širše posvetovanje o drobnem gospodarstvu v sloven- 
skih občinah. To posvetovanje in predložena razvojna 
problematika drobnega gospodarstva naj bi dalo tudi 
podlago za analizo izvajanja družbenega plana s po- 
dročja drobnega gospodarstva in osnovo za pripravo 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slo- 
venije v letu 1979 ter zasnovo izhodišč za razvoj drob- 
nega gospodarstva v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. 

1. IZHODIŠČA POLITIKE RAZVOJA 
DROBNEGA GOSPODARSTVA IN NJEGOV 
POMEN KOT KOMPLEMENTARNE 
DEJAVNOSTI INDUSTRIJSKIM IZDELKOM IN 
KOT DEJAVNIKA PRI NEPOSREDNEM 
ZADOVOLJEVANJU POTREB NA TRGU TER 

VEČANJU MOŽNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE 
ZLASTI NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH 

V ekonomski politiki do nedavnega nismo posvečali dovolj 
pozornosti fenomenu drobnega gospodarstva, to je drob- 
noindustrijski in obrtni produkciji izdelkov in storitev. Posle- 
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dica tega pa je, da v družbeni razvoj še zdaleč niso vključeni 
vsi dejavniki in vse možnosti, ki so v sposobnosti ljudi in 
drugih produkcijskih in finančnih sredstvih in bi lahko prispe- 
vale k hitrejšemu kot vsestranskemu gospodarskemu in druž- 
benemu razvoju. Čeprav so nam dostopna vsa spoznanja in 
izkušnje razvitih dežel o neobhodnosti in koristnosti razvoja 
drobnega gospodarstva na sploh, in še posebej pa o njegovi 
dopolnilni vlogi veliki družbeni proizvodnji, se v naših razvoj- 
nih načrtih še vedno zapostavlja ta oblika gospodarjenja. 
Dosedanji razvoj organizacij združenega in individualnega 
sektorja dela na področju drobnega gospodarstva še zdaleč 
ne ustreza potrebam proizvodnje in prebivalstva na doseženi 
stopnji razvoja. 

Povojno graditev jugoslovanske in tudi slovenske predejo- 
valne industrije karakterizira predvsem graditev velikih zmog- 
ljivosti na področju končne proizvodnje z namenom, da se v 
čim krajšem času preide velika zaostalost industrije, podedo- 
vane iz predvojnega obdobja, da bi se omogočila čimboljša 
preskrba domačega trga z vrsto zahtevnih investicijskih in 
potrošnih izdelkov oziroma proizvodov trajne vrednosti. 

Nova spoznanja o pomenu hitrejšega razvoja drobnega 
gospodarstva so našla svoje mesto v politiki ekonomske sta- 
bilizacije in v družbenem planu Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do leta 1980. Mesto in vloga bodočega razvoja drobnega 
gospodarstva pa sta poudarjena v družbenem planu razvoja 
Slovenije za obdobje do leta 1980. To je razvidno zlasti iz 
sprejetega družbenega dogovora o pospeševanju razvoja 
»malega gospodarstva« in v vsakoletnih resolucijah o izvaja- 
nju družbenega plana SR Slovenije od leta 1976 do 1980. 

V tem srednjeročnem obdobju, ki določa splošni gospodar- 
ski razvoj: razvoj industrije in naraščanje življenjskega stan- 
darda, širjenje gradbenih dejavnosti, večjo gradnjo stanovanj, 
napredek in razvoj kmetijstva in drugih gospodarskih podro- 
čij, se ustvarjajo pogoji in odpirajo širše možnosti tudi za 
razvoj drobnega gospodarstva. 

Ob bogatenju gospodarske strukture se ustvarjajo pogoji za 
vsestranski razvoj drobnega gospodarstva, ki ga je treba 
razviti kot komplementarne dejavnosti industrije in drugih 
dejavnosti, s čimer se bodo odprle večje možnosti za racio- 
nalnejše delovno angažiranje in zaposlovanje delovno spo- 
sobnega prebivalstva, ob enem pa tudi možnosti za zmanjša- 
nje uvoza, večanje izvoza in pokrivanja domačih potreb. Pri- 
merjave z industrijsko razvitimi deželami namreč kažejo, da 
so pri nas še velike možnosti razvoja in zaposlovanja na 
področju obrti in male industrije. Smotrna organiziranost 
sodobne industrije ter intenzivnejše uvajanje velikoserijske 
proizvodnje in sodobne tehnologije v proizvodnjo, je pove- 
zana z oženjem sortimentov in izločanjem tistih izdelkov, ki se 
izdelujejo v manjših količinah ali pa po individualnih naroči- 
lih. Zato je treba nujno vzporedno z razvojem velike industrije 
proizvodnjo razvijati tudi drobno industrijsko in obrtno pro- 
dukcijo izdelkov ter komponent, sestavnih delov in izdelkov 
za zadovoljevanje potreb in popestritev ponudbe na trgu. 
Krepitev drobnega gospodarstva za zadovoljevanje potreb 
matične industrije pomeni zato krepitev celotnega gospodar- 
skega potenciala in bogatitev trga. S tem se hkrati odpirajo 
možnosti hitrejšega povečevanja produktivnosti in sodobne 
organizacije proizvodnje velikih nosilcev družbene reproduk- 
cije zlasti v predelovalni industriji in gradbeništvu. Drobna 
gospodarstva pa često predstavljajo celo osnovni člen za 
razvoj določenih produkcijskih možnosti. Neredko pa so prav 
enote drobnega gospodarstva lahko podmladek velike indu- 
strije. To nam pričajo primeri, ko pogledamo razvojno pot 
številnih velikih delovnih organizacij. 

Za drobno gospodarstvo veljajo pretežno delovno inten- 
zivne dejavnosti, ki se lahko uspešno razvijajo tudi na gospo- 
darsko manj razvitih področjih, to je na tistih področjih, kjer je 
stopnja zaposlenosti nižja. Nedvomno je infrastruktura 
osnova razvoju nerazvitih ali manj razvitih območij in predpo- 
goj za razvoj gospodarskih dejavnosti, s katerimi se ohranjajo 
in vzdržujejo naložbe v to infrastrukturo. Pri tem pa je zelo 
pomembno, da se z relativno majhnimi naložbami na enega 
delavca hitro povečuje zaposlenost. Zato je tudi drobno go- 
spodarstvo, zlasti v nekaterih nerazvitih območjih eden od 
pomembnejših virov dohodka za pokrivanje gospodarske in 
družbene infrastrukture. Zaradi značaja delovno intenzivnih 
dejavnosti drobnega gospodarstva pa se odpirajo možnosti 

za hitro in vsestransko strokovno usposobitev delavcev, ki si 
na višji ravni strokovnega dela zagotavljajo tudi realno višji 
osebni dohodek. S tem pa se izognemo nevarnosti, ki je sicer 
v gradnji velikih zmogljivosti, zlasti v primerih, ko se zaposlu- 
jejo delavci z nizko stopnjo kvalifikacije ter se tako zaostalost 
zacementira na priučenem ali nekvalificiranem delu in v zvezi 
s tem tudi nizkem osebnem dohodku delavca. Prednosti ra- 
zvoja drobnega gospodarstva zlasti v nezadostno razvitih 
področjih se kažejo v zmanjšanem pritisku na večja mesta in 
na stanovanjske prostore kot tudi v manjšem pritisku na 
uporabo drugih vidikov mestne infrastrukture. 

Povsem razumljivo je, da morajo tudi na tem področju 
gospodarjenja prevladovati načela ekonomičnosti v iskanju 
optimalne lokacije za gradnjo produkcijskih enot drobnega 
gospodarstva. Poleg ekonomskih in tehnoloških razlogov pri 
določenih industrijskih zmogljivostih, ki imajo značaj drob- 
nega gospodarstva, moramo pri izbiri lokacije misliti tudi na 
sociološke in druge motive. Vsekakor gre tudi za to, da se te 
enote drobnega gospodarstva naslonijo na druge delovne 
organizacije združenega dela in stremijo za tem, da ser čim 
kompleksneje vključijo v širše gospodarske tokove in dohod- 
kovno soodvisne celote. Z druge strani pa gre za poslovnote- 
hnično sodelovanje in nuđenje pomoči s strani nosilcev zlasti 
v pogledu projektiranja, raziskovalnega dela, raziskovanja 
trga itd. Zasledujoč taka načela razvoja drobnega gospodar- 
stva se bodo na številnih manj razvitih področjih razreševala 
pomembna družbenoekonomska vprašanja. 

Večja in hitrejša disperzija enot drobnega gospodarstva je 
velikega pomena tudi z obrambnega vidika zlasti glede sploš- 
nega ljudskega odpora, enakomernejšega in uravnovešenega 
gospodarskega in družbenega razvoja zaposlovanja zdomcev 
in zaviranja depopulacije podeželja. Z razvojem na podeželju 
pa lahko drobno gospodarstvo mnogo prispeva k zmanjševa- 
nju razlik med vasjo in mestom, s tem pa tudi k oživljanju 
konjukture in k zmanjšanju ekonomsko nezadostno upravi- 
čene migracije vas - mesto. Ob tem pa moramo poudariti, da 
se interesi SLO največkrat skladajo s težnjami razvoja manj 
razvitih območij. Zaradi tega je razvoj drobnega gospodarstva 
posebno pomemben z vidika zaposlovanja, ki lahko vpliva na 
povečanje delovnega angažiranja prebivalstva. Pri tem je zna- 
čilno za drobno gospodarstvo, da se lahko z relativno maj- 
hnimi naložbami za novo delovno mesto poveča zaposlenost, 
česar praviloma ne dosegajo druga področja gospodarstva. 
Hkrati pa drobno gospodarstvo v dobršni meri lahko prev- 
zame višek zlasti kvalificiranih delavcev iz industrije in drugih 
gospodarskih področij, in to v primerih, kadar zaradi bistveno 
spremenjenih surovinskih, tržnih, tehnoloških in drugih po- 
gojev ni mogoče nadaljevati z delom v dotedanjem obsegu. 

Drobno gospodarstvo pa ima pomembno vlogo tudi v 
sklopu skupne protiinflacijske odnosno stabilizacijske poli- 
tike. Kadar je govor o drobnem gospodarstvu, kot faktorju 
ekonomske stabilizacije, seveda ni mesta za nestvarne iluzije, 
da drobno gospodarstvo lahko odločneje vpliva na probleme 
nestabilnosti ali na razreševanje problemov strukturnih nes- 
kladnosti. Oboje eno kot drugo vprašanje ima svoje mesto in 
dimenzije v naši ekonomski teoriji. Prav gotovo pa je, da lahko 
drobno gospodarstvo eliminira in ublaži nekatere od teh ne- 
gativnih posledic in prispeva k dinamičnemu razvoju gospo- 
darstva. S povečanim in učinkovitejšim zaposlovanjem pred- 
vsem kvalificiranih delavcev se povečuje masa osebnih do- 
hodkov, ki se delno usmeri v kupno moč predvsem za tiste 
proizvode, katerih proizvodnja se omejuje, ker nima zadost- 
nega plasmana na domačem in tujem trgu. 

Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva pa omogoča, da se s 
povečanim dohodkom spopolnjuje zadovoljevanje skupne in 
splošne porabe. Na ta način lahko druge delovne organizacije 
v ta namen izločajo manjša sredstva, kar nedvomno vpliva na 
krepitev njihove reproduktivne sposobnosti. 

Poudariti pa velja še inventivne dejavnosti v drobnem go- 
spodarstvu, kjer se lahko s posameznimi drobnimi inovaci- 
jami dosežejo pomembni uspehi pri zmanjševanju stroškov 
proizvodnje ob večji varnosti in produktivnosti dela. Druga 
pomembna vloga drobnega gospodarstva pa je v tem, da je 
mogoče ob relativno nizkih naložbah ob uporabi sodobne 
tehnologije dosegati optimalne rezultate. Hkrati pa se odpira 
možnost za zaposlovanje delavcev najrazličnejših poklicev, 
stopnje delovne usposobljenosti in izobrazbe. Vse to omo- 
goča naglo večanje standarda delovnih ljudi. 

Zaradi svojih specifičnih lastnosti pa je drobno gospodar- 
stvo pomemben dejavnik tudi za vključevanje osebnega dela 
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in sredstev občanov v procesu družbene reprodukcije. Prek 
različnih oblik osebnega dela in njegovega povezovanja z 
združenim delom se odpira pot k novim samoupravnim druž- 
benoekonomskim odnosom na tem področju, posebno s po- 
speševanjem in širjenjem pogodbenih organizacij združe- 
nega dela. S tem bi se odprle večje možnosti za ustvarjanje 
novih zmogljivosti z mnogo več zaposlenih delavcev, tako pa 
se pospešuje proces razvijanja specifičnih oblik samouprav- 
nih odnosov na tem področju. Tako usmeritev omogoča tudi 
novi zakon o združenem delu. Ta zakon jasno regulira odnose 
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom in s sredstvi, ki so lastnina občanov, da svobodno 
odločajo o združenosti svojega dela in sredstev v razne oblike 
združevanja. 

Z ustvarjanjem temeljev stabilnejšemu razvoju drobnega 
gospodarstva in v njem samostojnega osebnega dela pa se 
odpirajo možnosti za vključevanje v drobno gospodarstvo 
delavcev širšega profila strokovne usposobljenosti, ki so se- 
daj glede na takšno usposobljenost manj racionalno zapo- 
sleni v industriji in drugod ali pa so na delu v tujini. Hkrati se s 
tem odpirajo pogoji za večje zanimanje mladine za strokovno 
usposabljanje za obrtne poklice. 

Dosledna uporaba ustavnih načel o osebnem delu, obdela- 
nih v zakonu o združenem delu in v obrtnem zakonu ter tudi 
vsestranska podpora družbe lahko v precejšnji meri poma- 
gata krepiti materialno osnovo in stabilnost tega sektorja 
družbenega dela, in pospešita tendence njegove socialistične 
preobrazbe. Tudi ta individualni sektor samostojnega oseb- 
nega dela s sredstvi v lasti občanov je zelo pomemben za 
celokupni gospodarski in družbeni razvoj, zlasti še za spopol- 
njevanje gospodarske strukture. Zagotavlja širok sortiment 
blaga, ki ga ni mogoče rentabilno proizvajati v večjih organi- 
zacijah združenega dela. Ustvarja pogoje za hitrejšo rast 
življenjskega standarda. Prispeva k zadovoljevanju čedalje 
bolj razvitih potreb gospodinjstev in občanov po raznih stori- 
tvah in končno, kar je še posebej pomembno, povečuje obseg 
zaposlovanja in za delovnega angažiranja prebivalstva. Na 
področju osebnega dela torej še zdaleč niso izkoriščene mož- 
nosti, ki jih imamo za razvoj tega dela na sedanji stopnji 
produkcijskih sil naše družbe. 

1.2. Razvoj drobnega gospodarstva v prvih letih izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije pa še vedno ni v skladu s 
predvidenim razvojem, zlasti glede povečanega deleža tega 
dela gospodarstva v celotnem gospodarstvu ter glede ustvar- 
janja pogojev in možnosti za povečano zaposlovanje. Na trgu 
čedalje bolj primanjkuje kakovostnih obrtnih in drobnoindu- 
strijskih izdelkov. Še večja pa je deficitarnost storitev zlasti v 
vzdrževanju trajnih dobrin, kar že močno napada standard 
delovnih ljudi. 

Drobno gospodarstvo zaostaja tudi v razvoju tehnologije, v 
poslovnem sodelovanju oziroma kooperaciji, v razvoju do- 
hodkovnih odnosov, večanju kakovosti dela, strokovnem 
usposabljanju in pritegnitvi mladine in kvalificiranih delavcev 
k delu v teh dejavnostih, pri tem pa moramo upoštevati tudi 
dejstvo, da že predvidena letna stopnja rasti drobnega gospo- 
darstva, ki je bila v družbenem planu 1976-1980 ocenjena na 
6% za obrtne organizacije združenega dela in na 4% za 
samostojno osebno delo, zaostaja za 7,8% stopnjo rasti indu- 
strije in gospodarstva nasploh. Pri tem pa velja poudariti, da 
je razvoj drobnega gospodarstva kot komplementarna dejav- 
nost industrije posredno odvisen tudi od razvoja matične - 
zlasti predelovalne industrije. 

Če je razvoj drobnega gospodarstva, ki je pomemben z 
vidika njegove komplementarnosti industrijskim izdelkom in v 
neposrednem zadovoljevanju potreb na trgu ter za povečeva- 
nje možnosti zaposlovanja odvisen od razvoja matične, zlasti, 
predelovalne industrije, je potemtakem tudi razvoj te matične 
industrije soodvisen od razvitosti drobnega gospodarstva. 
Zato je razumljivo, da drobno gospodarstvo tudi ni moglo, v 
takšnem obsegu kot bi lahko, prispevati k stabilizaciji, veča- 
nju konjunkture in odpravljanju strukturnih neskladnosti ter 
hitrejšemu uveljavljanju kakovostnih dejavnikov. Zaradi svoje 
zaostalosti drobno gospodarstvo ni v dovoljšnem obsegu 
razbremenjevalo industrijo nerentabilne proizvod nje ter s tem 
prispevalo k razvoju specializacije in modernizacije velikih 
zaokroženih tehnoloških procesov matične industrije. Po 
drugi strani pa tudi matična industrija ni prispevala kot bi 
lahko, k hitrejšemu razvoju kooperacije in drugih oblik zlasti 
dolgoročnega poslovnega sodelovanja z drobnim gospodar- 
stvom, ki naj bi temeljil na vzajemnem interesu in na dohod- 

kovnih odnosih. 
Pri tem pa so zapostavljene tudi možnosti za vzpodbuditev 

ustvarjalnega, kreativnega in inventivnega dela delovnih ljudi 
s področij združenega dela, pogodbenih organizacij, obrtnih 
zadrug in individualnega sektorja drobnega gospodarstva, na 
vseh družbeno koristnih in upravičenih področij njegovega 
udejstvovanja. 

1.2.1 Kot je razvidno iz dosedanje prakse, bistveno vpliva 
na razvoj drobnega gospodarstva njegova opredelitev v druž- 
benih planih razvoja občin ter gospodarskih organizacij, ki so 
nosilke družbenega in gospodarskega razvoja. Od teh dejav- 
nikov je odvisna organiziranost drobnega gospodarstva in 
njegova ekonomska in tehnična usposobljenost. 

Ker je razvoj drobnega gospodarstva zaradi njegove izrazite 
komplementarnosti industrijski proizvodnji odvisen od ra- 
zvoja matične industrijske proizvodnje zlasti predelovalne 
industrije in od naraščajočih potreb prebivalstva, je bil dan v 
družbenem planu SR Slovenije in v vsakoletni resoluciji pose- 
ben poudarek na potrebo njegovega vključevanja v družbene 
plane krajevnih skupnosti, občin in organizacij združenega 
dela. Posebna delovna telesa izvršnih svetov skupščin občin 
pa naj bi zagotovila stalno spremljanje razvoja dejavnosti 
drobnega gospodarstva. Pripravila naj bi ukrepe za izvrševa- 
nje nalog v skladu s potrebami gospodarskega in družbenega 
razvoja. Ta delovna telesa naj bi tudi vzpodbujala večje orga- 
nizacije z 'rulen^ ga dela, da s kooperacijo in specializacij" 
razbremenjujejo svojo proizvodnjo širokega sortimenta, zlasti 
posameznih izdelkov in polizdelkov, ter da v večji meri kot 
doslej ustanavljajo dislocirane obrate na manj razvitih ob- 
močjih ter da zainteresirajo za to proizvodnjo drobno gospo- 
darstvo in v njegovem okviru samostojno osebno delo. 

1.2.2. Občine in novoustanovljene občinske in medobčin- 
ke gospodarske zbornice naj bi vzpodbujale samoupravno 

združevanje sredstev in razvoj dohodkovnih odnosov. Vzpod- 
bujale naj bi tudi drobno gospodarstvo k modernizaciji, širje- 
nju zmogljivosti in odpiranju novih delovnih mest na področ- 
jih, kjer so pogoji za hitrejše zaposlovanje delavcev, zlasti 
tistih, ki so na začasnem delu v tujini. V zvezi s tem naj bi 
Gospodarska zbornica Slovenije in manj razvite občine dajale 
pobudo za razvojne projekte, pri katerih uresničevanju bi s 
svojimi deviznmi sredstvi sodelovali tudi delavci, ki so na 
začasnem delu v tujini. Z diferencirano davčno politiko in 
politiko najemnin ter z gradnjo poslovnih prostorov in obrtnih 
lokalov naj bi občine vzpodbujale odpiranje in ustreznejšo 
prostorsko razmestitev novih produkcijskih enot drobnega 
gospodarstva, zlasti servisov v naseljih in mestih, posebno v 
novo zgrajenih naseljih. 

1.2.3. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1978 kaže tudi na potrebo, da se s stalnim 
spremljanjem dejavnosti drobnega gospodarstva zagotovi 
njegov dinamičen razvoj v skladu s potrebami gospodarskega 
in družbenega razvoja in da dobi ustreznejše mesto v družbe- 
nih planih krajevnih skupnosti, občin in organizacij združe- 
nega dela. To pa hkrati zahteva, da v občinah intenzivneje 
delajo na aplikativnih študijah, na osnovi katerih naj bi zago- 
tovili hitrejši in smotrnejši razvoj drobnega gospodarstva. 

1.3.1. V zadnjih dveh letih je bila sprožena široka 
družbena akcija, tako v družbenopolitičnih skupnostih 
in družbenopolitičnih organizacijah kot tudi v številnih orga- 
nizacijah združenega dela, da se razvoju drobnega gospodar- 
stva da pravi pomen in ustreznejše mesto v celokupnem 
družbenoekonomskem razvoju ne samo v Sloveniji, temveč v 
vsej Jugoslaviji. V tem okviru je bila že od leta 1975 dalje 
sprejeta cela vrsta dokumentov bodisi v Skupščini Jugosla- 
vije, v zvezni konferenci socialistične zveze delovnih ljudi ter v 
Zvezi sindikatov Jugoslavije. Ti dokumenti in stališča zlasti do 
razvoja samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki 
so lastnina občanov, kažejo na potrebo, da se samostojno 
osebno delo hitreje povezuje v sistem samoupravnega zdru- 
ženega dela prek različnih oblik združevanja dela in sredstev, 
v obrtne zadruge, v pogodbene organizacije združenega dela 
ter po zadrugah ali neposrednem povezovanju z organizaci- 
jami združenega dela. Odločnejše in bolj organizirano pa seje 
treba postavljati po robu deformacijam in vseh vrst ekscesnim 
pojavom. Pri tem gre predvsem za likvidacijo vsakršne oblike 
eksploatacije tujega dela, to je da bi kdo živel na račun tujega 
dela, in s prisvajanjem dela družbenega dohodka prek trga ne 
pa na podlagi svojega minulega in tekočega dela. 

Z namenom, da bi preučili probleme in možnosti razvoja 
drobnega gospodarstva v Jugoslaviji, je bila v Zveznem izvrš- 
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nem svetu 27. oktobra leta 1977 obravnavana in sprejeta 
informacija o stanju in možnostih razvoja »Male privrede« s 
predlogi ukrepov. 

Vendarle pa moramo poudariti, da je bilo dano drobnemu 
gospodarstvu posebno mesto že v družbenem planu razvoja 
SR Slovenije v letih 1971-1975. Zato je republiški sekretariat 
za gospodarstvo že v letu 1975 izdelal »oceno razvojnih mož- 
nosti« malega gospodarstva v SR Sloveniji - marec 1975. V 
tem času je bil sklenjen tudi prvi družbeni dogovor o pospeše- 
vanju razvoja drobnega gospodarstva v obdobju od leta 
1975-1980 (Uradni list SRS št. 5-5-III. 1975). 

Z malim gospodarstvom so v omenjeni oceni in v citiranem 
družbenem dogovoru poimenovane dejavnosti: 

- organizacij združenega dela s področij drobne industrij- 
ske proizvodnje blaga in storitev (izdelkov, polizdelkov in 
sestavnih delov, ki se proizvajajo v manjših količinah ali po 
individualnih naročilih, bodisi kot dopolnitev industrijski pro- 
izvodnji ali za popestritev ponudbe blaga in storitev na dolo- 
čenem območju), v katerih združuje svoje delo največ 100 
delavcev; 

- servisnih enot trgovinskih in industrijskih organizacij 
združenega dela, ki imajo status temeljnih organizacij združe- 
nega dela; 

- ustreznih poslovnih združenj obrti in male industrije; 
- obrtnih zadrug; 
- pogodbenih organizacij združenega de i in samostojnih 

obrtnikov, ki na podlagi določil obrtnega zakona s samostoj- 
nim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, oprav- 
ljajo obrtno, gostinsko, avtoprevozniško in brodarsko dejav- 
nost ter prodajo na drobno; 

- občanov, ki v skladu z obrtnim zakonom v svojih zaseb- 
nih gospodinjstvih sprejemajo na prenočevanje goste, kate- 
rim nudijo hrano in pijačo, ter 
- občanov, ki opravljajo domačo in umetno obrt. 

2. OPREDELITEV DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

2.1. Z naštevanjem dejavnosti drobnega gospodarstva in 
njegovo opredelitvijo po »institucionalnih oblikah«2 ni ek- 
saktno določen pojem drobnega gospodarstva. Zaradi tega 
smo pristopili k iskanju enotnejše in jasnejše definicije drob- 
nega gospodarstva tako, da ga bo mogoče vključiti v enotno 
klasifikacijo gospodarskih dejavnosti Jugoslavije. Ker doslej 
pojem in zajetje drobnega gospodarstva ni z nobenim predpi- 
som opredeljen prihaja v praksi pri uporabi pravnih predpisov 
in izvajanju sistemskih ukrepov (devizni režim, cene idr.), ter 
pri uresničevanju družbenega dogovora o pospeševanju 
drobnega gospodarstva do številnih problemov in neenot- 
nega, pogosto subjektivnega tretmana enot drobnega gospo- 
darstva. 

2.2. Glede na to, da se del drobnega gospodarstva često 
ukvarja z istorodno proizvodnjo kot večje industrijske organi- 
zacije združenega dela, je treba določiti kriterije po katerih se 
v drobno gospodarstvo uvrščajo temeljne oziroma enovite 
organizacije. V tem smislu, je najtežje opredeliti področja in 
dejavnosti, ter institucionalne oblike v katerih se gospodarske 
dejavnosti opravljajo. Pri tem pa so dileme kako opredeliti 
neko temeljno oziroma enovito delovno organizacijo, ki naj se 
obravnava kot enota drobnega gospodarstva zlasti z vidika 
števila zaposlenih delavcev,3 veličine in strukture delovnih 
(osnovnih) sredstev ne da bi se izpostavljali nevarnosti, da se 
v drobno gospodarstvo uvrščajo temeljne organizacije večjih 
organizacij združenega dela ali enovite delovne organizacije, 
v katerih združuje delo sicer majhno število delavcev so pa po 
obsežnem organskem sestavu kapitala vse prej kot drobno 
gospodarstvo. 

Prav tako v drobno gospodarstvo ne moremo uvrščati 
TOZD oz. delovnih enot v okviru delovnih organizacij, ki v njih 
opravljajo vzdrževalna montažna dela ipd. 

2 Pod institucionalnimi oblikami razlikujemo: obrtne delovne organizacije in 
njihove TOZD, enovite delovne organizacije s področij drobnoindustrijske proiz- 
vodnje, enovite delovne organizacije in temeljne organizacije servisnih dejav- 
nosti; pogodbene organizacije združenega dela; poslovna združenja, obrtne 
zadruge in dejavnosti ter oblike samostojnega osebnega dela. 

3 Koncept razvoja drobnega gospodarstva in njegova opredelitev se spremi- 
nja vzporedno z gospodarsko in industrijsko razvitostjo posameznih držav. Pri 
tem pa je najbolj pogosto vzeto kot merilo število zaposlenih in vrednost 
vloženega kapitala. Razliko med mnenji posameznih držav o tem vprašanju pa 
ne zmanjšuje vrednosti objavljenih izkušenj, ki se - kot kaže poročilo UNIDO - 
vendarle zelo približujejo med seboj. 

Menimo, da je bistveno za spremljanje populacije drobnega 
gospodarstva, če ugotovimo koliko delavcev se v okviru posa- 
meznih dejavnosti, ki so značilne za drobno gospodarstvo z 
njimi ukvarja na 10.000 prebivalcev. 

2.3. Na podlagi širših konsultacij z zainteresiranimi dejav- 
niki v republikah in avtonomnih pokrajinah ter federacije, pri 
čemer so upoštevane izkušnje inozemstva se oblikujejo stali- 
šča, naj se pri opredelitvi dejavnosti drobnega gospodarstva 
upoštevajo zlasti naslednje značilnosti: 

1. da gre za individualno oziroma maloserijsko proizvodnjo 
2. proizvodnjo v kooperaciji ali po posebnih naročilih 
3. manjše število (do 125 razen v obrtnih in servisnih dejav- 

nostih) združenih delavcev v temeljni oziroma enoviti delovni 
organizaciji in 

4. da vrednost aktivnih osnovnih sredstev na delavca ne 
predstavlja^kapitalno intenzivnih naložb.4 

Ob upoštevanju teh značilnosti so kot drobno gospodarstvo 
opredeljene: 

1. Proizvodne enovite in temeljne organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z individualno oziroma maloserijsko 
proizvodnjo, proizvodnjo v kooperaciji ali po posebnem naro- 
čilu in so v sestavu organizacije združenega dela ali opravljajo 
instalacijska in zaključna dela v gradbeništvu (0503 iz JKD), v 
kateri združuje delo skupaj največ 125 delavcev. 

2. Temeljne organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
organizacijo oziroma izdelovanjem izdelkov domače in 
umetne obrti ne glede na število zaposlenih delavcev. 

3. Temeljne organizacije združenega dela in delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo z obrtnimi storitvami, popravili in s 
servisnimi dejavnostmi (09 JKD), pretežno za občane in de- 
lovne organizacije ne glede na število delavcev. 

4. Pogodbene organizacije združenega dela. 
5. Obrtne in druge zadruge (razen kmetijske). 
6. Dejavnosti delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim de- 

lom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov na področjih 
obrti, gostinstva, avtoprevozništva in brodarstva ter prodaje 
na drobno ali opravljanje intelektualnih storitev gospodar- 
skega pomena. 

Mnogo je pripomb na takšno ali drugačno opedelitev drob- 
nega gospodarstva. Vendar bi nas izgubljanje časa in energije 
pri iskanju njegove eksaktne opredelitve pripeljalo v nepo- 
trebno administriranje. 

Zdi se, da se tudi na tem področju vse prevečkrat izgovar- 
jamo, češ, da še nismo sprejeli razvojnih programov, družbe- 
nih planov in ukrepov za pospešitev razvoja drobnega gospo- 
darstva, ker še ni jasna njegova definicija namesto, da bi 
nenehno iskali rešitve za pospešitev drobnega gospodarstva5 

v okviru sprejetega družbenega dogovora ter smernic družbe- 
nega plana razvoja SR Slovenije in vsakoletnih resolucij v 
skladu s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja 
krajevne skupnosti, občin in organizacij združenega dela. 

3. NEKATERI ZNAČILNI PODATKI O 
DOSEDANJEM RAZVOJU DROBNEGA 
GOSPODARSTVA V SLOVENIJI 

3.1. V drobnem gospodarstvu, če ga merimo po številu 
zaposlenih delavcev, kjer dela okoli 80.000 oseb, v SR Slove- 
niji odpade slaba polovica na obrtne in druge organizacije 
združenega dela, kjer je bilo leta 1977 zaposlenih okoli 
38.450, v POZD 450 delavcev, več kot polovica pa na indivi- 
dualni sektor z okoli 42.500 delovnimi ljudmi. Od tega je bilo v 
obrti 31.966 delavcev vključno z 11.886 samostojnimi obrtniki 
in okoli 650 družinskimi člani ter 5732 oseb, ki opravljajo 
obrtne dejavnosti kot postranski poklic. K temu pa je prišteti 
še 2054 gostincev z okoli 4600 zaposlenimi in 4446 avtopre- 
voznikov. 

3.2. Drobno gospodarstvo s področij dejavnosti in institu- 
cionalnih oblik tvorijo enovite organizacije in TOZD, POZD in 
obrtne zadruge: 

4 Kriterij o veličini osnovnih sredstev na enega delavca ima to značilnost, 
da se eliminira iz drobnega gospodarstva tiste organizacije združenega dela 
oz. temeljne organizacije združenega dela, ki so značilne po kapitalno-inten- 
zivnem organskem sestavu kapitala, a zaposlujejo majhno število delavcev (v 
procesni industriji, pridobivanje In predelava železove rude in barvastih kovin, 
energetiki, visokoavtomatizirana predelovalna industrija, cementarne, ope- 
karne, predilnice, proizv. žganih pijač, proizvodnja papirja in celuloze ipd.). 

5 Po izhodišču politike razvoja drobnega gospodarstva v družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje 1976-80 leta, termin drobno gospodarstvo pokriva med 
drugim tudi manjše obrate v gostinstvu. Vendar jih v tej razvojni problematiki ne 
obravnavamo, ker je problematika tega gostinstva posebej obdelana v okviru 
turizma. 
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Na zaposlenega v din 
Enovite organizacije in TOZD Štev. enot Štev. zaposl. aktivna osnovna 

sredstva 
družbeni 
proizvod 

SKUPAJ 638 38.435 145.948 138.103 

MALA INDUSTRIJA (do 125 zaposlenih) 
OBRT 
GRADBENIŠTVO (do 125 zaposlenih) 
STANOV. KOMUNALNA OBRTNA DEJAVNOST 
(do 125 zaposlenih) 
FINANČNO TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE 
GOSTINSTVO (do 30 zaposlenih) 
POZD 
ONPZ 

201 
234 

56 

23 
10 
69 

22® 
22 

11.154 
21.612 

3.275 

596 
110 
993 
434 
262 

171.306 
87.898 
84.068 

103.950 
197.494 
254.240 
190.380 
102.210 

133.892 
125.172 
155.989 

101.907 
189.000 
112.676 
198.601 
414.637 

" Skupno število POZD je sicer 25, vendar jih je za leto 1977 samo 22 predložilo zaključni račun, zato se podatki nanašajo samo na 22 POZD. 

V predelovalni industriji znašajo aktivna osnovna sredstva 
na zaposlenega po nabavni vrednosti 195.6 tisoč din; po 
sedanji vrednosti pa 81.6 tisoč din. Družbeni proizvod na 
zaposlenega pa znaša 130.9 tisoč din. 

3.3. Ekonomski rezultati poslovanja TOZD obrti SR Slove- 
nije v letu 19777 

Ob oceni rezultatov gospodarjenja v letu 1977 in njihovi 
primerjavi s predhodnim letom je treba upoštevati spre- 
membe v sistemu ugotavljanja celotnega prihodka in do- 
hodka, skladno z zakonom o združenem delu, zlasti v oprede- 
litvi čistega dohodka in materialnih stroškov. 

Primerjava podatkov obrti področja 09 po novi nomenkla- 
turi zajetih TOZD v letu 1977 z gospodarjenjem teh TOZD v 
letu poprej nam kaže, da je bila obrt spet med dinamičnejšimi 
področji. Celotni prihodek obrti je porasel za 26,5% in je obrt 
dosegla glede na druga področja gospodarstva četrto mesto 
po stopnji rasti. 

Tak porast celotnega prihodka so TOZD obrti dosegle ob 
4% porastu števila zaposlenih, povečanju cen obrtnih storitev 
za 13,3% in porastu cen industrijskih izdelkov na drobno za 
12,3%. 

Za tri točke hitreje kot v gospodarstvu so porasla tudi 
porabljena sredstva, kar pomeni, da je obrt vnašala v celotni 
prihodek večji delež prenešene materialne vrednosti kot v 
preteklem obdobju. Hitrejša rast porabljenih sredstev je pov- 
zročila zaostajanje rasti dohodka, ki se je v proizvodni obrti 
povečal za 29%, v osebnih storitvah za 33,7%, v gospodarstvu 
kot celoti pa se je povečal dohodek za 34%. 

Manjši kot v letu 1976 je delež amortizacije in delež osebnih 
dohodkov, za sklade pa so TOZD namenile 0,4% več kot lani. 
Porast deleža sredstev skupne porabe za 1,2% je pogojena s 
spremembo obračunskega sistema, po kateri mora TOZD iz 
delitve 1977 oblikovati sklad tudi v potrebni višini sredstev za 
regres za letni dopust v letu 1978. 

Najvišji letni porast celotnega prihodka in dohodka je dose- 
žen v skupini izdelava usnjenih izdelkov, sledijo skupine dru- 
gih osebnih storitev, izdelava raznih izdelkov, popravilo elek- 
tričnih proizvodov, izdelava lesnih in tekstilnih izdelkov, na 
nivoju leta 1976 pa je ostal obseg poslovanja skupine neko- 

7 Število TOZD obrti zajetih v izkazanih rezultatih področja 09, se je od 483 v 
letu 1976 znižalo na 220 (400 poročevalskih enot) v letu 1977, število zaposlenih 
delavcev pa od 33.430 na 21.612, ker je večji del prerazporejen v industrijo, 
gradbeništvo. Nekatere obrtne organizacije pa so se integrirale z industrijo. 

vinske obrti. Primerjava stopenj rasti celotnega prihodka in 
dohodka obrtnih skupin z ustreznimi industrijskimi panogami 
kaže, da je v letu 1977, razen v predelavi kovin in nekovin, obrt 
dosegala bistveno boljše rezultate. 

Občutno pa se je znižal obseg izgub. TOZD obrti so izkazale 
le 0,2% od skupnih izgub v slovenskem gospodarstvu; izkazu- 
jejo jo predvsem servisi cestnih vozil in servisi el. aparatov ter 
izdelava izdelkov iz plastike. 

Razporejeni bruto osebni dohodki in osebni prejemki v 
obrti so naraščali v letu 1977 za 1% počasneje kot v gospo- 
darstvu, primerjava na zaposlenega pokaže skoraj enako 
letno stopnjo rasti 117 in 116,5. Ob porastu življenjskih stro- 
škov za 14,6% ugotavljamo za obrt porast realnega osebnega 
dohodka na zaposlenega za 2% v letu 1977. 

Naraščanje doseženega dohodka je bilo bistveno hitrejše 
od rasti obsega razporejenih sredstev za osebne dohodke, 
obrt kot celota je z razporejenimi sredstvi za osebne dohodke 
dosegla 93,8% dogovorjenih sredstev v samoupravnem spo- 
razumu panoge, vendar je 49 TOZD preseglo individualno 
dogovorjena sredstva. 

Tudi statistični podatki o izplačanih neto OD kažejo, da se 
razmerje med nivojem osebnih dohodkov v gospodarstvu in 
nivojem osebnih dohodkov v obrti ni bistveno spremenilo. 
Primerjava stopenj rasti neto izplačanih osebnih dohodkov na 
zaposlenega pa nam kaže sledečo sliko: 

0 OD zap. 1977 
v din 

Nivo gosp. je 100 
1976 1977 

Indeks 77/76 
norm. realn. 

gospodarstvo 
obrt skupaj 
- proizvodna obrt 
- storitvena obrt 

4.844 100 100 119,1 103,9 
4.770 96 98,5 119,4 104,2 
4.808 95 99,3 124,3 108,5 
4.226 89 87,2 117,3 102,3 

Nadaljuje se relativno slabšanje položaja storitvene obrti, 
kjer so se OZD/zap. povečevali za 1,8% počasneje od pov- 
prečnih osebnih dohodkov v gospodarstvu in zaostajajo za 
gospodarstvom za dobrih 12%. Če upoštevamo še kvalifika- 
cijsko strukturo zaposlenih v tej panogi, vidimo da je v tem 
zaostajanju osebnih dohodkov eden od vzrokov velike fluk- 
tuacije in slabe kadrovske zasedbe na tem področju. 

Osnovna in obratna sredstva, likvidnost 
Opremljenost dela z osnovnimi in obratnimi sredstvi je še 

vedno mnogo nižja od opremljenosti dela v gospodarstvu 
naspioh: y djn 

Gospodarstvo 
1976 1977 

Obrt 
1976 1977 

Nivo gospod, je 100 
1976 1977 

1. povprečno uporablj. osn. sr. na zaposl. 
2. povpr. uporab, obratna sred. na zaposl. 
3. pov. uporablj. poslov..sred. na zaposl. 

163.681 
185.369 
349.050 

195.898 
236.210 
432.108 

87.024 
83.315 

170.339 

102.658 
104.200 
206.858 

53 
45 
49 

52 
44 
48 

Obseg uporabljenih poslovnih sredstev na zaposlenega re- 
lativno zaostaja za povprečno uporabljenimi poslovnimi sred- 
stvi v gospodarstvu, obseg letne akumulacije je nezadosten 
za potrebe modernizacije delovnega procesa. 

3.4. Dosežen je bil napredek pri ustanavljanju dislociranih 
obratov industrije, ki so locirani pretežno v manj razvitih 
območjih. S tem so se odprle možnosti za zaposlitev okrog 
2500 delavcev. 

Več novih obratov oziroma enot drobnega gospodarstva pa 
je v gradnji zlasti v Pomurju, tam se bo lahko zaposlilo okoli 
550 delavcev. 

Širjenje enot drobnega gospodarstva in odpiranje novih 
obratov v večini slovenskih občin kažejo na pozitivne rezul- 
tate, vendar dislocirane proizvodne enote spremljajo nekatere 
pomanjkljivosti zlasti v pogledu ureditve poslovanja in sa- 
moupravnih odnosov, so pa tudi primeri, ko je očitno, da 
matične organizacije iščejo samo ugodnosti pri zaposlovanju 
delavcev na manj razvitih dislociranih območjih. Širjenje enot 
drobnega gospodarstva in odpiranje obratov matične indu- 
strije zlasti na manj razvitih območjih pa vendarle kaže na 
vzpodbudne rezultate. 
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V letih 1976 in 1977 torej ugotavljamo določen napredek v 
razvoju drobnega gospodarstva, tako v organizacijah združe- 
nega dela, zadrugah, POZD kot tudi v individualnem sektorju 
osebnega dela. 

Zlasti pa so vzpodbudni poslovni rezultati pogodbenih or- 
ganizacij združenega dela. 

V letu 1976-1977 je bilo na novo ustanovljenih deset po- 
godbenih organizacij. V večini izmed njih naglo širijo svoje 
poslovanje in dosegajo lepe poslovne rezultate. Mnoge med 
njimi gradijo nove večje poslovne prostore, ki jih sodobno 
opremljajo. V teh investicijah prevladuje delež družbene aku- 
mulacije, ustvarjene s poslovanjem pogodbene organizacije. 

Znatna pa so tudi sredstva bančnih kreditov in ponovnih 
naložb ustanoviteljev. Naglo se veča tudi število delavcev, ki 
združujejo svoje delo v pogodbenih organizacijah. V njih je 
poprečno zaposlenih okoli 20-30 delavcev. V dveh pa zdru- 
žuje svoje delo že blizu sto delavcev. 

3.5. Poslovni rezultati pogodbenih organizacij združenega 
dela8 

Pri ocenjevanju doseženih letnih rezultatov pogodbenih 
organizacij združenega dela (v nadaljevanju: POZD za leto 
1977 je dan poudarek tistim podatkom, ki govorijo o razpore- 
janju dohodka ter o skupnem dohodku. 

Pri ocenjevanju doseženih letnih rezultatov POZD je treba 
upoštevati, da so morali le-ti, tako kot vse ostale organizacije 
združenega dela, uporabljati določbe zakona o združenem 
delu in so zaključne račune sestavile na osnovi novega kont- 
nega plana in na novih bilančnih shemah, v katerih je vsebin- 
sko spremenjeno razporejanje posameznih kategorij celot- 
nega prihodka in dohodka. V letu 1977 se namreč iz dohodka 
poravnavajo določeni izdatki, ki so v predhodnem letu obre- 

' Vir: Informacija o poslovanju pogodbenih organizacij združenega dela 
Službe družbenega knjigovodstva Centrala Ljubljana 

Elementi: 

1. Celotni prihodek 
2. Porab. sred. 
3. Dohodek - doseženi 
4. Izguba - skupaj 
5. Del skupnega doh. ki pripada drugim 
6. Razporejeni dohodek 
7. Poprečno uporab, posl. sred. 
8. Poprečno štev. zaposlenih - po stanju konec mesecev 
(v celem številu)   

Ob upoštevanju v uvodnem delu navedenih faktorjev so 
bistvene značilnosti, ki jih kažejo podatki o poslovnem 
uspehu POZD, predvsem tele: 

- celotni prihodek vseh POZD je znašal 220.664 tisoč din in 
se je povečal za 62%; največji del celotnega prihodka je bil 
dosežen s prodajo na domačem trgu; 
- porabljena sredstva so narastla za 57%, to je za 5 indek- 

snih točk počasneje od rasti celotnega prihodka; 
- ekonomičnost poslovanja se je izboljšala, tako daje lani 

odpadlo na 100 din porabljenih sredstev 182,4 din celotnega 
prihodka; 
- doseženi dohodek je višji za 69%, medtem ko je bilo 

povečanje razporejenega dohodka za 1 indeksno točko poča- 
snejše; produktivnost s finančnega vidika se je tudi povečala, 
in to za 33%; 
- POZD so lani obračunale za 18.142 tisoč din skupnega 

dohodka, to je dohodka, ki so ga morale deliti z drugimi, ker 
so pri svojem poslovanju uporabljale tudi sredstva drugih; 

- pretežni del skupnega dohodka v znesku 15.635 tisoč din 
so prejeli ustanovitelji in vlagatelji sredstev v POZD kot odpla- 
čila vloženih sredstev oziroma kot udeležbo na dohodku; 

- za razporeditev dohodka vseh POZD v letu 1977 je zna- 
čilno, da je bila delitev opravljena v dobro obveznostim iz 
dohodka za skupno in splošno porabo izven organizacije ter 
dela dohodka za ostale namene in na drugi strani za 2,1 
strukturne točke v škodo čistega dohodka; 

- za bruto osebne dohodke so namenili POZD leta 1977 
60,2% razporejenega dohodka; v masi so se le-ti povečali za 
57%; 

menjevali še materialne stroške; tu gre za del dohodka za 
delovno skupnost, amortizacijo nad predpisanimi stopnjami 
ter del izdatkov za sodne stroške, kazni in takse. 

Poleg pravkar omenjenih sprememb, ki veljajo za vse orga- 
nizacije združenega dela, pa so bila za poslovanje POZD 
važna tudi še določila obrtnega zakona iz leta 1973 ter tista 
določila zakona o združenem delu, ki se posebej nanašajo na 
POZD. 

V informacijo zajete POZD so, po nomenklaturi dejavnosti, 
ki velja od januarja 1977, razvrščene v štiri področja, in sicer 
je zajetje tako: 

- 01 - industrija 6 POZD 
- 05 - gradbeništvo 2 POZD 
- 08 - gostinstvo 3 POZD 
- 09 - obrtne in osebne storitve 11 POZD 
Skupaj 22 POZD 

Ker spada' pretežni del POZD v obrtno dejavnost (po stari 
nomenklaturi so bili vsi, razen treh gostinskih organizacij, 
razvrščeni v obrt), smo dosežene poslovne rezultate POZD v 
letu 1977 primerjali z obrtnimi organizacijami družbenega 
sektorja. 

V primerjavi z letom 1976 je ostalo število POZD nespreme- 
njeno; med letom 1977 sta šli 2 POZD v stečaj, 2 pa sta bili 
ustanovljeni na novo. 

Zaključne račune je za leto 1977 predložilo 22 POZD. 
4.2. Nekaj osnovnih podatkov o doseženih poslovnih rezul- 

tatih 
Pogodbene organizacije združenega dela so dosegle v letu 

1977 v primerjavi z letom 1976 in v primerjavi z organizacijami 
združenega dela s področja obrti (družbeni sektor) naslednje 
finančne rezultate: 

v tisočih din 

Skupaj obrt in osebne storitve Skupaj vse POZD 
znesek za indeks znesek za indeks 
leto 1977 77/76 leto1977 77/76 
7,619.074 127 220.664 162 
4,859.922 125 121.005 157 
2,759.152 129 99.660 169 

2.066 12 70 25 
145.885 123 27.395 167 

2,724.002 130 81.588 168 
4,406.489 127 102.431 164 

21.302 105 434 127 

- poprečni izplačani neto osebni dohodek na zaposlenega 
je znašal poprečno za vse POZD lani 6095 dinarjev, to je za 
22% več kot leto poprej; poprečni OD v obrti je znašal 4973 
din, v gospodarstvu kot celoti pa 4821 din. 
3.6. Obrtne delavnice samostojnih obrtnikov 

Spremembe v številu obrtnih delavnic v individualnem sek- 
torju v letih od 1969 dalje so bile: 

Nanovoregi- Odjavljene za- Odjavljene za-Stanje koncem 
Leto strirane radi prehoda v radi prenaha- teta 

družbeni sektor nja dela 
1969 1.697 36 1.422 12.912 
1970 1.618 89 2.191 12.250 
1971 1.550 111 1-808 11.881 
1972 1.586 73 1.697 11.697 
1973 1.304 146 1.320 11.535 
1974 1.115 94 1.168 11.388 
1975 1.170 95 1.041 11.422 
1976 538 29 492 11.565 
1977 664 29 496 11.886 

Vir: Zavod SRS za statistiko 
Iz samega gibanja števila delavnic pa ne moremo sklepati o 

zmogljivosti individualnega sektorja obrti, ker je bil značilen 
nenehen porast števila zaposlenih delavcev v teh delavnicah. 
V povprečju se je v obdobju 1965-1977 povečalo število 
zaposlenih delavcev skoraj za dvakrat. Medtem, ko je bilo leta 
1965 zaposlenih skupaj 6032 delavcev, je njih število naraslo v 
letu 1973 na 11.744 ter na 12.646 v letu 1976. 
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I 

3.7. Število obrtnih delavnic samostojnih obrtnikov po skupinah dejavnosti. 
1966 1970 1973 1977 

7.153 
6.112 

263 
1.196 

283 
20 

957 
657 
417 
313 
299 

1.716 
1.032 

9.956 
8.593 

263 
2.152 

539 
31 

1.012 
651 
318 
415 
665 

2.574 
1.363 

11.744 
10.038 

281 
2.831 

650 
34 

1.070 
757 
315 
399 
899 

2.862 
1.646 

11.886 
9.715 

214 
2.764 

577 

1.122 
879 
443 
551 

1.128 
2.037 
2.171 
4.446 

Skupaj (a+b) brez avtoprevoznikov) 
a) Obrtne storitve in popravila (1-9) 
1. Izdelovanje predmetov iz nekovin 
2. Izdelava in popravila kovinskih izdelkov 
3. Izdelava in popidvila elektrotehničnih izd. 
Izdelava kem. izd. 
4. Izdelava in popravila lesnih predmetov 
5. Izdelov. tekstil, izd. 
6. Izdelava in popravila predmetov iz usnja in gume 
7. Izdelava živilskih proiz. 
8. Izdel. in popr. raznovrst. proizvodov 
9. Stavbna obrt in izdelava gradbenega materiala 
b) Obrtne, osebne in druge storitve gospodinjstvom 
Avtoprevozniki 
Vir: Zavod SRS za statistiko 
Opomba: Izdelov. gradb. materiala je zajeto v stavbni obrti. 

3.8. Število lastnikov obrtnih delavnic in število zaposlenih delavcev dejavnostih leta 1973-19768 

izdelovanje predmetov iz nekovin 
Izdel. in popr. kovinskih izdelkov 
Izdel. in popravila elektr. izdelkov 
Izdel. in popravilo lesenih predmetov 
Izdel. in popravila tekstil, predmetov 
Izdel. in popravilo predmetov iz usnja in gume 
Izdel. in živil, proizvodov 
Izdel. in popr. raznovrst. proizv. 
Stavbna obrt in izd. gradb. mat. 
Osebne storitve in storitve gospod. 

Lastniki 
1973 1976 

Delavci 
1973 1976 

217 
2.545 

505 
1.201 
1.116 

508 
611 
978 

1.931 
1.921 

^11 
2.643 

562 
1.146 

937 
461 
563 

1.072 
1.937 
2.033 

281 
2.831 

650 
1.070 

757 
315 
399 
933 

2.862 
1.646 

191 
3.195 

712 
1.136 

627 
370 
437 

1.151 
3.096 
1.731 

Skupaj Struktura 
1973 1976 skupaj 
498 

5.376 
1.155 
2.271 
1.873 

813 
1.010 
1.911 
4.733 
3.567 

,92 
5.838 
1.274 
2.282 
1.564 

831 
1.000 
2.323 
5.027 
3.764 

2,1 
23,1 

5.0 
9.8 
8.1 
3,1 
9.9 

20,3 
15,3 

11.533 11.565 11.744 12.646 23.279 24.395 100,0 
Podatki zaposlenih delavcev - po dejavnostih so na razpolago samo za leto 1976 

3.9. K skupnim zmogljivostim individualne obrti moramo 
prišteti še osebe ki opravljajo obrtne dejavnosti kot postranski 
poklic. Število le-teh je od 1976 do 1977 leta narastlo od 5425 
oseb n. Največ se jih ukvarja s predelavo kovin, izdelavo in 
popravili tekstilnih izdelkov v stavbni obrti, lesnih strok ter z 
izdelovanjem raznovrstnih izdelkov, kar je razvidno iz nasled- 
nje tabele: 

Stanje ob koncu 
leta 1977 

SKUPAJ (a+b) 5.732 
a) Obrtne storitve in popravila (1-9) 4.986 
1. Izdelava predmetov iz nekovin 104 
2. Izdelava in popravila kovinskih izdelkov 1.168 
3. Izdelava in popravilo elektrotehničnih izdelkov 414 
4. Izdelava in popravilo lesenih predmetov 658 
5. Izdelava in popravilo tekstilnih predmetov 1.042 
6. Izdelava in popravila predmetov iz usnja in gume 141 
7. Izdelava živilskih proizvodov 109 
8. Izdelava in popravila raznovrstnih proizvodov 439 
9. Stavbna obrt in izdelava gradbenega materiala 911 
b) Osebne storitve in storitve gospodinjstvom 746 

3.10. Gostinski obrati samostojnih gostincev 
Obseg individualnega gostinstva se je od leta 1966 dalje 

bistveno povečal tako po številu obratov, številu delavcev kot 
po obsegu opravljenega prometa. 

Število individualnih gostinskih obratov je od leta 1965, ko 
jih je bilo 1249, do leta 1968 močno poraslo na 2078 in nato 
stagniralo ter je znašalo 1977 leta 2054 obratov. Pri tem je tudi 
močno poraslo število zaposlenih od 2877 delavcev v letu 
1975 na 3345 delavcev. V letu 1977 pa se je število delavcev 
znižalo na 2646. 

Podobna problematika kot za individualno obrt velja tudi za 
individualno gostinstvo. Zato ti problemi v gradivu niso pose- 
bej prikazani. 

3.11. Družbeni bruto proizvod individualnega sektorja obrti 
in gostinstva 

V individualnem sektorju obrti je v letu 1973 družbeni bruto 
proizvod znašal 2428 mio din, v letu 1976 pa je po oceni 

znašal 3,063.953,00 din in 853.046 din v gosi.nstvu, skupaj 
6,916.999 din. Poleg tega pa je bilo po oceni v letu 1977 
doseženo še 1, 313.932 din bruto družbenega proizvoda v 
avtoprevozništvu in 6025 din v prodaji na drobno. 

Podatki o obsegu poslovanja in družbenem proizvodu so v 
individualnem sektorju obrti iz leta v leto realnejši, kar je 
posledica doslednejšega zajemanja prometa zaradi vodenja 
poslovnih knjig. Prav tako se število pavšalistov nenehno 
znižuje in se vedno več samostojnih obrtnikov obdavčuje po 
dejanskem dohodku, kar omogoča realnejše zajemanje tako 
prometa kot dohodka samostojnih obrtnikov. 

3.12. Obrtne zadruge 
Obrtne zadruge so večino registrirane kot obrtne nabavno 

prodajne zadruge - ONPZ. V dvaindvajset ONPZ je 3500 
članov in okoli 300 zaposlenih delavcev. V letu 1977 so ustva- 
rile okoli 2 milijardi dinarjev celotnega prihodka. 

3.13. Ocena kaže, da je bila dosežena odnosno celo prese- 
žena predvidena stopnja rasti, vendar to še ne pomeni bi- 
stveno večje ponudbe zlasti deficitarnih storitvenih dejavnosti 
za zadovoljevanje potreb prebivalstva. 

Na razmeroma ugoden razvoj drobnega gospodarstva pa je 
nedvomno vplivalo dejstvo, da so se skoraj v vseh občinah 
lotili podrobnejših analiz o drobnem gospodarstvu in sprejeli 
ukrepe za spodbuditev njegovega razvoja. Vendar so ti ukrepi 
še vedno dokaj posplošeni in se nanašajo predvsem na tre- 
nutne potrebe najbolj deficitarnih storitvenih dejavnosti indi- 
vidualnega sektorja. 

V številnih občinah so se pri IS oblikovala telesa za sprem- 
ljanje razvoja drobnega gospodarstva. Ne redko pri tem ak- 
tivno sodelujejo tudi drugi nosilci proizvodnje, posebno ugo- 
dno pa se razvija sodelovanje upravnih organov v občinah z 
medobčinskimi strokovnimi odbori zbornice in z obrtnimi 
združenji, ki so zaenkrat še konstituirana kot društva. 

Na tak razvoj je ugodno vplivalo uveljavljanje družbenega 
dogovora o pospešenem razvoju »malega gospodarstva«. Na 
podlagi tega družbenega dogovora je bilo v letu 1976 dodelje- 
nih 147 kreditov za osnovna in trajna obratna sredstva v 
vrednosti skoraj 100 milijonov novih din. 

V letu 1977 pa so Ljubljanska banka, Kreditna banka Mari- 
bor in Kreditna banka Koper na podlagi omenjenega družbe- 
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nega dogovora odobrile obrtnim organizacijam združenega 
dela 34 zahtevkov za kreditiranje osnovnih sredstev v skup- 
nem znesku 198,525.000 din in tri zahtevke v skupnem znesku 
1,790.000 din za obratna sredstva. 

Samostojnim obrtnikom pa so odobrile 516 zahtevkov za 
kreditiranje osnovnih sredstev, v skupnem znesku 
112,788.000 din. Pod ugodnejšimi pogoji je bilo odobrenih 86 
zahtevkov v skupnem znesku 275,183.000 din. 

V zadnjih dveh letih so bili pokriti vsi kreditni zahtevki, ki so 
bili obravnavani po poenostavljeni metodologiji, žal pa je tudi 
na tem področju znaten deficit v razvojnih konceptih in zlasti 
v delovnih organizacijah kot tudi družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Na razvoj drobnega gospodarstva, zlasti organizacij zdru- 
ženega dela, neugodno vpliva dejstvo, da velike industrijske 
organizacije združenega dela še premalo upoštevajo možno- 
sti sodelovanja z drobnim gospodarstvom zlasti v proizvodnji 
tistih proizvodov, polproizvodov, odnosno sestavnih delov, 
katerih produkcija bi bila racionalnejša v enotah drobnega 
gospodarstva. 

Čeprav so znani vzpodbudni primeri, ko matične industrij- 
ske organizacije združenega dela postopno prenašajo na 
drobno gospodarstvo tudi take proizvode ali sestavne dele, ki 
so jih doslej uvažale, še zdaleč niso izkoriščene možnosti za 
vključevanje drobnega gospodarstva pri nadomeščanju 
uvoza 

Hitrejši razvoj drobnega gospodarstva torej ovira njegova 
slaba poslovna povezanost, zlasti z večjimi nosilci družbene 
reprodukcije, in neurejenost dohodkovnih odnosov. 

Pogoste pa so še vedno težave v zvezi z lokacijami za 
izgradnjo objektov drobnega gospodarstva. 

Določen anpredek je bil dosežen tudi v razvoju individual- 
nega sektorja drobnega gospodarstva, saj je število obrato- 
valnic samostojnih obrtnikov in gostincev v letu 1976 narastlo 
od 11.422 na 11.565, hkrati pa se je povečalo tudi število 
delavcev v obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, in sicer 
od 12.786 na 12.886. Samo v letu 1977 se je to število zvišalo 
za 321 obratovalnic ali za 4%. Za okoli 7% pa se je v njih 
povečalo število delavcev. V letu 1977 se je povečalo tudi 
število avtoprevoznikov za 15,3%. 

V letu 1976 do konca leta 1977 je narastlo tudi število oseb, 
ki opravljajo obrtno dejavnost kot postranski poklic (od 5106 
na 5732). 

V tem obdobju je 80 popoldanskih obrtnikov ustvarilo 
obrtne delavnice. Kazno pa je, da vse to ni vplivalo na zmanj- 
šanje šušmarstva. 

V porastu je tudi individualni sektor gostinstva, kjer je 
število gostinskih obratov narastlo od 1990 na 2063. V indivi- 
dalnih gostinskih obratih je zaposlenih 4700 delavcev, 
vključno z nosilci dejavnosti. V to število pa niso všteti družin- 
ski člani in ne delavci, ki občasno pomagajo pri delu v indivi- 
dualnih gostinskih obratih. Po nepopolnih podatkih se v ok- 
viru kmetijskih zadrug ukvarja s kmetijskim turizmom 133 
kmetij, ki imajo skupaj 1261 ležišč. Neorganizirano pa se 
ukvarja s kmečkim turizmom še okoli 300 kmetij. 

Na razvoj drobnega gospodarstva in v njem samostojnega 
osebnega dela je ugodno vplivalo dejstvo, da je pretežno 
število občin tudi samostojno osebno delo obravnavalo v 
svojih razvojnih programih zlasti z vidika potreb in zmogljivo- 
sti deficitarnih dejavnosti. 

V številnih občinah so izdelali podrobne analize o drobnem 
gospodarstvu. 

Samostojni obrtniki kažejo tudi večji interes za združevanje 
v zadruge. V tem letu so bile na novo ustanovljene tri obrtne 
zadruge, poraslo je število obrtnikov, ki se združujejo v za- 
druge in povečujejo obseg poslovanja z zadrugami. 

V letih 1976-1977 je bil dosežen napredek v širjenju servi- 
sov za opravljanje knjigovodskih in pravnih storitev. To je 
ugodno vplivalo na razvoj samostojnega osebnega dela, 
POZD, obrtnih zadrug in manjših obrtnih OZD ter drugih enot' 
drobnega gospodarstva. Knjigovodski servisi so že ustanov- 
ljeni v 9 občinah. Iz ankete skupnosti slovenskih občin je 
razvidno, da se na ustanavljanje takih servisov pripravljajo v 
nadaljnjih 16 občinah. Na razvoj drobnega gospodarstva bo 
ugodno vplival tudi spremenjen odnos do politike cen. O tem 
je sklenjen dogovor med IS Slovenije in IS Skupščin občin. 

Na podlagi tega dogovora so v izdelavi merila za oblikova- 
nje cen obrtnih proizvodov in storitev, oziroma družbeni do- 
govor o urejanju cen drobnega gospodarstva. 

Postopoma se uveljavljajo tudi potrošniški sveti, ki so usta- 

novljeni v 15 občinah. Na ustanovitev teh svetov pa se priprav- 
ljajo v 26 občinah, kar naj bi ugodno vplivalo na razvoj zlasti 
deficitarnih storitvenih dejavnosti. 

4. PRIMERJAVA NEKATERIH ZNAČILNIH 
PODATKOV DROBNEGA GOSPODARSTVA 
SLOVENIJE Z NEKATERIMI DRŽAVAMI 

Potreba po hitrejšem razvoju »drobnega gospodarstva«, tj. 
drobne industrijske-obrtne in storitvene dejavnosti nedvo- 
mno izhaja iz dejstva, da se v svetu zlasti na gospodarsko 
razvitih področjih vse bolj gleda na ta razvoj kot na eno 
pomembnejših komponent gospodarjenja. Značilno je, da 
prav v ekonomsko razvitih državah kot so Japonska, ZDA, 
Italija, Francija in druge, znaten del industrijske proizvodnje 
dajejo mala podjetja. 

Kolikšen delež industrijske proizvodnje odpade na mala 
podjetja, je po državah zelo različno. Približno nam to ilustri- 
rajo podatki iz publikacije OECD iz leta 1971 pod naslovom 
»Problemes et politiques relatifs aux petites et moyene entre- 
prises«, po katerih je na podjetja z manj kot 50 zaposlenimi 
odpadlo od skupne industrijske proizvodnje v ZR Nemčiji 
10%, v Avstriji in Norveški pa celo 27% do 30%. V SR 6loveniji 
pa je ta delež znašal okoli 12%. 

Značilna je zlasti primerjava števila delavcev, zaposlenih na 
deset tisoč prebivalcev v Zahodni Nemčiji, Italiji in v Sloveniji. 
Skupaj je bilo v dejavnostih Zahodne Nemčije leta 1973 zapo- 
slenih v podjetjih do stodelavcev 847 in v Italiji 691, v Sloveniji 
pa le 318 na des^t tisoč prebivalcev. Če pa v Sloveniji upošte- 
vamo vse delavce v obrtnih organizacijah in vse servisne 
obrtne enote, ki zaposlujejo tudi do 500 delavcev, in celotno 
področje individualnega sektorja, znaša to okoli 400 delavcev 
na 10.000 prebivalcev. V letu 19779 se je to število v SR 
Sloveniji povečalo na okoli 450 delavcev na 10.000 prebival- 
cev ali za 11,25%. 

5. PROBLEMI, KI SPREMLJAJO 
PRILAGAJANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA 
POTREBAM GOSPODARSKEGA IN 
DRUŽBENEGA RAZVOJA V SR SLOVENIJI 

Problemi hitrejšega razvoja in prilagajanja drobnega go- 
spodarstva, obravnavani z različnih vidikov, se tesno povezu- 
jejo z razvojno politiko in usmeritvijo v strukturi slovenskega 
gospodarstva ter se osredotočajo na finančno, tehnološko in 
kadrovsko problematiko. 

ProbJematika male industrije, obrtnih organizacij združe- 
nega dela, pogodbenih organizacij združenega dela, obrtnih 
in obrtno-nabavno prodajnih zadrug ter obratovalnic samo- 
stojnih obrtnikov kakor tudi občanov, ki opravljajo obrtne, 
turistične in druge gospodarske dejavnosti, se med seboj 
razlikuje glede na pogoje dela in gospodarjenja. 

Večje razlike so tudi med posameznimi strokami oziroma 
področji dela glede na tehnološke značilnosti nasproti veliki 
industriji. Te se razlikujejo, če gre za individualno, maloserij- 
sko in serijsko proizvodnjo ožjega ali širšega asortimana 
izdelkov in storitev za trg, ali če gre za individualna naročila 
kakor tudi po značaju in vrstah servisnih vzdrževalnih in 
remontnih del. Poleg tega pa se dejavnosti med seboj razliku- 
jejo tudi po obsegu del, stopnji opremljenosti delovnih enot in 
njihovi medsebojni povezanosti ter razvitosti poslovno te- 
hničnega sodelovanja z nosilci družbene reprodukcije. 

Prav tako se problemi razlikujejo tudi po lokaciji delovnih 
enot glede na urbano in gospodarsko razvitost posameznih 
območij ipd. 

Nekatere razlike pa pogojuejo pravna ureditev posameznih 
področij dela, kar velja zlasti za dejavnosti in oblike indivi- 
dualnega sektorja osebnega dela. 

9 V letu 1973 so s področij male industrije vštete OZD, do 100 zaposlenih 
delavcev nasproti letu 1977, ko so vštete OZD, z do 125 delavcev. 

poročevalec XI 



A. PROBLEMI PRILAGAJANJA ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

Splošno gledano lahko rečemo, da so za vse oblike in 
dejavnosti organizacij združenega dela značilni problemi, ve- 
zani na: 
- samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o 

temeljih planov, 
- razvojne programe in družbene plane posameznih območij, 
- probleme ustanavljanja novih enot drobnega gospodar- 

stva, 
- financiranje investicij, politiko kreditiranja in preosnovo 

tehnologije, 
- cene, družbene obveznosti in akumulativnost, 
- vodenje poslovanja ter medsebojnega povezovanja, 
- združevanje dela in sredstev in povezovanje v dohodkovne 

odnose, 
- strokovno raven in povečanje produktivnosti dela ter na- 

grajevanje delavcev, 
- samoupravne pravice delavcev v oblikah združenega dela. 

1. Problemi, vezani na razvojne programe in druž- 
bene plane po posameznih območjih 

Med pomembnejšimi ovirami skladnejšega razvoja drob- 
nega gospodarstva potrebam družbene reprodukcije je često 
vplivala odsotnost razvojnih programov posameznih območij 
občine, regije in republike, v katerih naj bi bila določnejše 
opredeljena položaj in vloga posameznih dejavnosti drob- 
nega gospodarstva ali pa je njegova vloga, v teh družbenih 
planih presplošno opredeljena. 

Drobno gospodarstvo ni ustrezno obravnavano v razvojnih 
programih nosilcev družbene proizvodnje zlasti s področij 
predelovalne industrije in gradbeništva. Le redko je v njihovih 
razvojnih programih in družbenih planih konkretneje oprede- 
ljeno poslovno sodelovanje in kooperacija z drobnim gospo- 
darstvom, ki naj temelji na skupnih vlaganjih ob skupnem 
riziku in skupnem dohodku, čeprav je dana pravna osnova za 
to obliko sodelovanja tudi z individualnim sektorjem. V teh 
planih je zapostavljeno nuđenje pomoči drobnemu gospodar- 
stvu predvsem glede projektiranja, razvoja tehnologije, razi- 
skave trga ter vključevanja izdelkov in storitev drobnega go- 
spodarstva v svoje kompleksne ponudbe na trgu. 

2. Problemi ustanavljanja novih enot drobnega go- 
spodarstva 

Zelo malo je še primerov, ko matične proizvodne delovne 
organizacije izločajo proizvodnjo, ki je značilna za drobno 
gospodarstvo ali pa ustanavljajo za tako proizvodnjo disloci- 
rane enote zlasti na manj razvitih območjih oziroma na tistih 
območjih kjer se lahko zmanjšuje dnevna migracija delavcev. 
Praksa iz preteklosti kaže, da je velik del obrtnih in malih 
industrijskih podjetij prerasel v velike delovne organizacije ali 
pa se je z njimi integriral. V slednjih primerih pa je praviloma 
prišlo do spremembe dejavnosti v škodo izdelkov, značilnih 
za drobno gospodarstvo. 

Vendar pa so na razpolago le omejene možnosti, ki bi hitro 
in učinkovito zadovoljevale družbene potrebe in interese za 
osnovanje novih enot drobnega gospodarstva. 

Majhna podjetja imajo namreč številne komparativne pre- 
dnosti nasproti večjim, ker zaradi svoje fleksibilnosti navadno 
hitro in učinkovito osvajajo svoj proizvodni program ter stalno 
ugotavljajo vrzeli, ki se pojavljajo na trgu kamor usmerjajo 
svoje poslovanje in razvoj, kar seveda ni značilno za velike 
zmogljivosti. 

V tem pa se odpira vprašanje izločanja temeljnih organiza- 
cij iz sestava delovne organizacije in njihovega konstituiranja 
kot majhne delovne organizacije. Gre namreč zato, da se 
ugotovijo praktične prednosti in posledice takega izločanja s 
stališča razvoja in afirmacije v določenih dejavnostih in v 
kolikor je to sprejemljivo s stališča samoupravljanja, seveda le 
v primerih, če gre za take temeljne organizacije združenega 
dela, ki pretežno opravljajo glavne dejavnosti in tudi druge 
stranske dejavnosti, ki so značilne za drobno gospodarstvo. 
Opredelitev do tega vprašanja bi zagotovo pripomogla h kon- 

stituiranju novih delovnih organizacij in hitrejšemu razvoju 
dejavnosti drobnega gospodarstva. S tem pa tudi učinkovitej- 
šemu in kvalitetnejšemu zadovoljevanju potreb gospodarstva 
in prebivalstva. 

3. Problemi investiranja in kreditiranja 

Enote drobnega gospodarstva zaradi svojih dimenzij zahte- 
vajo manjša osnovna in obratna sredstva po enoti kot velike 
delovne organizacije. Vendar pa so potrebe po investicijskih 
in obratnih kreditih teh enot kar pomembne, ker zaradi 
davčne in kreditne politike v preteklosti niso mogle ustvariti 
oziroma dobiti zadostnih sredstev za svoj razvoj. 

Vzrokov, da drobno gospodarstvo v preteklosti ni dobilo 
zadostnih kreditnih sredstev pri bankah, pa ni iskati v pomanj- 
kanju teh sredstev, ampak predvsem v razdrobljenosti kredit- 
nih zahtevkov in majhni ekonomski moči posameznega pro- 
silca. Neprilagojen potrebam drobnega gospodarstva in kom- 
pliciran je bil do nedavnega tudi postopek za pripravo elabo- 
ratov in obravnavo investicijskega zahtevka, ki je bil v bistvu 
enak za večje in majhne investicije. Pri obravnavi investicij- 
skih zahtevkov pa banke še vedno premalo upoštevajo per- 
spektivnost razvoja posameznih organizacij in splošne druž- 
bene potrebe predvsem zato, ker ni na voljo ustreznih razvoj- 
nih programov za posamezna območja in ne izdelanih razvoj- 
nih programov o kooperaciji in poslovnem sodelovanju z 
večjimi delovnimi organizacijami na temelju skupnih vlaganj. 
Kreditiranje individualnega sektorja pa ovira neizdelanost kri- 
terijev v skladu z razvojno politiko in družbenimi potrebami. 
Razmeroma majhna in razdrobljena sredstva akumulacije ter 
težave pri pridobitvi kreditnih sredstev silijo drobno gospo- 
darstvo v samofinanciranje, kar največkrat vsiljuje neekono- 
mične investicijske odločitve in reševanje obrobnih proble- 
mov. Težave pri investiranju so za večino enot tudi v oskrbi z 
deviznimi sredstvi za nabavo uvozne opreme, ker drobno 
gospodarstvo samo praviloma ne ustvarja deviz z izvozom ter 
je zato vezano na uvoz po blagovnih režimih. Drobno gospo- 
darstvo pa ima na splošno vzeto tudi večje težave z uvajanjem 
sodobne tehnologije. 

Skoraj povsod se še vedno srečujejo s problemi tekočega in 
popolnejšega informiranja o dosežkih in izkušnjah pri upo- 
rabi vrhunske tehnologije doma ali v inozemstvu. 

Problem preosnove tehnologije je torej predvsem v tem, 
kako zagotoviti hitrejše informiranje in kako prenesti tehnolo- 
ške inovacije v prid drobnega gospodarstva. 

4. Problemi cen, družbenih obveznosti in akumulativ- 
nosti 

Na področju cen so protiinflacijski in stabilizacijski ukrepi 
mnogo močneje učinkovali na enote male industrije in na 
enote obrtnih OZD v delovno intenzivnih zlasti pa v storitvenih 
dejavnostih drobnega gospodarstva kot na ostala gospodar- 
ska področja. Zato so nekatere obrtne organizacije združe- 
nega dela v dejavnostih osebnih storitev zaradi administra- 
tivne zamrznitve cen morale spremeniti delitev dohodka v 
breme akumulacije in v korist osebnih dohodkov. Relativno 
nizke cene obrtnim storitvam ob visoki udeležbi živega dela v 
ceni vplivajo na zmanjšano akumulativnost in nestimulativno 
nagrajevanje po delu, s tem pa na majhno zanimanje delovnih 
ljudi za delo v obrti ter na stagnacijo v razvoju. To se še 
posebej odraža v zaostajanju nekaterih izrazito deficitarnih 
obratnih dejavnostih. 

Po drugi strani pa so pogosto pojavi nesorazmerno visokih 
cen na nekaterih področjih obrtnih proizvodnih in storitvenih 
del. Vzroki za to so v nerazvitosti konkurenčnih zmogljivosti 
in v konjunkturnih nihanjih. Oboje pa kaj rado pripelje do 
nesolidnega poslovanja, upadanja kakovosti del ter do raznih 
drugih ekscesov. 

Nevzdržno postaja v veljavnem sistemu administrativno za- 
drževanje cen zlasti na področju deficitarnih obrtnih dejavno- 
sti oziroma servisnih storitev. Predolgo se odlaša s sklenitvijo 
družbenega dogovora, s katerim naj bi se določilo osnove in 
merila za oblikovanje cen obrtnih storitev. 

XII poročevalec 



5. Problemi vodenja, poslovanja in povezovanja enot 
drobnega gospodarstva 

Problemi vodenja poslovanja drobnega gospodarstva se 
precej razlikujejo že glede na velikost enote drobnega gospo- 
darstva ter glede na združeno delo v proizvodnih in storitve- 
nih dejavnostih. Skupni na obeh področjih pa so problemi, ki 
se nanašajo na opravljanje knjigovodskih, bančnih, kadrov- 
skih, tehničnih in komercialnih zadev ter problemi, vezani na 
medsebojno povezovanje in vključevanje v širše integracijske 
procese in delitev dela ipd. Izrazitejši pa so ti problemi še 
zlasti v manjših organizacijah združenega dela, če v njih 
združuje delo manj kot petdeset delavcev. Četudi bi bilo v 
takih organizacijah mogoče izboljšati vodenje z usposoblje- 
nejšimi vodilnimi delavci, pa vendar ostane nerešen problem 
v večji obremenjenosti teh delavcev nasproti podobnim obre- 
menitvam v večjih organizacijah združenega dela. Težave v 
zvezi z vodenjem enot drobnega gospodarstva združenega 
dela so namreč pogojene že z njegovim statusom ter z mož- 
nostmi adaptiranja politike poslovnega vodenja, ekonomske 
rasti in rentabilnosti poslovanja. 

Poleg težav komercialne, tehnološke ekonomske in pravne 
narave in težav v zvezi s sklepanjem in izvajanjem samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov se le-tem pridružijo 
še težave maloštevilnega kolektiva, ki so posledica dejstva, da 
je breme zakonskih, davčnih in knjigovodskih predpisov in 
številnih drugih administrativnih formalnosti precej neodvi- 
sno od obsega in vrste dejavnosti ali od števila združenih 
delavcev v enoti drobnega gospodarstva. 

Problem je še zlasti v povezovanju z inozemskimi komer- 
cialnimi partnerji za vzpostavitev ustreznih poslovnih od- 
nosov. Po drugi strani pa vodilni delavci drobnega gospodar- 
stva niso vedno dovolj seznanjeni s pravnimi in fiskalnimi 
kondicijami, ki so v drugih deželah uveljavljene. Neizkori- 
ščene možnosti za poslovno povezavo z večjimi delovnimi 
organizacijami in s poslovnimi skupnostmi ima za posledico, 
da niso v večji meri izkoriščene številne možnosti izvoza. 

Na učinkovitejše poslovanje delovnih enot drobnega go- 
spodarstva pa nedvomno vpliva tudi uvoz reprodukcijskega 
materiala in nadomestnih delov. Ker drobno gospodarstvo 
zlasti s področja storitvenih in dopolnilnih dejavnosti indu- 
strije praviloma ne ustvarja lastnih deviznih sredstev, so bile 
zlasti obrtne organizacije združenega dela odvisne predvsem 
od vsakoletne dodeljene globalne devizne kvote za uvoz re- 
promateriala in nadomestnih delov. Ta kvota, ki jo je doslej 
vsako leto predložil zvezni sekretariat za zunanjo trgovino za 
potrebe obrtnih organizacij združenega dela, je po mnenju 
gospodarske zbornice SR Slovenije tako majhna, da ne po- 
krije nujnih potreb po uvozu. 

Pri reševanju teh problemov in pri medsebojnem povezova- 
nju enot drobnega gospodarstva imajo pomembno vlogo po- 
slovna združenja industrije in obrti ter obrtne zadruge. 

Kljub temu, da so že doslej poslovni interesi drobnega 
gospodarstva vodili OZD drobnega gospodarstva kakor tudi 
samostojne obrtnike v različne kooperacijske odnose z indu- 
strijskimi, gradbeniškimi in drugimi OZD, glede tega še zdaleč 
niso izkoriščene vse možnosti in prednosti takega sodelova- 
nja. Še zlasti niso uveljavljeni medsebojni dohodkovni odnosi 
kooperantov. Problemi, ki se kažejo v zadnjem času, ko so 
OZD drobnega gospodarstva - kooperanti in samostojni obrt- 
niki - kooperanti, pogosto postavljeni pred enostranske od- 
povedi kooperacije, dokazujejo potrebo po nujnem prehodu 
od dosedanjih le kupoprodajnih odnosov na odnose, ki bodo 
temeljili na skupnem ustvarjanju dohodka in skupnem riziku. 

Težave pri poslovanju drobnega gospodarstva se kažejo 
tudi v slabi organiziranosti skupnih služb in v splošnem po- 
manjkanju specializiranih birojev, ki bi za več organizacij 
združenega dela prevzeli sodobno vodenje poslovnih knjig. 
Enotam drobnega gospodarstva je zaradi majhnosti često 
otežkočena priprava notranjih samoupravnih aktov, otežen pa 
jim je tudi dostop do tehnološko-tehnične dokumentacije in 
drugih poslovnih ter pravnih informacij. 

Da je obremenitev malih organizacij za delovanje vseh teh 
služb relativno občutno večja kot v velikih organizacijah je 
več kot očitno. Po drugi strani pa se večkrat tudi postavlja 
vprašanje polne izkoriščenosti te vrste strokovnih kadrov v 
malih organizacijah. 

Rešitev problema je v organiziranju skupnih služb za oprav- 
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Ijanje knjigovodskih in drugih administrativnih storitev tako 
za manjše OZD drobnega gospodarstva kot tudi za POZD, 
obrtne zadruge in za samostojne obrtnike. Kot je že spredaj 
omenjeno taki servisi že obstojajo v nekaterih občinah. Več- 
krat pa je bila poudarjena potreba, da bi se taki ali posebni 
servisi usmerili tudi v strokovno pripravo osnutkov samou- 
pravnih aktov za OZD drobnega gospodarstva in nuđenja 
različnih vrst pomoči. Organizacije drobnega gospodarstva 
ne prenesejo velike režije ter navadno nimajo ustreznih ka- 
drov za pravna, samoupravna in druga tehnično-ekonomska 
vprašanja. 

Takšne skupne službe oziroma servisi pa bi po načinu 
svojega dela opravili tudi nekakšno funkcijo družbene kon- 
trole nad finančnim poslovanjem, saj bi evidentiranje in knji- 
ženje računov ipd. v servisu vodilo k objektivnosti pri ugotav- 
ljanju dohodka. 

Menimo, da bi na tem področju morali zainteresirati male 
organizacije v določenem ožjem ali širšem prostoru za orga- 
niziranje določenih skupnih strokovnih služb, ki bi jih organi- 
zacije po posebnem samoupravnem sporazumu financirale 
po sistemu sofinanciranja. Pri strokovnem oblikovanju notra- 
njih samoupravnih aktov pa bi prav gotovo lahko veliko po- 
magala malim organizacijam tudi njihova strokovna združe- 
nja. 

6. Strokovna raven in povečanje produktivnosti dela 
ter nagrajevanje delavcev 

Strokovna raven delavcev v drobnem gospodarstvu je po- 
gojena že z značajem njihovega dela, ki je v raznolikosti 
opravil in menjavi dela na delovnem mestu. Izdelovanje izdel- 
kov po individualnih naročilih ali v majhnih serijah ter oprav- 
ljanje storitev na različnih sicer navadno sorodnih področjih 
praviloma zahteva svojstveno strukturo pretežno kvalificira- 
nih delavcev s širšim profilom znanja in usposobljenosti ter s 
sposobnostmi, da se znajdejo pri samostojnem opravljanju 
delovnih nalog. 

V nasprotju z delovnim procesom v večjih organizacijah 
združenega dela, kjer le-ta omogoča delo delavcu ožjega 
profila znanja in s tem tudi priučitev, se celo v proizvodnih 
dejavnostih drobnih gospodarstev delitev dela ne more izva- 
jati na enak način in je zato potrebna širša razgledanost in 
večje strokovno znanje delavca. 

Produktivnost in kakovost dela v drobnem gospodarstvu je 
torej v večji meri odvisna od usposobljenosti delavcev kot v 
sorodnih dejavnostih velikih organizacij. To je posebnega 
pomena zlasti z vidika posegov drobnega gospodarstva na 
področjih proizvodnje, storitev in vzdrževanja trajnih dobrin, 
kar neposredno zadeva standard občanov. Drug vidik, ki ga 
gre pripisati višjemu strokovnemu znanju delavcev v drobnem 
gospodarstvu in v zvezi s tem višji ravni kakovosti, pa je v 
težnjah in potrebah po spremembah v strukturi potrošnje, ki 
se mora zaradi štednje s surovinami in energijo postopoma 
preusmeriti na izdelovanje predmetov standarda in osebne 
rabe tako, da bodo imeli taki predmeti daljšo življenjsko dobo 
oziroma uporabno vrednost. To naj zagotovi tudi višja stro- 
kovna raven delavcev drobnega gospodarstva pri njihovem 
vzdrževanju ter preoblikovanju ali prilagajanju modnim in 
drugim zahtevam. Od tu izhajajo zahteve po strokovnem izo- 
braževanju in doslednejšem preverjanju strokovne usposob- 
ljenosti delavcev v skoraj vseh dejavnostih drobnega gospo- 
darstva. 

Za zagotovitev višje ravni strokovnosti ter za pritegnitev 
novih delavcev v izučitev, zlasti v dejavnosti, kjer jih že sedaj 
primanjkuje in za katere se lahko predvidijo potrebe za daljše 
obdobje, pa je treba spodbujati delavce za delo v takih dejav- 
nostih tudi z boljšim nagrajevanjem, kar opravičujejo višje 
?ahteve po strokovnosti in kakovosti takega dela. 

Deficitarnost posameznih zlasti obrtnih storitvenih dejav- 
nosti, spremembe v kvalifikacijski strukturi, višja kakovost in 
uvajanje novih materialov in tehnoloških postopkov bodo 
terjali mnogo višjo strokovno raven, hkrati pa tudi selekcioni- 
rane učne programe za posamezne dejavnosti in profile pokli- 
cev. . . 

Težave pri vzgoji in izobraževanju pa so v sestavljanju učnih 
načrtov, ki precej zaostaja za sprejetimi profili poklicev. Izo- 
braževanje učencev v učnih razmerjih in tudi delavcev je že v 
teku skladno z novejšimi predpisi. Kljub temu pa je še vedno 
odprto vprašanje kompleksne ureditve položaja učencev v 
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učnih razmerjih. Glede na problematiko na tem področju je 
predvidena revizija zakona o poklicnem izobraževanju in ure- 
janju učnih razmerij. 

Hkrati bo treba dopolniti te predpise tudi glede zahtev o 
učni dobi in predizobrazbi vsaj za področje manj zahtevnih 
obrtnih dejavnosti. Zelo verjetno bo potrebno zagotoviti širše 
možnosti za dopolnilno izobraževanje in pospešeno stro- 
kovno šolanje, da bo mogoče popraviti posledice še dalj časa 
trajajočega usihanja zlasti kvalificiranih poklicev deficitarnih 
dejavnosti. 

7. Samoupravljanje v drobnem gospodarstvu 

Posebno aktualno je vprašanje razvoja samoupravnih od- 
nosov v drobnem gospodarstvu. Veliko je govora in napisa- 
nega o samoupravljanju v TOZD in velikih delovnih organiza- 
cijah. Dosti manj pa se razpravlja o samoupravljanju v maj- 
hnih podjetjih, v POZD, obrtnih zadrugah idr. Te delovne 
organizacije, POZD in obrtne zadruge imajo brez dvoma svoje 
probleme, svojstven način dela in specifična vprašanja, ki se 
tičejo njihovega samoupravljanja in družbenoekonomskega 
položaja delavcev v majhnih organizacijah drobnega gospo- 
darstva. Vsekakor zasluži drobno gospodarstvo enako pozor- 
nost kot vse druge organizacije združenega dela, saj so se- 
stavni del enotnega sistema družbenoekonomskih odnosov v 
naši družbi. Seveda ne gre zato, da se za drobno gospodar- 
stvo ustvarja privilegiran položaj v odnosu do drugih delovnih 
organizacij. Gre pa za to, da se mu zagotovi mesto in vloga, ki 
mu dejansko pripada.Marsikatero vprašanje se namreč lažje 
rešuje v drobnem gospodarstvu kot v velikih delovnih organi- 
zacijah. Tako je na primer enostavnejše razporejanja dohodka 
in čistega dohodka za osebne dohodke. Majhna enovita de- 
lovna organizacija se le redko znajde pred problemi razmeje- 
vanja sredstev, pravic in obveznosti nasproti temeljnim orga- 
nizacijam. Poleg tega se v mnogih majhnih delovnih organi- 
zacijah lažje spremlja kaj in kako kdo dela, ter v čem in 
kolikšen je njegov delež v ustvarjanju dohodka kakor v velikih 
sestavljenih organizacijah združenega dela, v katerih se ve- 
dno znova pojavljajo problemi skupnih osnov in meril za 
razdelitev celotnega prihodka in usklajevanja med TOZD. 
Zato lahko delavci v majhnih delovnih organizacijah hitreje in 
na enostavnejši način planirajo svoje delo in spremljajo izvrši- 
tev nalog in ugotavljajo osnove ter merila za razporejanje 
dohodka in sredstva za osebne dohodke kot pa v velikih 
delovnih organizacijah. 

Kadar govorimo o pogojih za uresničevanje samoupravlja- 
nja v drobnem gospodarstvu moramo imeti pred očmi še 
številne druge prednosti, ki omogočajo, da se delavci hitro in 
učinkovito dogovarjajo o vseh pomembnih vprašanjih. Svoje 
odločitve največkrat sprejemajo z osebnim izjavljanjem na 
zborih delavcev in z referendumom. Po svojih delegacijah pa 
se vključujejo v procese političnega odločanja v krajevni 
skupnosti, občini in v republiki. Prednosti v uresničevanju 
samoupravljanja so tudi v neposrednem in izčrpnem obvešča- 
nju o vseh pomembnih vpra šanjih. Pri tem pa se skriva tudi 
nevarnost, da vodilni delavci prikrivajo dejansko stanje in 
onemogočajo, da so delavci seznanjeni z zadevami, ki so 
pomembne za njihovo samoupravno odločanje. Hkrati pa 
moramo ugotoviti, da samoupravna in družbena kontrola ni 
enako prisotna na vseh področjih. Tako prihaja v mnogih 
majhnih delovnih organizacijah do nepravilnosti, ki so posle- 
dica familjarnosti, malomeščanstva, samovolje posameznih 
skupin ipd. V tem pa so ovira za uresničevanje samoupravlja- 
nja ter vzroki za prekrivanje negativnih pojavov, razsipanja 
družbene lastnine, kršenje samoupravnih pravic delavcev, 
samovolje vodilnih delavcev ipd. 

Prav zaradi teh in drugih prot^emov je treba podrobneje 
proučiti vprašanja samoupravne organiziranosti in samo- 
upravne delavske in družbene kontrole, kakor tudi potrebo in 
obseg zadev, ki se nujno morajo urejati s samoupravnimi 
sporazumi, statuti in drugimi samoupravnimi splošnimi akti 
tudi v majhnih delovnih organizacijah, v pogodbenih delovnih 
organizacijah in v obrtnih zadrugah. 

Razvoj samoupravljanja v pogodbenih organizacijah pa je 
po splošni oceni celo presegel okvirne določbe obrtnega 
zakona in določila ustanovitvenih pogodb ter statutov pogod- 
benih orqanizacij. Delavci imajo namreč v večini pogodbenih 
organizacij večje pravice. Medsebojna razmerja delavcev in 
poslovodje pa kažejo na dokaj visoko raven enakopravnosti. 

Delavci so praviloma dobro informirani o stanju in poslovanju 
organizacije ter vkljub nekaterim pomanjkljivostim internih 
aktov kolektiva razpravljajo iri odločajo o vseh pomembnih 
vprašanjih. 

Z ozirom na to, da gre za maloštevilne kolektive, se delavci 
skoraj vsakodnevno, kratkotrajno sestajajo ter planirajo na- 
loge in opravila oziroma spremljajo njihovo izvrševanje. Vsak 
mesec sproti pa ugotavljajo dosežene finančne rezultate in 
položaj na trgu. Delavci pogodbenih organizacij pa so aktivni 
tudi izven svoje pogodbene organizacije, sodelujejo pri obli- 
ke -anju delegacij. Pristopili so k različnim samoupravnim 
sporazumom in sodelujejo v raznoterih drugih družbenih ak- 
cijah. 

B. SPECIFIČNI PROBLEMI INDIVIDUALNEGA 
SEKTORJA 

Poleg navedenih problemov, ki spremljajo prilagajanje 
drobnega gospodarstva organizacij združenega dela gospo- 
darskemu in družbenemu razvoju SR Slovenije, so še nekateri 
svojevrstni individualnemu sektorju, ki so pogojeni z njegovo 
specifično pravno ureditvijo. Kljub nekoliko počasnejšemu 
razvoju tega sektorja pa torej prav v zadnjih letih lahko ugo- 
tavljamo velik napredek v njegovi preobrazbi, ki je bila glo- 
boko začrtana z vrsto sistemskih sprememb in ustreznejše 
zasnovanih pravnih rešitev. Reševanje razvojnih problemov, 
pogojev dela in vključevanje individualnega sektorja drob- 
nega gospodarstva v procese družbene reprodukcije poteka 
torej v okviru ustavnih načel zakona o združenem delu in 
obrtnega zakona in drugih zakonov ter družbenih dogovorov. 
Skupščini SR Slovenije pa je predložen nov - z zakonom o 
združenem delu in s potrebo iz prakse - usklajen obrtni 
zakon. Nekateri problemi razvoja in prilagajanja individual- 
nega sektorja potrebam gospodarskega in družbenega ra- 
zvoja pa se glede na njegovo specifično pravno ureditev 
kažejo predvsem z vidika njegove pravne varnosti in stabilno- 
sti, materialne stimulacije ter pogojev in meril za enakoprav- 
nost tovrstnega osebnega dela z združenim delom, kakor tudi 
glede normativne ureditve ustreznosti delovnih sredstev in 
poslovnih prostorov. Pri tem, ko je višja pravna varnost v 
temeljih zagotovljena z zvezno in republiško ustavo in z 
ustreznimi zakoni ob doslednem spoštovanju in izpolnjevanju 
njihovih načel oziroma določil, se v praksi kažejo problemi 
zlasti v naslednjem: 

1. Po enakih načelih kot v združenem delu, upoštevajoč 
specifičnost, so urejena v naši družbi tudi delovna razmerja 
delavcev v dopolnilnem delu na področju osebnega dela s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, ekdanje popolne neurejeno- 
sti, ko je.vsaka delovna pogodba med delavcem in delodajal- 
cem odražala mezdno razmerje z vsemi negativnimi posledi- 
cami v škodo družbenega in materialnega položaja delavcev 
na tem področju, se je po vztrajnem prizadevanju sindikata 
delavcev storitvenih dejavnosti Slovenije (v katerega območju 
deluje približno 95% vseh v individualnem sektorju zaposle- 
nih delavcev) pristopilo h kolektivnemu dogovarjanju o pogo- 
jih dela in pravicah teh delavcev iz dela ter njihovega položaja 
nasploh. Osnovna kvaliteta te kolektivne pogodbe je v tem, da 
enotno za vso republiko ureja vsa pomembna vprašanja iz 
delovnih razmerij delavcev, predvsem pa nastanek delovnega 
razmerja, pogoje dela, varstvo delavcev pri delu, delovni čas, 
strokovno izpopolnjevanje delavcev, osebni dohodek in na- 
domestila, odmore, počitke in dopuste, pravice delavcev - 
delegatov, udeležbo delavcev v skupno ustvarjenih sredstvih 
skupne porabe, vprašanje solidarnosti, pogoje in način pre- 
nehanja delovnega razmerja in druge obveznosti nosilcev 
samostojnega osebnega dela, na drugi strani pa tudi obvez- 
nosti delavcev. 

Kolektivno pogodbo delavci in delodajalci vsako leto uskla- 
jujejo oziroma prilagajajo novim pogojem in rešitvam, ki jih 
sprejmejo delavci v združet.em delu (s samoupravnimi spora- 
zumi). 

Pri tem se uveljavlja načelo glede delavčeve udeležbe v 
ustvarjenem dohodku obratovalnice, ki je odvisna od njiho- 
vega delovnega uspeha in osebnega prispevka k uspehu in 
razvoju obratovalnice, ki so ga dali s svojim skupnim živim in 
minulim delom v obratovalnici. 

S tem, da se s kolektivno pogodbo, ki ima svoj temelj v novi 
ustavi, delavci in delodajalci sporazumevajo o rešitvah vseh 
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vprašanj, ki jih delavci v združenem delu samoupravno ure- 
jajo s svojimi notranjimi splošnimi akti, in s tem, da v našem 
družbenem sistemu po svojih delegatih že v organih na vseh 
nivojih sodelujejo delegati iz tega področja, je položaj delav- 
cev v dopolnilnem delu pri individualnih nosilcih gospodar- 
ske dejavnosti s pravnega stališča enakopraven s položajem 
delavcev v združenem delu, razen pravic upravljanja, ki teme- 
ljijo na družbenih proizvajalnih sredstvih. 

Mezdni položaj delavcev v dopolnilnem delu pri samostoj- 
nih obrtnikih se torej s kolektivno pogodbo v novi sistemski 
ureditvi tudi v individualnem sektorju postopoma odpravlja 
Naloga vseh dejavnikov na tem področju pa je, da nova načela 
in pravno zagotovljene pravice delavcev tudi uresničijo v 
sleherni obratovalnici samostojnega obrtnika. 

2. Obvezno vodenje poslovnih knjig, ki je bilo s strani 
obrtništva v začetku sprejeto z nezaupanjem in z negodova- 
njem, se je docela uveljavilo. Ob postopnem prehajanju k 
"bjektivnejšemu ugotavljanju poslovnega ur peha ir obdavče- 
nju dejanskega dohodka so poslovne knjige postale nepo- 
grešljiv dokument tako za obrtnika kot za davčne in inšpekcij- 
ske organe. Nasploh lahko rečemo, da ažurno vodenje eno- 
stavnega knjigovodstva ne predstavlja več pomembenjše 
ovire za samostojnega obrtnika. Mnogo bolj pa je zahtevno 
vodenje dvostavnega knjigovodstva, ki ga praviloma lahko 
vodijo le strokovne osebe, kar je spričo pomanjkanja tovrstnih 
strokovnjakov ali njihove preobremenjenosti problem, kako 
zagotoviti ažurno vodenje knjig. Odprto pa je tudi vprašanje 
smotrnosti zahteve številnih občin, da morajo voditi poslovne 
knjige tudi mali obrtniki - pavšalisti, ki opravljajo storitve ter 
delajo sami, zlasti če gre za starejše obrtnike. 

3. V zvezi s priznavanjem poslovnih stroškov je izvršena 
vsakoletna revalorizacija osnovnih sredstev. Izpopolnjen je 
tudi sistem za priznavanje davčnih olajšav za naložbe v razšir- 
jeno reprodukcijo v dejavnostih, ki jih določi občinska skup- 
ščina. Za naložbe v razširjeno reprodukcijo slovenske občine 
priznavajo različne davčne olajšave na podlagi svoje razvojne 
politike do posameznih dejavnosti in v skladu s smernicami 
družbenih planov krajevnih skupnosti, občin in organizacij 
združenega dela. 

4. Razvojne probleme individualnega sektorja drobnega 
gospodarstva, njegovo poslovanje, učinkovitost in konku- 
renčnost spremljajo nekateri specifični problemi tudi pri 
oskrbi z reprodukcijskim materialom in z nadomestnimi deli. 
V neenakem položaju v primerjavi s sektorjem združenega 
dela je individualni sektor pri nabavi reprodukcijskega mate- 
riala, za katerega mora praviloma plačati maloprodajne cene 
s prometnim davkom. Zaradi razmeroma manjših količin po- 
sameznih vrst materialov, ki jih v določenem času potrebuje, 
je ta sektor pogosto zapostavljen napram večjim odjemalcem 
oziroma organizacijam združenega dela. Poleg tega pa so 
specifične potrebe individualnega sektorja prav v drobnem in 
zelo pestrem sortimanu določenih vrst materialov in nado- 
mestnih delov, ki jih pogosto v trgovinah ni na razpolago in jih 
je tudi težko ali celo nemogoče vnaprej predvideti. Zelo po- 
membno je, da so tudi taki materiali dosegljivi takoj ali vsaj v 
kratkem času. Te probleme le delno in še to zelo enostransko 
rešuje zvezni predpis, po katerem — kot je bilo že omenjeno - 
samostojni obrtnik na podlagi ustreznega potrdila občinske 
skupščine z' lastnimi deviznimi sredstvi lahko uvozi letno v 
skupnem znesku za 40.000 dinarjev reprodukcijskega mate- 
riala in za 120.000,00 din opreme. S tem pa je mogoče reševati 
le manjši del potreb obrtnika in še to pogosto le za krajše 
obdobje. Pri tem nastaja vprašanje izvora takih deviznih sred- 
stev. 

5. V številnih občinah, predvsem na razvitejših območjih, je 
zlasti samostojnemu obrtniku oziroma občanu, ki bi želel 
opravljati obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost, težko priti 
do poslovnih prostorov ob sprejemljivih pogojih. Težave so 
tudi pri adaptacijah, posebno pa pri novogradnjah. Pri izde- 
lavi urbanističnih načrtov največkrat še vedno niso dovolj 
upoštevane potrebe po razvoju drobnega gospodarstva, kar 
povzroča težave pri investiranju v delovne prostore drobnih 
proizvajalcev. Neurejeni so tudi najemni odnosi, saj so za 
večino storitvenih dejavnosti najemnine odločno previsoke. 

6. Obrtne zadruge so pomemben dejavnik zlasti v medse- 
bojnem povezovanju in poslovnem usmerjanju individual- 
nega sektorja obrti. Le-te opravljajo pomembno vlogo na 
področju spec^lizacije obrti, usmerjanja obrti v kooperativne 
odnose znotraj zadruge in z organizacijami združenega dela 
na področju industrije in blagovnega prometa, usklajujejo in 

usmerjajo proizvodne programe, organizirajo plasma proiz- 
vodov in storitev ter povezovanje osebnega dela z lastnimi 
sredstvi z združenim delom In z družbenimi sredstvi. 

Nekatera pravno že rešena vprašanja pa v praksi še vedno 
ovirajo nadaljnji razvoj zadružništva. Po uveljavitvi novega 
obrtnega zakona so namreč zadruge preusmerile svoje delo- 
vanje v razvoj in pospeševanje proizvodnih nalog. V tem 
okviru ustanavljajo tudi lastne delovne enote za dopolnilne 
dejavnosti ter za izdelovanje posameznih elementov za kom- 
pletiranje proizvodov svojih članov. Usmerjajo proizvodne 
aktivnosti v specializacijo, medsebojno sodelovanje in razvi- 
jajo kooperacije in poslovno tehnična sodelovanja. Poleg 
tega proučujejo pogoje za učinkovitejše nastopanje na tržišču 
ter programirajo razvoj posameznih dejavnosti. Ukvarjajo se 
tudi s posredovanjem novih tehničnih in tehnoloških znanj, 
pomagajo pri nabavi produkcijskih sredstev in uvajanju nove 
tehnologije dela. Vplivajo tudi na izboljšanje delovnih pogojev 
delavcev, ki so zaposleni v obrtnih delavnicah njihovih č'anov, 
in na boljšo strukturo zaposlenih. 

Pogostoma je delo v zadrugah, zlasti v tistih, ki dosledno 
izvajajo kooperativne odnose, oteženo s posameznimi formal- 
nostmi, ki ovirajo poslovanje zadrug. Na tem področju so 
zlasti še pogoji za uvoz surovin, orodij in opreme. Togi so tudi 
nekateri predpisi o evidencah prometnega davka in o koope- 
raciji. 

V obrtnih zadrugah pa so še vedno močne tendence, da se 
odnosi v zadrugi omejujejo na kupoprodajne odnose. Zaradi 
tega so bile razvrščene in obravnavane kot trgovske dejavno- 
sti, ne pa kot obrtne proizvodne in storitvene zadruge. Težave 
pri oskrbi z deviznimi sredstvi idr. so pri nekaterih vodilnih 
delavcih zadruge sprožile nezdrave in nesprejemljive pobude, 
da se preoblikujejo v proizvodne delovne organizacije ozi- 
roma v delovne organizacije za kooperacijo. 

7. že leta 1974 pa je bil sklenjen prvi družbeni dogovor o 
merilih in načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov občanov, 
ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali druge 
gospodarske dejavnosti, intelektualne ali negospodarske sto- 
ritve. S tem je bil storjen prvi korak v uresničevanje ustavnih 
in zakonskih načel, po katerih naj imajo delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, na podlagi svojega dela v načelu enak 
družbeno-ekonomski položaj in v osnovi enake pravice in 
obveznosti kot delavci v organizacijah združenega dela. 

Meril in načina ugotavljanja osebnega dohodka obrtnika pa 
seveda ni mogoče povsem enačiti z merili o osebnih dohod- 
kih delavcev v združenem delu. Opravljanje obrtnih dejavnosti 
se namreč po načinu in obsegu dela ter po drugih značilno- 
stih razlikuje med seboj in v primerjavi z delom delavcev v 
združenem delu. Zato naj bi bil ta družbeni dogovor s svojimi 
specifičnimi merili podlaga za družbeno vrednotenje oseb- 
nega dela. Osnova za merila tega dogovora so ustvarjeni 
poprečni osebni dohodki delavcev v združenem delu za enake 
ali podobne poklice. Po tako ugotovljenih osebnih dohodkih 
naj bi se v bodoče urejale tudi druge pravice in obveznosti, ki 
gredo tem delovnim ljudem po osnovi njihovega dela. Vre- 
dnotenje osebnega dela in po merilih tega družbenega dogo- 
vora priznan osebni dohodek obrtnika predstavlja namreč 
pomemben mejnik pri iskanju pravšnjih razmerij med intere- 
som družbe in delovnega človeka oziroma obrtnika, ki naj 
ločuje dogodek iz dejavnosti na del, ki mu pripada kot osebni 
dohodek - z vsemi pravicami in obveznostmi iz osebnega 
dohodka - in na del, ki mu po plačilu davčnih in drugih 
obveznosti pripada kot dohodek, kakor to ustreza merilom v 
naši družbi. 

Nadaljni razvoj osebnega dela s sredstvi v lasti občanov ki 
naj temelji na načelih pridobivanja dogodka na podlagi teko- 
čega in minulega dela in na temeljih socialistične družbene 
ureditve, bo terjal zavzeto in odgovorno delo upravnih orga- 
nov v občinah in v republiki, ob angažiranju vseh družbeno- 
političnih dejavnikov. Pri tem gre po eni strani za odpravo 
številnih dogmatičnih gledanj na razvoj csebnega dela. Po 
drugi strani pa nas čakajo napori, da se na tem področju 
preprečujejo nesamoupravni in nesocialistični pojavi. Pri tem 
gre zlasti za to, da se prepreči vsakršna eksploatacija z nepo- 
srednim zaposlovanjem tujih delavcev za prisvajanje njiho- 
vega presežnega dela za ustvarjanje kapitala, ter prisvajanje 
dela družbenega dohodka prek trga. 

Iz dosedanjih ugotovitev in nakazanih p.oblemov torej 
lahko ugotovimo, da vplivajo na razvoj individualnega sek- 
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torja poleg uveljavljanja novega obrtnega zakona, zakona o 
delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe in davčne politike, še 
številni drugi dejavniki, ki hkrati vplivajo tudi na hitrejši pro- 
ces pri ustanavljanju pogodbenih organizacij združenega 
dela. 

Ob razmišljanjih o vzrokih za razmeroma prepočasen ra- 
zmah obratovalnic samostojnih obrtnikov in njihov tehnološki 
razvoj, smo se v preteklosti vse preveč zaustavljali na pro- 
blemu davčne politike. Brezdvomno ima davčna politika, zla- 
sti pa njeno izvajanje, lahko pomemben vpliv na ta razvoj. 

Ugotoviti pa je potrebno, da so bila v vodenju davčne 
politike vendarle prisotna stremljenja po taki ureditvi, ki bi 
spodbujala razvoj te dejavnosti. Potrditev za tako ugotovitev 
najdemo v prizadevanjih za vse bolj objektivno spremljanje 
doseženih dohodkov, objektivnejšem priznavanju stroškov 
poslovanja, priznavanju osebnih dohodkov nosilcu dejavnosti 
ter v priznavanju različnih oprostitev in olajšav. Poleg tega 
posamezne občine na račun izpadlega učinka z oprostitvami 
ali olajšavami za določeno dobo spodbujajo odpiranje novih 
obratov in naložbe v delovna sredstva in drugo. 

Vzporedno s tem pa moramo tudi ugotoviti, da davčne 
službe, tako kot so, ob pogosto nezadostni in kadrovsko 
neustrezni zasedbi niso vedno kos svojim nalogam. Posledice 
tega so, da se k ugotavljanju doseženih dohodkov posamez- 
nih zavezancev pristopa z neenako doslednostjo. To pa ima 
za posledico različno davčno zajemanje doseženih dohodkov, 
v določenih primerih tudi nedopustno prilaščanje dohodka, ki 
ni zgolj rezultat osebnega dela, temveč najpogosteje rezultat 
dela zaposlenih delavcev oziroma ugodnih tržnih razmer, 
predvsem v deficitarnih dejavnostih. Zaradi premajhne učin- 
kovitosti inšpekcijskih organov davčne službe tudi niso dovolj 
uspešne pri ugotavljanju in preprečevanju davčnih zatajitev. 

Ob koncipiranju bodoče ureditve na področju davčnega 
sistema in davčne politike je uveljaviti rešitve, ki naj bi v še 
večji meri stimulirale razvoj samostojnih dejavnosti; hkrati naj 
bi zagotavljale ustrezno vrednotenje in priznavanje dela in 
dohodka obrtnika, skladno z načeli, ki sicer veljajo za delavce 
v združenem delu, to je, da je njegov dohodek odvisen od 
njegovega prispevka v rezultatu dela in odraz tako minulega 
kot tekočega dela. Tako začrtano politiko pa bo možno uve- 
ljaviti le, če bo vzporedno s tem zadovoljivo rešeno tudi 
vprašanje davčnih služb, kar naj bi pogojevalo enako obrav- 
navanje zavezancev in izključevalo možnost izmikanja posa- 
meznikov družbenim obveznostim in na ta način prilaščanje 
neupravičenih premoženjskih koristi. Le ustrezno izvajana 
davčna politika namreč lahko zagotovi izvajanje začrtanih 
ciljev na področju obrtne politike, stimulira zavezance k širje- 
nju materialne osnove njihovega dela, spodbuja naložbe v 
razširjeno reprodukcijo, s tem pa tudi ustvarja pogoje za 
prehod v pogodbene organizacije združenega dela. 

Ob uspešnem reševanju nakazanih problemov in pozitivnih 
rezultatih poslovanja že ustanovljenih pogodbenih organiza- 
cij združenega dela lahko pričakujemo večje zanimanje sa- 
mostojnih obrtnikov in priglasitev številnejših ustanovitvenih 
pogodb, ki so bodisi že v pripravi ali pa se obrtniki ukvarjajo s 
proučevanjem pogojev za ustanovitev POZD. Vsekakor bo 
treba pozitivne izkušnje in rezultate, ki gredo v prid ustanovi- 
telju, delavcem in perspektivnemu razvoju poslovanja POZD, 
popularizirati. Sproti bo treba tudi odpravljati morebitne po- 
manjkljivosti ali nepravilnosti. Povečati bo treba v tej smeri 
tudi zanimanje in aktivnost občinskih upravnih organov, go- 
spodarske zbornice in družbenopolitičnih organizacij ter zla- 
sti sindikatov. 

C. UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI IN PREDLOGI 

1) Drobno gospodarstvo in v njegovem okviru samostojno 
osebno delo je zelo pomembno za naš celotni gospodarski in 
družbeni razvoj, za izpopolnjevanje gospodarske strukture z 
obrtno in drobno-industrijsko proizvodnjo izdelkov in stori- 
tev, tako v okviru združenega dela, pogodbenih organizacij 
združenega dela, obrtnih zadrug in različnih oblikah samo- 
stojnega osebnega dela s sredstvi v lasti občanov. 

2) Navzlic doseženeemu razvoju v zadnjih letih je dobro 
gospodarstvo še vedno sorazmerno slabo zastopano v gospo- 
darskem in družbenem razvoju SR Slovenije in močno zao- 
staja za deležem, ki ga ima v drugih gospodarstvih, zlasti z 
višjo stopnjo razvitosti. 

5) Drobnemu gospodarstvu se posveča čedalje več pozor- 
nosti zaradi njegove pomembne komplementarne vloge k 
inicialni ter velikoserijski industrijski in drugi družbeni proiz- 
vodnji, zaradi popestritve blaga in storitev, zaposlitvenih mož- 
nosti ter vzpodbujanja enakomernejšega gospodarskega in 
družbenega razvoja, kakor tudi zaradi boljše izrabe celotne 
infrastrukture in drugih razpoložljivih človeških in materialnih 
potencialov na posameznih območjih. Pri tem gre predvsem 
za hitrejši razvoj tistih delovnih organizacij in enot, ki se lahko 
hitro prilagajajo gospodarstvu in potrebam prebivalstva na 
določenem območju in so sposobne vitalnega gospodarjenja 
na temelju majhnih, vendar učinkovitih naložb. Sem sodijo 
zlasti razvejane dejavnosti drobne industrije in obrti - torej 
vse, kar lahko razbremnjuje delitev dela in razvoj tehnologije v 
takoimenovanih velikih produkcijskih sistemih. 

4) Ob čedalje večji koncentraciji proizvajalnih sredstev in 
integracijah v velike industrijsko proizvodne komplekse pri- 
dobiva na pomenu drobno gospodarstvo kot poddobavitelj s 
svojo proizvodnjo specializiranih dobrin v malih količinah in s 
tem postaja tudi pri nas pomemben dejavnik večje učinkovito- 
sti velike integrirane proizvodnje, ker ji omogoča, da se osvo- 
baja drobnih in zanjo stranskih proizvodnih dejavnosti. Ven- 
dar pa je ob tem treba imeti pred očmi tudi obče znano 
dejstvo, da se z združevanjem obrtnih strojev oziroma obrtnih 
obratov ne ustvarja moderna industrija. 

Nezadostno razvito drobno gospodarstvo, ki bi moralo 
prevzeti dopolnilno vlogo, je namreč resna ovira za razvoj 
temeljnih nosilcev družbene proizvodnje, ker jih sili v neeko- 
nomske rešitve, da ustanavljajo in vzdržujejo drobno proiz- 
vodnjo sestavnih delov in elementov, ki je značilna za drobno 
gospodarstvo, ali pa celo na uvoz takih delov, ki pa jih tudi v 
tujini producira drobno gospodarstvo. 

5) Čedalje večja poraba in z razvojem življenjske ravni 
porajajoče se potrebe po novih dobrinah in storitvah terjajo 
razvoj dejavnosti drobnega gospodarstva bodisi za dopolni- 
tev oziroma pokrivanje vrzeli v proizvodnih programih velikih 
OZD bodisi za zadovoljevanje tistih potreb, ki se pojavljajo v 
malih količinah in na določenih območjih. 

6) Nujna usmeritev na racionalno gospodarjenje z energet- 
skimi in surovinskimi viri bo čedalje bolj terjala proizvodnjo 
dobrin z daljšo življenjsko dobo, ob tem pa tudi razvoj zmog- 
ljivosti enot drobnega gospodarstva za vzdrževanje, ki naj 
podaljšuje njihovo uporabnost, pa tudi za preoblikovanje in 
predelavo dobrin, s katero naj se podaljša uporabnost njihove 
surovinske substance. 

7) Drobno gospodarstvo omogoča veliko disperzijo produk- 
cijskih enot, kar je pomembno tako z vidika spodbujanja 
enakomernejšega in uravnovešenega gospodarskega in druž- 
benega razvoja manj razvitih območij oziroma na manj razvi- 
tih obmejnih območjih. 

Posebnega pomena pa je disperziran razvoj drobnega go- 
spodarstva z vidika splošnega ljudskega odpora, razvoja manj 
razvitih območij, zaposlovanja zdomcev in zaviranja depopu- 
lacije podeželja ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti v kmetij- 
stvu. 

8) Drobno gospodrstvo, značilno po svoji delovni intenziv- 
nosti, odpira ob relativno malih nalogah, in to v kratkem času, 
široke možnosti za zaposlovanje delovnih ljudi v različnih 
dejavnostih, poklicih in različnih stopnjah delovne usposob- 
ljenosti. Hkrati pa je tudi pomemben dejavnik za vključevanje 
osebnega dela in sredstev občanov v procese družbene re- 
produkcije. Prek različnih oblik opravljanja osebnega dela in 
povezovanja z delom drugih odpira pot aktiviranju sredstev 
občanov v produktivne namene, z ustanavljanjem pogodbe- 
nih organizacij združenega dela pa tudi novim samoupravnim 
družbenoekonomskim ddnosom na tem področju. 

9) Taka vloga drobnega gospodarstva, ki naj se razvije v 
združenem delu in na področju osebnega dela v tesnejši 
povezanosti z združenim delom, narekuje potrebo, da se z 
družbenim usmerjanjem, z razvojnimi programi, z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi ter z davčno in kre- 
ditno politiko zagotovi usklajen razvoj njegovih posameznih 
dejavnosti in institucionalnih oblik na področju združenega 
dela in individualnega sektorja s potrebami gospodarskega in 
družbenega razvoja. 

10) Osebno delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, je treba 
razvijati ob tesnem povezovanju z združenim delom in z 
družbenimi sredstvi prek različnih oblik kooperacije in po- 
slovnega sodelovanja tako, da postane specifičen del družbe- 
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nogospodarskega razvoja. Pri tem je treba osebno delo 
usmerjati ter vzpodbujati ustanavljanje pogodbenih organiza- 
cij združenega dela, v katerih veljajo v skladu z določbami o 
združevanju dela in družbenih sredstev v načelu enaki sa- 
moupravni in družbenoekonomski odnosi in splošni pogoji 
poslovanja kot v organizacijah združenega dela. 

11) Pri načrtovanju gospodarskega in družbenega razvoja 
pa je treba obravnavati drobno gospodarstvo ne samo kot 
komplementarne dejavnosti z vidika kooperacije z industrij- 
skimi in drugimi organizacijami združenega dela ter njegove 
komplementarne dejavnosti industrijskim izdelkom pri nepo- 
srednem zadovoljevanju potreb na trgu, ampak tudi kot po- 
drast industrije. Številne zlasti vitalnejše enote drobnega go- 
spodarstva, bodo s svojo specializirano proizvodnjo prerasle 
v TOZD velikih delovnih organizacij ali v delovne organizacije. 
S tem pa v zvezi morajo najti svoj ekonomski interes tudi večje 
delovne organizacije, da se vključujejo; v koncipiranje ra- 
zvojne politike drobnega gospodarstva; v skupna vlaganja, v 
nuđenje tehnične, kadrovske in druge pomoči drobnemu go- 
spodarstvu ter da izločajo tiste izdelke, polizdelke in kompo- 
nente, ki so značilni za drobno gospodarstvo oziroma usta- 
novijo nove produkcijske enote drobnega gospodarstva. 

Za povezovanje majhnih kolektivov male industrije in obrt- 
nih organizacij združenega dela kakor tudi pogodbenih orga- 
nizacij združenega dela kakor tudi pogodbenih organizacij 
združenega dela, obrtnih zadrug in individualnega sektorja v 
procese družbene proizvodnje je treba najti primerne oblike, 
ki naj jih povezujejo med seboj in z velikimi organizacijami 
združenega dela tako, da bi zagotovili trajno perspektivo 
svojim kolektivom ob združevanju dela in sredstev in razvoju 
dohodkovnih odnosov. 

12. Z razvojnimi programi posameznih območij občin, regij 
in republike je treba jasneje nakazati perspektive bodočemu 
razvoju drobnega gospodarstva in tako nuditi trdnejšo oporo 
pri njegovih proizvodnih usmeritvah. 

Hkrati pa so ti razvojni programi podlaga za oblikovanje 
stališč v zvezi z davčnimi olajšavami in kreditno politiko za 
vzpodbuditev naložb v proizvodna sredstva in za ugotavljanje 
družbenega interesa za dejavnosti, ki so z obrtnim zakonom 
posebej določene. Te razvojne programe in družbene plane 
bo tudi treba medsebojno uskladiti z urbanističnimi načrti za 
pridobitev lokacij in poslovnih prostorov. 

13. Razumljivo pa je, da vpliva drobnega gospodarstva na 
celoten razvoj družbene reprodukcije ni mogoče meriti le na 
podlagi statističnih podatkov. Zato bo treba vnesti v merila in 
v metodologijo za ugotavljanje razvojnih potreb take ele- 
mente, ki bodo omogočili boljši pregled nad stanjem ob 
upoštevanju osnovnih značilnosti drobnega gospodarstva, ki 
so v njegovi dopolnilni vlogi industrije in pokrivanju specifič- 
nih potreb gospodarstva oziroma prebivalstva, ob prožnem 
prilagajanju za doseganje optimalne proizvodnje in storitev. 

14. Pričujoča razvojna problematika drobnega gospodar- 
stva kaže na velike možnosti njegovega nadaljnjega razvoja. 
Dosedanja praksa in ugotovitve s številnih posvetov in gradiv 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije ter o izvajanju 
družbenega dogovora o pospešenem razvoju drobnega go- 
spodarstva kažejo na naslednje: 
- da je nivo razvoja dejavnosti drobnega gospodaarstva v 

posameznih občinah zelo različen; 
- da so te razlike pogojene predvsem s stopnjo razvitosti 

gospodarstva, stopnjo urtjaniziranosti in nivojem življenj- 
ske ravni in odvisne od aktivnosti ustreznih družbenih 
organov in organizacij v občini; 

- da je problematika drobnega gospodarstva pretežno zajeta 
in obravnavana parcialno in le izjemoma celovito (inte- 
gralno) in sistematično; 

- da v planih in programih družbenega razvoja drobnega 
gospodarstva še vedno ni obravnavano dovolj konkretno 
na podlagi izoblikovanih interesov delovnih ljudi v krajevni 
skupnosti; 

- drobno gospodarstvo tudi ni doseglo višje ravni medseboj- 
nega povezovanja za uspešnejše vključevanje v razvojne 
programe občin in v cilju oblikovanja kompleksnejše po- 
nudbe proizvodov in storitev drugim gospodarskim dejav- 
nikom in pogodbenim sferam; 

- da so se številne obrtne zadruge omejile le na nabavo in 
prodajo blaga, medtem ko so bile druge organizacijsko- 
poslovne funkcije zapostavljene; 

- da izvajanje davčne politike ni bilo dovolj učinkovito pri 
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spodbujanju razvoja deficitarnih dejavnosti in odpiranju 
novih obratov; , 

- da je večja ovira hitrejšemu razvoju, zlasti individualnega 
sektorja drobnega gospodarstva, v neizdelanih urbanistič- 
nih planih in urejanju drugih pogojev za pridobivanje in 
uporabo poslovnih prostorov; 

- da v okviru organizirane stanovanjske gradnje niso zago- 
tovljeni poslovni prostori oziroma viri sredstev za izgradnjo 
poslovnih prostorov, namenjenih za servisne in druge 
obrtne storitvene dejavnosti, zlasti v strnjenih večjih urba- 
nih naselijih; 

- da ni bila dosežena večja aktivnost in informiranost o 
pogojih za odpiranje obratovalnic samostojnih obrtnikov in 
njihovo usmerjanje k ustanavljanju POZD. 
Na poti odpravljanja ovir za hitrejše ustanavljanje obrato- 

valnic samostojnih obrtnikov, usmerjanja naložb in prihran- 
kov zdomcev v produkcijske namene ter usmerjanja mladine v 
obrtne poklice, kakor tudi v pogledu informiranja o razvojnih 
potrebah posameznih dejavnosti niso bile izkoriščene vse 
možnosti, ki sta jih narekovali resolucije o družbenem razvoju 
v letih 1976 in 1977. 

Opuščene pa so bile zlasti aktivnosti družbenopolitičnih 
organizacij in organov Zbornice v zvezi z oblikovanjem po- 
sebnih delovnih teles v okviru izvršnih svetov skupščin občin 
v pripravi razvojnih programov drobnega gospodarstva, v 
izvajanju družbenega dogovora o pospešenem razvoju drob- 
nega gospodarstva v letih 1976-1980 ter pri spodbujanju 
večjih OZD k ustanavljanju dislociranih obratov, zlasti na 
manj razvitih in obmejnih območjih. 

Odsotnost razvojnih programov je bila tudi ena od ovir za 
najetje kreditov. Hkrati pa je to oviralo selekcioniran pristop 
pri reševanju kreditnih zahtevkov. 

Eden od vzrokov za počasen razvoj drobnega gospodarstva 
je tudi v nezainteresiranosti kvalificiranih delavcev in za spre- 
jemanje vodstvenih funkcij za delo na tem področju. Ob tem 
pa so neizkoriščena sredstva in druge možnosti za izobraže- 
vanje ob delu. .. 

Navedena problematika opozarja, da bo treba v bližnji bo- 
dočnosti dopolniti strategijo in strokovno obdelati posa- 
mezne elemente razvoja ter jih povezati v celoto. Pri tem je 
nujno, da se za posamezna področja izdelajo normativi in 
konkretnejše ter enotnejše smernice za izvedbo posameznih 
aktivnosti, kar vse bi olajšalo delo strokovnim razvojnim sluz- 
bam zlasti v občinah. 

Z ustreznejšo metodologijo za ugotavljanje potreb in ocene 
stanja v posameznih dejavnostih je treba pri planiranju ra- 
zvoja drobnega gospodarstva, zlasti za njegovo dinamično in 
organsko rast v skladu z družbeno gospodarskim razvojem v 
celoti zagotoviti tem dejavnostim ustrezno mesto v družbenih 
planih krajevnih skupnosti občine ter delovnih organizacij. 
Gradiva z raznih posvetovanj vsebujejo obilico novih idej in 
metodoloških prijemov, ki so se jih posluževale posamezne 
občinske skupščine pri pospeševanju razvoja drobnega go- 
spodarstva. Te ideje naj bi služile strokovnim službam za 
izdelavo konkretnih predlogov in kriterijev, po možnosti enot- 
nih, ki pa bodo lahko vsebovali specifiko potreb posameznih 
občin. V tem okviru je treba posvetiti posebno pozornost 
razvoju enot drobnega gospodarstva v širšem prostoru, pose- 
bej pa še z vidika splošne ljudske obrambe in njenih potreb in 
zahtev na tem področju. Izpostavljeni naj bodo tudi problemi 
manj razvitih območij glede odpiranja in nuđenja večjih mož- 
nosti za zaposlovanje in zadovoljevanje drugih potreb, ki so v 
mnogočem diametralno nasprotne potrebam razvitih obmo- 
čij. Hkrati velja poudariti, da se interesi SLO največkrat skla- 
dajo s težnjami razvoja manj razvitih območij. 

Kot je razvidno iz dosedanje prakse, bistveno vpliva na 
razvoj drobnega gospodarstva njegova opredelitev v družbe- 
nih planih razvoja občin ter gospodarskih organizacij, ki so 
nosilci družbenega in gospodarskega razvoja. Od teh dejavni- 
kov je v mnogočem odvisna organiziranost drobnega gospo- 
darstva in njegova ekonomska in tehnična usposobljenost. 
Zato bo treba ukrepati za doslednejše izvajanje nalog o izvaja- 
nju srednjeročnega plana ter izvajanju družbenega dogovora 
o pospešenem razvoju drobnega gospodarstva, v skladu s cilji 
družbenoekonomskega razvoja, ki so opredeljeni v srednje- 
ročnem planu 1976-1980. 

Za dosego teh ciljev pa bi kazalo osredotočiti napore 
aktivnost v naslednje:   
- Povečati aktivnost občinskih upravnih organov in delovnih 

organizacij v koncipiranje razvojnih programov in družbe- 

XVII 



nih planov občin, ki naj zagotovijo trajnejšo perspektivo 
delavcem in drugim delovnim ljudem za delo v vseh druž- 
beno sprejemljivih institucionalnih oblikah drobnega go- 
spodarstva. 

- Občine, krajevne skupnosti, sindikalne organizacije ter Go- 
spodarska zbornica in obrtna združenja samostojnih obrt- 
nikov naj dajejo pobude za širšo vključitev samostojnega 
osebnega dela in pri njih zaposlenih delavcev v družbeni 
razvoj in planiranje in vključevanje nosilcev samostojnega 
osebnega dela v samoupravno interesno skupnost za eko- 
nomske odnose s tujino, kot tudi za njihov oristop samou- 
pravnim sporazumom in družbenim dogovorom. 

- Posebno skrb posvetiti razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v skladu z načeli in nalogami, ki jih zastavlja zakon o 
združenem delu, in oblikam drobnega gospodarstva (po- 
godbenim organizacijam združenega dela, obrtnim zadru- 
gam, dislociranim obratom idr.). 

- Zagotoviti spremljanje razvoja drobnega gospodarstva in 
zagotoviti, da se bodo v občinah vsestransko obravnavali 
ekonomski in drugi pogoji gospodarjenja na podlagi samo- 
stojnega osebnega dela, ter ustvarjati pogoje, ki so nujni za 
spodbuditev hitrejšega razvoja družbeno koristnih in upra- 
vičenih oblik gospodarjenja na tej podlagi in njihovega 
povezovanja z delovnimi organizacijami. 

- Spodbuditi samostojne obrtnike na njihovo organiziranje in 
obrtno združenje praviloma za območja občine, le izje- 
moma pa tudi za območje dveh ali več občin ter razviti 
sodelovanje v krajevnih skupnostih in v občinah s tako 
organiziranimi samostojnimi obrtniki pri reševanju zadev, 
ki se tičejo drobnega gospodarstva. 

- Spodbujati samostojne obrtnike in druge delovne ljudi k 
hitrejšemu ustanavljanju in širjenju pogodbenih organiza- 
cij združenega dela. 

- Spodbujati gradnjo poslovnih prostorov za enote drobnega 
gospodarstva ter z drugimi ukrepi zagotoviti primerne po- 
slovne prostore za deficitarne zlasti storitvene dejavnosti in 
nadomestiti tiste, ki so biii uporabljeni v druge namene ali 
pa so porušeni zaradi gradnje drugih objektov. 

- V davčni politiki je treba uveljaviti dosledno in ažurno 
obdavčevanje dejansko doseženega dohodka, upoštevajoč 
pri tem v čim večji meri stroškovne normative ter prilagaja- 
nje akontiranja davčnih obveznosti dejanskim poslovnim 
pogojem (sezonskim in konjunkturnim) določenega ob- 
dobja. 

- V davčni politiki je treba diferencirano obravnavati obrtne 
dejavnosti po njihovi gospodarski moči, zlasti ko gre za 
določene tradicionalne obrti, kjer objektivno ni mogoče 
povečevati produktivnosti, pa tudi za nekatere sodobne 
storitvene obrti, kjer ni mogoče niti z mehanizacijo niti s 
tehnološkimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi povečati 
produktivnost živega dela. 

- Na področju cen obrtnih storitev je treba v čim večji meri 
poenotiti osnove in merila za oblikovanje cen predvsem 
storitev iz režima neposredne družbene kontrole cen, da bi 
te odpravile nepotrebne oziroma pogosto neupravičene 
razlike v cenah posameznih storitev po posameznih obči- 
nah. V ta namen bodo Zavod 

- SRS za cene, Republiški sekretariat za industrijo, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in TOZD Obrtne storitve ter pred- 
stavniki občinskjh skupščin izoblikovali enotne osnove in 
merila, ki jih bodo pristojni organi občinskih skupščin 
upoštevali pri sprejemanju odločitev o cenah. 

- Vlagati je treba napore v samoupravno združevanje sred- 
stev ob razvoju dohodkovnih odnosov in spodbuditi zlasti 
delovne organizacije s področja drobnega gospodarstva k 
modernizaciji, širjenju zmogljivosti in odpiranju novih de- 
lovnih mest, zlasti na področjih, kjer so pogoji za hitrejše 
zaposlovanje. 

- Večje delovne organizacije naj se v planih in razvojnih 
programih opredelijo do izločanja tistih končnih izdelkov, 

polizdelkov in elementov, ki se izdelujejo v manjšem ob- 
segu in v majhnih količinah in so značilni za proizvodjo 
enot drobnega gospodarstva. Le-te največje organizacije 
se tako s kooperacijo in razvojem poddobaviteljskih od- 
nosov zaradi njene večje učinkovitosti osvobajajo vzdrže- 
vanja drobne proizvodnje delov in elementov. Velike de- 
lovne organizacije je treba spodbujati tudi k odpiranju in k 
ustanavljanju dislociranih produkcijskih enot in nuđenju 
materialne in tehnične pomoči drobnemu gospodarstvu 
združenega individualnega osebnega dela, zlasti pri ra- 
zvoju takih zmogljivosti, ki omogočajo racionalno proiz- 
vodnjo proizvodov ter substitucijo uvoza. S tem sodelova- 
njem naj bi se hkrati izkoristile komparativne prednosti 
drobnega gospodarstva, ki s svojim hitrim prilagajanjem 
lahko bistveno vplivajo na večjo učinkovitost industrije in 
zadovoljitev potreb trga. 

- Pospešiti organiziranje skupnih služb za ekonomska, te- 
hnološka, pravna in samoupravna svetovanja in priprave 
osnutkov samoupravnih sporazumov in družbenih dogovo- 
rov, razvojnih programov in s tem zagotoviti racionalnejše 
poslovanje enot drobnega gospodarstva. 

- Proučiti in organizirati v delovnih organizacijah, poslovnih 
skupnostih in ustreznih poslovnih združenjih oblike in na- 
čin posredovanja informacij drobnemu gospodarstvu o po- 
trebah industrijskih in drugih organizacij združenega dela 
ter za zadovoljevanje trga po različnih izdelkih, polizdelkih 
za kooperacijo, zlasti z vidika nadomeščanja uvoza in širje- 
nja ponudbe izdelkov in storitev za domači trg in za izvoz. 

- Delu nekaterih, zlasti pri storitvenih obrtnih poklicih, bi bilo 
treba vrniti družbeni ugled in omogočiti ustrezno vrednote- 
nje tega dela. Z načrtno dolgoročno kadrovsko politiko ob 
organiziranih kadrovskih službah pa usmerjati interes mla- 
dine, zagotoviti zaposlitev po končani poklicni šoli in pri- 
merne delovne pogoje. V ta namen je treba popularizirati in 
izrekati tudi družbena priznanja delovnim ljudem za nji- 
hove dosežke v opravljanju dejavnosti drobnega gospodar- 
stva. 

- Zagotoviti je potrebno dosledno uresničevanje kolektivne 
pogodbe o delovnih razmerjih med samostojnimi obrtniki 
in pri njih zaposlenimi delavci. Predvsem naj bi se prek 
združenj samostojnih obrtnikov in sindikata zagotovilo nji- 
hovo permanentno družbenopolitično izobraževanje z na- 
menom razvoja medsebojnih delovnih odnosov in njiho- 
vega usposabljanja za uresničitev delegatskih odnosov. K 
razvoju teh odnosov bi pripomoglo tudi organiziranje čim- 
večjega števila delavcev na tem področju ter delovanje 
delavske sindikalne kontrole po določilih kolektivne po- 
godbe, ki ima posebno pomembno vlogo tudi kot preven- 
tiva. 
Pri tem pa je potrebno tudi ustrezno usposobiti kadre v 
pristojnih organih občinske uprave, da bodo v registriranih 
pogodbah o delovnih razmerjih zagotavljali skladnost z 
zakonom in kolektivno pogodbo, ter kadre v občinskih 
inšpekcijah dela, da bodo čimbolje opravljali neposredno 
nadzorstvo na tem področju. 

- S stalnim spremljanjem razvoja dejavnosti drobnega go- 
spodarstva in njegovim usmerjanjem ob smotrni uporabi 
študij, ki morajo biti ustrezno aplikativno usmerjene, je 
treba zagotoviti njegov dinamičen razvoj v skladu s potre- 
bami gospodarskega in družbenega razvoja ob načelih 
srečujočega planiranja. 
Vsekakor pa bo treba zagotoviti pri IS v občini oblikovanje 
ustreznih teles za spremljanje in programiranje razvoja 
drobnega gospodarstva ter pripravljanje predlogov za kon- 
kretne ukrepe pri reševanju posameznih vprašanj. To pa 
hkrati kaže na potrebo, da se v okviru upravnih organov, 
republike in občin, področnih zbornic in GZ Slovenije, 
obrtnih združenj, sindikata in drugih zainteresiranih dejav- 
nikov, konkretno opredelijo naloge in odgovornosti za rea- 
lizacijo sprejetih stališč v načrtovanem obsegu in določe- 
nih rokih. 
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Predlog obrtnega zakona (ESA-1015) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Delovni ljudje lahko s samostojnim osebnim delom s sred- 
stvi, ki so lastnina občanov, opravljajo obrtno, gostinsko, 
avtoprevozniško in brodarsko dejavnost ter prodajo na 
drobno (v nadaljnjem besedilu: gospodarske dejavnosti) pod 
pogoji, ki jih dr 'oča ta zakon. 

2. člen 

(1) Delovni ljudje, ki samostojno opravljajo gospodarske 
dejavnosti, z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov (v nadaljnjem besedilu: samostojni obrtniki), zagotavljajo 
razvoj svoje dejavnosti na podlagi svojega dela in sredstev ter 
z medsebojnim poslovnim sodelovanjem in z združevanjem 
svojega dela in sredstev z delom in sredstvi drugih samostoj- 
nih obrtnikov, kot tudi s sodelovanjem z organizacijami zdru- 
ženega dela in drugimi oblikami povezovanja v združeno delo 
in tako, da v svojem, skupnem in splošnem družbenem inte- 
resu zagotavljajo usklajevanje dela, medsebojno delitev dela 
in skupno planiranje ter večanje produktivosti svojega in 
celotnega družbenega dela. 

(2) Samostojni obrtniki imajo na podlagi svojega dela nače- 
loma enak družbenoekonomski položaj in v osnovi enake 
pravice in obveznosti, kot jih imajo delavci v združenem delu z 
družbenimi sredstvi. 

3. člen 

(1) V sistem samoupravno združenega dela se povezujejo 
samostojni obrtniki s tem, da na podlagi skupnih interesov ter 
po načelu prostovoljnosti in enakopravnosti združujejo svoje 
delo in delovna sredstva v zadruge ali druge oblike združeva- 
nja ter tako, da neposredno ali po zadrugah trajneje ali zača- 
sno sodelujejo z organizacijami združenega dela v različnih 
oblikah poslovnega sodelovanja kot tudi tako, da s pogodbo 
ali samoupravnim sporazumom urejajo medsebojne pravice 
in obveznosti z drugimi družbenimi pravnimi osebami in sa- 
moupravno organiziranimi uporabniki njihovih proizvodov in 
storitev. 

(2) Samostojni obrtniki oziroma delovni ljudje, ki imajo 
namen samostojno opravljati gospodarsko dejavnost z oseb- 
nim delom, s sredstvi, ki so lastnina občanov, lahko z ustanav- 
Ijenjem pogodbenih organizacij združenega dela združujejo 
svoje delo in sredstva z delom drugih delavcev in z družbe- 
nimi sredstvi na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

(3) Samostojni obrtniki, ki združujejo svoje delo in sredstva 
v zadruge ali druge oblike združevanja ali se neposredno ali 
po zadrugah, v proizvodnji ali prometu blaga in storitev pove- 
zujejo z organizacijami združenega dela in z njimi trajneje 
sodelujejo, imajo na podlagi svojega dela v načelu enak 
družbenoekonomski položaj in v osnovi enake pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti kot delavci v organizacijah združe- 
nega dela, odvisno od stopnje združenosti dela in sredstev ter 
od lastnega prispevka k ustvarjanju in povečanju dohodka. 

4. člen 

V vseh organizacijskih oblikah združevanja dela in sredstev 
po tem zakonu, se primerno uporabljajo predpisi o opravlja- 
nju, poslovanju in odgovornosti organizacij združenega dela, 
če z zakonom ni drugače določeno. 

5. člen 

(1) Izjemoma lahko samostojni obrtniki uporabljajo dopol- 
nilno delo omenjenega števila drugih delavcev v dejavnostih, 
ki jih določa zakon, kadar to opravičuje narava dejavnosti, ki 
jo opravljajo in če obstoje za to družbene potrebe. 

(2) Delavci, katerih dopolnilno delo uporabljajo samostojni 
obrtniki, imajo pravico do sredstev za zadovoljevanje oseb- 
nih, skupnih in splošnih družbenih potreb ter druge pravice, 
ki jim zagotavljajo materialno in socialno varnost, kot tudi 
ustrezne obveznosti v skladu z zakonom in kolektivnopo- 
godbo. 

(3) Delavcem, ki opravljajo dopolnilno delo v obratovalnici 
samostojnega obrtnika, pripadajo v skladu z načelom delitve 
po delu in po merilih pogodbe o delovnem razmerju, skle- 
njene na podlagi kolektivne pogodbe, osebni dohodki in 
druga nadomestila, ki so sorazmerna z uspeh jm njihovega 
dela in z njihovim osebnim prispevkom k uspehu in razvoju 
obratovalnice, ki so ga dali s svojim skupnim, živim in minulim 
delom v njej. 

(4) Sredstva za skupno porabo, ki sicer pripadajo delavcem 
v organizacijah združenega dela, se zagotavljajo delavcem iz 
prejšnjega odstavka po določbah kolektivne pogodbe. 

(5) Dopolnilna dela drugih delavcev ni mogoče uporabljati 
na način in pod pogoji, ki bi omogočali prilaščanje presež- 
nega dela teh delavcev. 

6. člen 

(1) Samostojnim obrtnikom je zajamčena lastninska pravica 
na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki ustrezajo 
ekonomski in tehnični naravi samostojnega opravljanja nji- 
hove dejavnosti z osebnim delom in z dopolnilnim delom 
drugih oseb. 

(2) Pri ugotavljanju davčnih in drugih družbenih obveznosti 
se samostojnemu obrtniku upošteva samo dejanska stopnja 
izkoriščenosti in ekonomske učinkovitosti uporabe delovnih 
sredstev in poslovnih prostorov - oboje v skladu z družbeno 
določenimi merili. 

(3) Lastninsko pravico na delovnih sredstvih in poslovnih 
prostorih za opravljanje dejavnosti po tem zakonu v skladu z 
njihovo naravo in namenom imajo lahko tudi delovni ljudje, ki 
imajo namen samostojno opravljati takšne dejavnosti in so ta 
namen priglasili za obrt pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu. 

(4) Promet s poslovnimi prostori ureja poseben zakon. 
(5) Samostojni obrtnik, ki združi svoje delo in sredstva v 

pogodbeni organizaciji, obdrži lastninsko pravico na delovnih 
sredstvih in poslovnih prostorih v mejah in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 

7. člen 

Kot gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom 
po tem zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti: 

- izdelava zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in pre- 
delave zdravilnih zelišč, 

- izdelava eksplozivnih snovi, 
- izdelava strelnega orožja, razen športnega in lovnega 

orožja, 
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev 

za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemičnih sredstev, ki 
so po predpisih označena kot nevarna okolju in ljudem, 

- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah, 
- rudarska dela, razen pridobivanje gline, kamna, peska in 

gramoza, 
- prevoz z zračnimi plovili, 
- prevoz oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami, 
- žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavno- 

sti samostojnega obrtnika in opravljanje storitev za krajevne 
potrebe, 

- tiskarstvo in grafična dejavnost, razen tiskanja not, tisko- 
vin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo 
embalaže in predmetov papirne, plastične in druge galante- 
rije, 

- javno predvajanje filmov, 
- dejavnost igralnic in iger na srečo, 
- trgovinska dejavnost, razen prodaje na drobno. 
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8. člen 

(1) V okviru gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo sa- 
mostojni obrtniki v skladu s tem zakonom vsa storitvena in 
proizvodna dela, ki sodijo v obseg posamezne dejavnosti, če 
ni zaradi varstva družbenih interesov za posamezno dejavnost 
ali za posamezna dela z zakonom drugače določeno. 

(2) Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma 
izdelava določenih proizvodov spada med gospodarske de- 
javnosti po tem zakonu, daje pristojni republiški upravni or- 
gan po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slovenije. 

(3) Poleg plavne dejavnosti, za katero je izdano obrtno 
dovoljenje, lahko samostojni obrtnik opravlja stranske dejav- 
nosti, s katerimi se dopolnjuje glavna dejavnost, če izpolnjuje 
zanje predpisane pogoje. 

9. člen 

(1) Za opravljanje gospodarske dejavnosti ustanovi samo- 
stojni obrtnik obratovalnico, in sicer: 

- obrtno delavnico, 
- gostinski obrat, 
- poslovalnico za opravljanje prevozov z majhnimi plov- 

nimi sredstvi v pomorskem obalnem prometu ter v jezerskem 
in rečnem prometu, 

- poslovalnico za opravljanje prevozov z motornimi vozili v 
cestnem prometu, 

- prodajalno za prodajo na drobno. 
(2) Obratovalnico lahko ustanovi, kdor ima predpisano stro- 

kovno izobrazbo oziroma z delom pridobljene delovne zmož- 
nosti ter potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot 
pogoj za opravljanje posamezne dejavnosti in če izpolnjuje 
druge z zakonom določene pogoje. 

(3) Samostojni obrtnik ima lahko samo eno obratovalnico. 

10. člen 

(1) Obratovalnica mora imeti poslovni sedež in poslovne 
prostore. Poslovni prostori niso potrebni, kadar jih narava 
dela ne terja. 

(2) Poslovni sedež je v kraju oziroma v občini, kjer so 
poslovni prostori, v katerih se opravlja dejavnost, za katero je 
izdano dovoljenje. 

(3) Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je poslovni 
sedež obratovalnice v kraju, kjer ima samostojni obrtnik svoje 
stalno prebivališče. 

(4) Samostojni obrtnik lahko opravlja svojo dejavnost tudi v 
najetih poslovnih prostorih. 

11. člen 

Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni 
predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delov- 
nih sredstev, kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki 
veljajo za opravljanje dejavnosti v organizacijah združenega 
dela, se smiselno uporabljajo tudi za poslovne prostore, de- 
lovna sredstva ter opremo, ki služijo za opravljanje gospodar- 
skih dejavnosti po tem zakonu. 

12. člen 

(1) Obratovalnico, v kateri bo trajno ali sezonsko opravljal 
svojo dejavnost, lahko ustanovi samostojni obrtnik na podlagi 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. 

(2) Dovoljenje za ustanovitev obratovalnice in za opravljanje 
gospodarske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obrtno dovo- 
ljenje) izda pristojni upravni organ občine, v kateri bo po- 
slovni prostor oziroma sedež obratovalnice. 

(3) Ce namerava samostojni obrtnik ustanoviti obratoval- 
nico zunaj območja občine svojega stalnega prebivališča, 
mora k prošnji za izdajo obrtnega dovoljenja priložiti potrdilo 
občine, v kateri stalno prebiva, da nima obratovalnice. V 
takem primeru pristojni občinski upravni organ obvesti o 
izdaji obrtnega dovoljenja občino, v kateri samostojni obrtnik 
stalno prebiva. 

13. člen 

Obrtno dovoljenje se izda, če prosilec izpolnjuje predpisane 
pogoje. 

14. člen 

Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugega. 

15. člen 

Obratovalnico mora voditi in v njej osebno delati tisti, ki mu 
je bilo izdano obrtno dovoljenje. 

16. člen 

(1) Obratovalnica posluje s polnim imenom samostojnega 
obrtnika in z navedbo dejavnosti (firma). Firmi je lahko do- 
dano simbolično ime. Firma obratovalnice ne sme vsebovati 
izrazov, ki so neznani v jezikih narodov Jugoslavije v katerih 
se firma glasi. 

(2) Iz navedbe dejavnosti mora biti razvidno, s kakšnimi deli 
se samostojni obrtnik ukvarja, oziroma v katero vrsto dejav- 
nosti spada njegov predmet poslovanja. 

(3) Poslovni prostor oziroma poslovni sedež ter motorno 
vozilo in plovno sredstvo morajo biti ustrezno označeni s 
firmo na način in pod pogoji, kot to določi izvršni svet občin- 
ske skupščine s posebnim predpisom. 

17. člen 

Samostojni obrtnik lahko organizacijam združenega dela in 
drugim družbenim pravnim osebam prodaja izdelke in stori- 
tve ter sklepa z njimi samoupravne sporazume oziroma po- 
godbe o opravljanju dejavnosti za določene njihove potrebe 
in sicer kot začasnem poslovnem sodelovanju ali kooperaciji. 

(1) Samostojni obrtniki, ki neposredno ali po zadrugi zdru- 
žujejo svoje delo in delovna sredstva v odnosih trajnejšega 
sodelovanja z organizacijo združenega dela, sklenejo z de- 
lavci v tej organizaciji samoupravni sporazum o tem sodelo- 
vanju, s katerim uredijo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti. 

(2) Samostojni obrtniki, ki trajneje sodelujejo z organizacijo 
združenega dela, odločajo v okviru tega sodelovanja enako- 
pravno z delavci organizacije združenega dela o skupnih 
zadevah in soodločajo o delitvi skupaj ustvarjenega dohodka 
in so pri njem udeleženi glede na to koliko so k njemu 
prispevali. 

19. člen 

(1) Samostojni obrtniki, ki začasno in brez skupnega rizika 
sode.ujejo z zadrugo oziroma z organizacijo združenega dela, 
uveljavljajo svoje pravice v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi v zadrugo in z njenim statutom oziroma s 
samoupravnim sporazumom in statutom organizacije združe- 
nega dela. 

(2) Medsebojna razmerja iz 1. odstavka tega člena ureja 
pogodba, ki jo sklene samostojni obrtnik z zadrugo oziroma s 
temeljno ali drugo organizacijo združenega dela v skladu z 
načeli, ki veljajo za združevanje samostojnih obrtnikov v 
obrtne zadruge, oziroma za trajnejše sodelovanje z organiza- 
cijo združenega dela. 

20. člen 

(1) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v 
obrtna združenja v obrtna združenja z namenom, da pospešu- 
jejo razvoj gospodarskih dejavnosti, ki jih opravljajo, da 
ustvarijo pogoje za povečanje storilnosti in zboljšanje delov- 
nih pogojev ter zagotovitev socialne varnosti in socialnih 
pravic. V teh združenjih z osebnim izjavljanjem ali po svojih 
delegacijah ugotavljajo in usklajujejo svoje interese s skup- 
nimi interesi pri usmerjanju in vključevanju teh dejavnosti v 
družbenoekonomski razvoj; sodelujejo pri sklepanju samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih intere- 
snih skupnosti in krajevnih skupnosti ter dajejo pobudo in 
sodelujejo pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju, s katerimi planirajo in določajo svoj razvoj, 
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medsebojne pravice in obveznosti z drugimi družbenimi prav- 
nimi osebami in samoupravno organiziranimi uporabniki nji- 
hovih proizvodov in storitev, kot tudi dajejo mnenja in pobude 
za izdajanje zakonov in drugih predpisov s področja malega 
gospodarstva ter obravnavajo in rešujejo druga vprašanja 
skupnega pomena v skladu s statuti združenj. 

(2) V skladu s statutom obrtnega združenja lahko člani 
združenja z osebnim izjavljanjem pooblastijo svojo delegacijo 
za pristop k samoupravnim sporazumom in družbenim dogo- 
vorom. 

(3) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se združujejo v 
obratna združenja praviloma za območje občine, izjemoma 
pa tudi za območje dveh ali več občin. 

(4) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, združeni v 
obrtna združenja po prejšnjem odstavku, se združujejo v 
Zvezo obrtnih združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. 

(5) Samostojni obrtniki in njihove zadruge, organizirani v 
obrtna združenja in v Zvezo obrtnih združenj Slovenije kot 
obliko splošnega združenja samostojnih obrtnikov in njihovih 
zadrug, se povezujejo v gospodarske zbornice v skladu z 
zakonom in statuti zbornic. 

(6) Samostojni obrtniki in njihove zadruge se lahko v okviru 
zveze obrtnih združenj Slovenije združujejo za posamezne 
dejavnosti z namenom, da prek svojih delegacij ugotavljajo in 
usklajujejo svoje interese z ustreznimi splošnimi združenji 
organizacij združenega dela v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi in samoupravnimi splošnimi akti takih združenj. 

II. POGODBENE ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

1. Splošne določbe 

21. člen 

(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek, ki ima namen 
samostojno opravljati gospodarsko dejavnost z osebnim de- 
lom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, lahko za uveljavljanje 
svojih ustvarjalnih sposobnosti in krepitev materialne pod- 
lage za opravljanje gospodarske dejavnosti v svojem in sploš- 
nem družbenem interesu združuje svoje delo in sredstva ob 
skupnem riziku z delom drugih delavcev in z družbenimi 
sredstvi v pogodbeno organizacijo združenega dela (v nadalj- 
njem besedilu: pogodbene organizacija). 

(2) V pogodbeni organizaciji veljajo, v skladu z zakonom, v 
načelu enaki samoupravni družbenoekonomski odnosi, enaki 
splošni pogoji poslovanja in enaki pogoji za opravljanje go- 
spodarske dejavnosti kot v organizacijah združenega dela. 

22. člen 

(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz prejšnjega člena 
sme združiti svoje delo in sredstva samo v eno pogodbeno 
organizacijo združenega dela. 

(2) Pogodbena organizacija se lahko ustanovi za področje 
gospodarskih dejavnosti, ki jih je mogoče s samostojnim 
osebnim delom opravljati po tem zakonu, razen za opravljanje 
prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti. 

23. člen 

(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz 21. člena tega 
zakona, ki združi svoje delo in sredstva v pogodbeno organi- 
zacijo, ima pravico voditi poslovanje v tej organizaciji v skladu 
s pogodbo o njeni ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: poslo- 
vodja). 

(2) Pogodbeno organizacijo lahko vodi, kdor izpolnjuje 
pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke 75. člena tega zakona. 

(3) Samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje iz 21. člena 
tega zakona, ki združujejo svoje delo in sredstva v pogodbeno 
organizacijo po prvem in drugem odstavku 25. člena tega 
zakona, lahko s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organiza- 
cije določijo kdo izmed njih bo poslovodja oziroma lahko 
oblikuje kolegijski poslovodni organ. 

(4) Poslovodja odgovarja za zakonitost dela pogodbene 
organizacije. 

24. člen 

Pri uresničevanju pravic in dolžnosti iz prvega in četrtega 
odstavka prejšnjega člena ima poslovodja oziroma kolegijski 
poslovodni organ pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
ima individualni ali kolegijski poslovodni organ organizacije 
združenega dela, če ni zaradi posebnih pogojev poslovanja 
upravljanja in odgovornosti s pogodbo o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije s tem zakonom ali na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi drugače določeno. 

25. člen 
(1) Svoje delo in sredstva lahko združi z delom drugih 

delavcev v pogodbeni organizaciji več samostojnih obrtnikov 
ali delovnih ljudi iz 21. člena tega zakona, pri čemer pa delež 
vrednosti združenih sredstev posameznika ne more biti 
manjši od 10% skupne vrednosti tako združenih sredstev. 

(2) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz 21. člena tega 
zakona, ki ima namen samostojno opravljati takšno dejav- 
nost, lahko združi svoje delo in sredstva v pogodbeno organi- 
zacijo iz prejšnjega odstavka le, če sam s polnim delovnim 
časom dela v tej organizaciji. 

(3) Medsebojna razmerja urede samostojni obrtniki ali drugi 
delovni ljudje iz prejšnjih odstavkov s posebno pogodbo, kije 
sestavni del pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije. 

(4) Če so delovni ljudje iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ožji družinski člani, lahko združijo svoja sredstva največ 
trije družinski člani. 

26. člen 
Pogodbena organizacija odgovarja za svoje obveznosti z 

družbenimi sredstvi, s katerimi razpolaga in z združenimi 
sredstvi, na katerih ima lastninsko pravico poslovodja ali drug 
delovni človek iz 25. člena tega zakona. 

2. Ustanovitev pogodbene organizacije 

27. člen 

(1) Pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije (v na- 
daljnjem besedilu: ustanovitvena pogodba) sklenejo poslovo- 
dja pogodbene organizacije in izvršni svet skupščine občine, 
na katerem območju bo sedež pogodbene organizacije, ob- 
činski sindikalni svet in pristojna občinska oziroma medob- 
činska gospodarska Zbornica. 

(2) Če so pri poslovodji zaposleni delavci, sodelujejo ti pri 
ustanavljanju pogodbene organizacije s tem, da obravnavajo 
ustanovitveno pogodbo in posredujejo svoja mnenja podpi- 
snicam te pogodbe pred njeno sklenitvijo. 

(3) Pogodba se sklene, če so izpolnjeni pogoji za oprav- 
ljanje dejavnosti, za poslovanje in vodenje organizacije in če 
sredstva, ki jih poslovodja združi v pogodbeno organizacijo 
združenega dela ali ki jih zagotovijo organizacije združenega 
dela oziroma družbenopolitične skupnosti, banke ter druge 
družbene pravne osebe, omogočajo organizaciji, da bo lahko 
opravljala svojo dejavnost. 

(4) Pri oceni pogojev za opravljanje dejavnosti po prejšnjem 
odstavku, se upošteva dosedanje delo in poslovanje obrato- 
valnice samostojnega obrtnika. Če se namerava v pogodbeni 
organizaciji povečati obseg poslovanja oziroma razširiti še na 
druge dejavnosti ali če zagotavlja del sredstev za ustanovitev 
in začetek dela druga družbena pravna oseba iz tretjega 
oziroma četrtega odstavka 34. člena tega zakona ali če poslo- 
vodja doslej ni samostojno opravljal iste dejavnosti, je treba k 
pogodbi priložiti program dela in razvoja organizacije. Tak 
program mora vsebovati tiste elemente, ki omogočajo presojo 
upravičenosti gospodarske investicije, zlasti pa podatke: o 
ekonomsko-tehničnih pogojih za opravljanje dejavnosti; o 
njeni vključiti v srednjeročni plan občine oz. republike, o 
rentabilnosti, zagotavljanju odplačil, enostavni reprodukciji 
delovnih sredstev in širjenju materialne osnove dela; o pre- 
skrbi s surovinami in plasmaju na trgu ter razvid del oziroma 
nalog, ki jih morajo opravljati delavci pri opravljanju dejavno- 
sti pogodbene organizacije. V ražvidu del oz. nalog se opišejo 
zlasti njegova vsebina, zahtevana strokovna izobrazba ozi- 
roma z delom pridobljena delovna zmožnost, morebitne po- 
sebne zahteve glede na delovne pogoje, odgovornost, organi- 
zacijo proizvodnje in poslovanja. 
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(5) Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena za 
ustanovitev pogodbene organizacije, so podpisnice dolžne v 
30 dneh od prejema predloga ustanovitveno pogodbo podpi- 
sati. 

(6) Če katera od podpisnic pogodbe o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije ne podpiše v roku iz prejšnjega odstavka, 
se sporno vprašanje predloži sodišču združenega dela. 

28. člen 

(1) Pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije se 
sklene v pismeni obliki. 

(2) Pogodba o ustanovitvi pogodbene organizacije vsebuje 
zlasti: firmo, sedež in dejavnost pogodbene organizacije; 
znesek oziroma vrednost sredstev, ki jih poslovodja združi v 
pogodbeno organizacijo; pravice in obveznosti poslovodje iz 
združitve dela in sredstev; pravice in obveznosti združenih 
delavcev iz dela z družbenimi sredstvi; osnove in merila za 
ugotavljanje in način izplačevanja dela dohodka pogodbene 
organizacije, ki pripada poslovodji iz lastninske pravice na 
sredstvih, ki jih je združil; način in roke za izplačilo vrednosti 
oziroma za vrnitev sredstev, ki jih je poslovodja združil v- 
pogodbeni organizaciji ter odgovornost pogodbene organi- 
zacije za obveznosti do drugih. 

29. člen 

Ustanovitev pogodbene organizacije je treba priglasiti za 
vpis v sodni register najpozneje v 15 dneh od dneva sklenitve 
pogodbe. 

30. člen 

Za sklepanje pogodb in opravljanje drugih pravnih dejanj, 
za sklepanje delovnih razmerij delavcev pogodbene organiza- 
cije v ustanavljanju, ter za izgradnjo pogodbene organizacije, 
se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za organizacije 
združenega dela, če ta zakon ne določa drugače. 

3. Medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti 

v pogodbeni organizaciji 

31. člen 

(1) Na podlagi pogodbe o ustanovitvi pogodbene organiza- 
cije sklenejo delavci in poslovodja samoupravni sporazum o 
združitvi, s katerim natančneje uredijo medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pogodbeni organizaciji. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka mora biti 
sklenjen najpozneje v enem letu od dneva ustanovitve pogod- 
bene organizacije. 

32. člen 

(1) Za čas do sklenitve samoupravnega sporazuma o združi- 
tvi, se medsebojna razmerja urejajo s pogodbo o delovnem 
razmerju, ki jo sklene poslovodja z delavcem na podlagi 
kolektivne pogodbe. 

(2) Medsebojna razmerja se urejajo na način iz prejšnjega 
odstavka le določen čas, dokler se v pogodbi organizaciji ne 
zaposli več kot deset delavcev, najdalj pa eno leto. 

33. člen 

Na podlagi ustanovitvene pogodbe določata samoupravni 
sporazum o združitvi in statut pogodbene organizacije, kateri 
samoupravni splošni akti morajo biti sprejeti v pogodbeni 
organizaciji glede na njen razvoj in katera vprašanja urejajo ti 
akti, kdo jih sprejema in po kakšnem postopku. 

34. člen 

(1) Delovna sredstva in poslovni prostori, ki jih za začetek 
dela pogodbene organizacije združenega dela zagotovi po- 
slovodja, morajo biti vložena v pogodbeno organizacijo naj- 
manj za pet let, razen tistih sredstev, ki jih je iz tehnoloških 
oziroma ekonomskih razlogov ali pa zaradi narave njihove 
uporabe smotrno oz. mogoče uporabljati le krajšo dobo. 

(2) Prometna vrednost sredstev, ki jih ustanovitelj združi v 
pogodbeno organizacijo združenega dela, se komisijsko ure- 
dno oceni. Poslovodja je član komisije za cenitev. Druge 
člane komisije določijo podpisniki iz 27. člena tega zakona. 

(3) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene 
organizacije lahko zagotovijo temeljne in druge organizacije 
združenega dela. 

(4) Del sredstev za ustanovitev in začetek dela pogodbene 
organizacije lahko zagotovijo pod pogoji, ki jih določa zakon, 
tudi družbenopolitične skupnosti, samoupravne interesne 
skupnosti, banke ter druge družbene pravne osebe, da ure- 
sničijo svoje cilje in naloge. 

35. člen 

(1) Na sredstvih, ki jih združi v pogodbeno organizacijo 
združenega dela, je poslovodji zagotovljena lastninska pra- 
vica v skladu s tem zakonom in z ustanovitveno pogodbo. 

(2) Poslovodja ima pravico do vrnitve oziroma odplačila 
združenih sredstev in do nadomestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi. 

(3) Združena sredstva se poslovodji povrnejo oziroma od- 
plačujejo z deležem pri dohodku pogodbene organizacije. 
Odplačilo oziroma povrnitev združenih sredstev se lahko 
izvrši potem, ko so za delavce in poslovodjo izločeni s samou- 
pravnim sporazumom dogovorjeni osebni dohodki. 

(4) Z vrnitvijo oziroma odplačevanjem po prejšnjem od- 
stavku se postopoma zmanjšuje pravice poslovodje na pod- 
lagi lastnine. Te pravice prenehajo, ko so združena sredstva v 
celoti odplačana. 

(5) V ustanovitveni pogodbi se določi najdaljši rok po kate- 
rem preneha udeležba poslovodje pri dohodku pogodbene 
organizacije kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, ki 
jih je združil v pogodbeno organizacijo ne glede na to, v 
kolikšnem znesku je vrednost združenih sredstev tedaj vr- 
njena. 

(6) Če se cene za delovna sredstva oziroma za gradbene 
storitve na trgu v tekočem letu povečajo povprečno za več kot 
5%, se vrednost delovnih sredstev in poslovnih prostorov, ki 
jih je združil poslovodja, poveča za odstotek, ki je za posa- 
mezno vrsto delovnih sredstev ali poslovnih prostorov ugo- 
tovljen po uradnih statističnih podatkih. 

36. člen 

Če je v ustanovitveni pogodbi tako določeno, lahko poslo- 
vodja po preteku roka iz prvega odstavka 34. člena tega 
zakona vzame združena sredstva iz pogodbene organizacije, 
vendar ima pravico le do neodplačanega dela oziroma do 
tistega fizičnega dela osnovnih sredstev (delovnih sredstev in 
poslovnih prostorov), ki ustreza vrednosti še neodplačanih 
združenih sredstev. 

37. člen 

(1) Ne glede na določbe 34. člena tega zakona lahko da 
poslovodja pogodbeni organizaciji izjemoma samo v najem 
zemljišča in poslovne prostore ali njihove posamezne dele. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka ne dajejo poslovodji 
pravice do udeležbe pri dohodku pogodbene organizacije, 
kot mu sicer pripada iz lastninske pravice za sredstva, ki jih je 
združil v pogodbeno organizacijo. 

(3) Če se v času najema sredstev iz prvega odstavka tega 
člena vrednost teh sredstev poveča zaradi adaptacij, dozidav 
ali drugih investicijskih posegov iz družbenih sredstev, je tako 
povečana vrednost teh nepremičnin družbena lastnina. S 
pogodbo se določijo pogoji in način, kako se na teh sredstvih 
razmejijo lastninski deleži, tako da po prenehanju najema 
preidejo v celoti v last poslovodje ali pogodbene organizacije. 
To pogodbo potrdi pristojni občinski upravni organ potem, ko 
dobi o njej mnenje delavcev. 

38. člen 

(1) Poslovodja svobodno odloča, ali bo sredstva, ki jih je 
pridobil iz lastninske pravice v pogodbeni organizaciji, v ce- 
loti ali deloma ponovno združil vanjo. 

(2) Poslovodja se sporazume z delavci o pogojih in načinu 
in za umik sredstev, na katerih ima lastninsko pravico, ki jih je 
bil združil v pogodbeno organizacijo. 



(3) Poslovodja lahko združi v pogodbeni organizaciji po 
njeni ustanovitvi tudi druga svoja sredstva. 

(4) Sredstva, ki po tretjem odstavku 44. člena tega zakona 
pripadajo poslovodji pogodbene organizacije, so oproščena 
davščin, če jih poslovodja ponovno združi v pogodbeno orga- 
nizacijo, za dobo najmanj petih let. Če ta sredstva združi za 
krajšo dobo, vendar ne za manj kot eno leto, se zanje določijo 
davčne olajšave v sorazmerju s trajanjem naložbe. 

(5) O vsakokratni združitvi sredstev poslovodja v pogod- 
beno organizacijo sklenejo poslovodja in delavci pismeno 
pogodbo. 

39. člen 

(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo povrnjeno z deležem pri njenem 
dohodku, ali ko ta sredstva pod pogoji in na način, ki jih 
določa pogodba o njeni ustanovitvi umakne iz te organizacije, 
preneha poslovodji pravica do deleža pri njenem dohodku, ki 
jo ima iz lastninske pravice, pogodbena organizacija pa iz- 
gubi svoj dotedanji status in postane delovna organizacija ter 
nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela. 

(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije 
sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega računa, s katerim 
se ugotovi stanje iz prejšnjega odstavka ter ga predložijo v 30 
dneh pristojnemu sodišču za vpis v register. Če delavci sklepa 
ne sprejmejo v 60 dneh po potrditvi zaključnega računa, 
pogodbena organizacija preneha. 

(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo 
pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sred- 
stev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan 
za individualnega poslovodnega organa te organizacije zdru- 
ženega dela za dobo štirih let. 

40. člen 

(1) V primeru trajne nezmožnosti za delo ali smrti poslovo- 
dje lahko pravice in dolžnosti, ki mu gredo po tem zakonu in 
po ustanovitvi pogodbi iz naslova združenih sredstev, prev- 
zame oseba, ki jo sam določi oziroma eden izmed dedičev, ki 
izpolnjuje pogoje za poslovno vodenje pogodbene organiza- 
cije. 

(2) Če nobeden od upravičancev iz prejšnjega odstavka ne 
izpolnjuje pogojev za poslovno vodenje oziroma če nobeden 
ne prevzame pravic in dolžnosti poslovodje, lahko delavci 
imenujejo namestnika, ki vodi poslovanje pogodbene organi- 
zacije združenega dela, dokler niso izplačana vložena sred- 
stva tega zakona. Dokler imenovani nestnik poslovodje vodi 
poslovanje pogodbene organizacije, gredo osebam iz prejš- 
njega odstavka tega člena vse druge pravice, ki bi jih imel 
poslovodja na podlagi vloženih sredstev. 

(3) Če delavci ne imenujejo namestnika poslovodje po 
prejšnjem odstavku v dveh mesecih, imenujejo namestnika 
poslovodje osebe iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Če namestnik poslovodje ni imenovan v treh mesecih 
od dne, ko je nastopila trajna delovna nesposobnost ali smrt 
poslovodje, sprejmejo delavci pogodbene organizacije v so- 
glasju z občinsko skupščino sklep, da se pogodbena organi- 
zacija preoblikuje v delovno organizacijo združenega dela ali 
organizira kot temeljna organizacija združenega dela v drugi 
delovni organizaciji ali pa da se opravi postopek redne likvi- 
dacije. Če se pogodbena organizacija preoblikuje v drugo 
organizacijo združenega dela, se neodpločana sredstva po- 
slovodje izplačujejo njegovim dedičem po določbah 35., 37., 
38. in 44. člena tega zakona. 

41. člen 

(1) Pravice in dolžnosti poslovodje, ki so v skladu z zako- 
nom določene v ustanovitveni pogodbi, v samoupravnem 
sporazumu ali v statutu pogodbene organizacije, se lahko 
spremenijo samo sporazumno in na način, kakor so bile 
določene. 

(2) Dokler ima poslovodja vložena sredstva v pogodbeni 
organizaciji, je poslovni vodja te organizacije, razen če delež 
njegovih sredstev pade pod najmanjši obseg, določen s tem 
zakonom. 

(3). če poslovodja zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz 
drugih razlogov določen čas ne more opravljati svojih nalog, 

lahko določi namestnika, ki bo v tem času vodil pogodbeno 
organizacijo združenega dela. Za določitev namestnika, ki 
nadomešča poslovodjo dalj kot tri mesece, je potrebno so- 
glasje delavcev. 

(4) Namestnik mora izpolnjevati pogoje za vodenje pogod- 
bene organizacije po tem zakonu. O določitvi namestnika je 
treba v osmih dneh obvestiti pristojni občinski upravni organ. 

(5) Če poslovodja odtuji sredstva, ki jih je združil v pogod- 
beno organizacijo, lahko prevzame pravice in dolžnosti iz 
prejšnjih odstavkov tega člena novi lastnik sredstev, če izpol- 
njuje pogoje za vodenje pogodbene organizacije in če s tem 
prevzemom soglaša večina delavcev v tej organizaciji. 

4. Odnosi pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodka 

v pogodbeni organizaciji 

42. člen 

(1) O ustvarjenem dohodku in družbenih sredstvih v pogod- 
beni organizaciji odločajo delavci in poslovodja na podlagi 
pravice dela z družbenimi sredstvi. 

(2) Pri odločanju o družbenih sredstvih iz prejšnjega od- 
stavka ima poslovodja iz pravice dela z družbenimi sredstvi 
enake pravice, kot jih imajo drugi delavci v pogodbeni organi- 
zaiji. 

43. člen 

(1) Iz čistega dohodka, ki ga ustvari pogodbena organiza- 
cija, se izločijo sredstva za osebne dohodke in za skupno 
porabo delavcev in poslovodje po osnovah in merilih, ki jih ti 
sporazumno določijo v skladu z osnovami in merili, ki veljajo v 
organizacijah združenega dela. 

(2) Osebni dohodki po prejšnjem odstavku se ugotavljajo 
po načelih in merilih samoupravnega sporazuma iz 31. člena 
tega zakona. 

44. člen 

(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po 
izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo 
poslovodji iz lastninske pravice in za sredstva, ki ostanejo v 
družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter 
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji. 

(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa po- 
godba o ustanovitvi pogodbene organizacije v skladu z na- 
čeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev. 

(3) V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene 
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih 
sredstvih pravico: 

1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo; 

2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi v naprej določenem znesku ali v znesku, določe- 
nem po osnovah in merilih v skladu s pogodbo o ustanovitvi 
pogodbene organizacije in samoupravnim sporazumom o 
združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in samou- 
pravni sporazum o združitvi. 

(4) V pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije mora 
biti določena maksimalna višina nadomestila za gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe poslovodje pri 
čistem dohodku pogodbene organizacije; ta višina mora biti v 
dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom 
pogodbene organizacije in se določi v skladu z enotnimi 
načeli, če so ta načela predvidena v zveznem zakonu. 

(5) Vrnjena vrednost združenih sredstev in nadomestilo za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi morata biti v dogovorje- 
nem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom. 

(6) Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva 
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem 
dohodku organizacije, ki jim pripada na podlagi vloženih 
sredstev, oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam. 
Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah po- 
godbe iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona. 
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5. Uresničevanje samoupravljanja delavcev in 
odločanje v pogodbeni organizaciji 

45. člen 

Delavci v pogodbeni organizaciji na podlagi svojega dela in 
poslovanja na podlagi svojega dela in lastninske pravice na 
sredstvih, ki jih je združil v tej organizaciji, odločajo v skladu s 
pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije združenega 
dela enakopravno o uporabi in upravljanju združenih sred- 
stev, na katerih ima poslovodja lastninsko pravico. 

46. člen 

V skladu z ustanovitveno pogodbo sprejema poslovodja 
samostojno poslovne odločitve, ki se nanašajo na tekoče 
poslovanje pogodbene organizacije. 

47. člen 

(1) Poslovodja in delavci pogodbene organizacije oziroma 
organ upravljanja v njej odločajo sporazumno v skladu z 
ustanovitveno pogodbo, s samoupravnim sporazumom o 
združitvi v pogodbeno organizacijo in s tem zakonom: 

1. o razporejanju čistega dohodka na del, ki pripada poslo- 
vodji iz lastninske pravice, in na del, ki je družbena lastnina; 

2. o amortizaciji delovnih sredstev v pogodbeni organiza- 
ciji; ., . . 

3. o obsegu in namenu sredstev za zboljšanje in razširjanje 
materialne podlage dela kakor tudi o namenu sredstev, ki jih 
poslovodja ponovno združi v tej organizaciji; 

4. o poslih iz pogodbe, ki neposredno vplivajo na uresniče- 
vanje v zakonu določenih pravic, obveznosti in odgovornosti 
poslovodje; 

5. o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog in aktivno- 
sti na področju splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite* 

6. o razrešitvi delavcev ter sprejemanju in razrešitvi delav- 
cev, ki imajo posebna pooblastila in odgovornosti za oprav- 
ljanje dela oziroma nalog; 

7. o osnovnih načelih za poslovno politiko in notranjo 
organizacijo; 

8. o gospodarskih programih in načrtih ter o ukrepih za 
njihovo izvajanje; 

9. o najetju kreditov; 
10. o združevanju sredstev s sredstvi drugih družbenih 

pravnih ®seb. 
(2) Če pri odločitvah iz prejšnjega odstavka, ki niso premo- 

ženjsko-pravnega značaja, ne pride do soglasja med poslovo- 
djem in delavci, se sporna vprašanja, ki zadevajo medsebojna 
razmerja delavcev v združenem delu ali status pogodbene 
organizacije združenega dela, predložijo v odločitev sodišču 
združenega dela, druga vprašanja pa priložnostni mešani 
arbitraži. 

(3) V mešano arbitražo iz prejšnjega odstavka imenujejo po 
enega člana: poslovodja, delavci, pristojni občinski sindikalni 
organ in pristojna občinska oziroma medobčinska gospodar- 
ska zbornica. Predsednika arbitraže imenujejo sporazumno 
njeni člani, če se ne morejo zediniti, pa ga imenuje predse- 
dnik temeljnega sodišča. 

6. Konstituiranje pogodbene organizacije 

48. člen 

Konstituiranje pogodbene organizacije je v tem. 
1 da delavci in poslovodja sklenejo samoupavn, sporazum 

o združitvi v pogodbeno organizacijo; 
2 da se izvoli delavski svet oziroma drug ustrezen organ 

upravljanja pogodbene organizacije, razen če ima pogodbena 
organizacija manj kot 30 delavcev. 

49. člen 

Najpozneje v enem letu po konstituiranju pogodbene orga- 
nizacije sprejmejo delavci statut pogodbene organizacije. 

7. Združevanje in prenehanje pogodbene 
organizacije 

50. člen 

(1) Za združevanje pogodbenih organizacij z drugimi po- 
godbenimi orgarzacijami se smiselno uporabljajo določbe, 
ki veljajo za združevanje organizacij združenega (2) Pogod- 
bena organizacija se lahko združi z drugo pogodbeno organi- 
zacijo le, če so glede dosedanjih poslovodij izpolnjeni pogoji, 
določeni v 25. členu tega zakona. 

51. člen 

Pogodbena organizacija preneha: 
1. če ji je izrečena prepoved opravljanja dejavnosti, ker ne 

izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje de- 
javnosti, in v roku, ki ji je določen z aktom o izreku ukrepa, ne 
izpolni pogojev za njeno opravljanje oziroma ne spremeni 
dejavnosti v skladu s tem zakonom. 

2. Če trajneje ne more obnavljati združenih sredstev, s 
katerimi posluje, in zagotavljati delavcem uresničevanja nji- 
hovih z ustavo in zakonom zajamčenih pravic; 

3. Če trajneje ne more izpolnjevati obveznosti, ki se porav- 
navajo iz njenega dohodka; 

4. če več kot tri leta ne more izpolnjevati obveznosti, ki se 
poravnavajo iz njenega dohodka do odplačil za združena 
sredstva poslovodje; 

5. če so se zaradi spremembe materialne osnove dela, 
njenih tehnično tehnoloških usmeritev, pogojev proizvodnje, 
usmeritve in kraja, kjer se opravlja dejavnost, spremenili po- 
goji, ki so obstajali ob ustanovitvi pogodbene organizacije; 

6. če pogodbena organizacija spremeni status po 39. členu 
ali 40. členu tega zakona. 

7. če se pogodbena organizacija združi po 50. členu tega 
zakona. 

52. člen 

Redna likvidacija pogodbene organizacije se opravi pod 
pogoji in na način kot to določa zakon. 

8. Posebne določbe 

53. člen 

Republiški sekretar za finance izda v soglasju z republiškim 
sekretarjem za industrijo predpise za poenostavljeno vodenje 
poslovnih knjig, blagajne in skladiščne evidence pogodbene 
organizacije. 

54. člen 

Tisti del sredstev, ki gre poslovodji iz čistega dohodka po 
drugem odstavku 35. člena tega zakona kot odplačila oziroma 
povračilo sredstev, se ne more obdavčiti. 

III. OBRTNE ZADRUGE 

1. Splošne določbe 

55. člen 

(1) Za organiziranje skupne proizvodnje, skupnega oprav- 
ljanja obrtnih storitev, skupne nabave ali prodaje izdelkov in 
opravljanja drugih storitev oziroma uresničevanja drugih nji- 
hovih ekonomskih interesov in uresničevanja drugih ciljev 
njihovega združevanja iz 2., 3„ 18. in 19. člena tega zakona 
lahko samostojni obrtniki in drugi delovni ljudje, ki opravljajo 
aospodarsko dejavnost po tem zakonu, združujejo svoje delo 
in sredstva med seboj in z delom delavceV v obrtne zadruge. 

(2) Obrtne zadruge so lahko splošne ali specializirane za 
opravljanje določenih dejavnosti. . . . . 

(3) Obrtne zadruge imajo položaj, pravice in obveznosti kot 
organizacije združenega dela. 
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56. člen 

Obrtno zadrugo lahko ustanovi najmanj 15 samostojnih 
obrtnikov. 

57. člen 

(1) Dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala, 
določa v skladu s tem zakonom samoupravni sporazum o 
združitvi v obrtno zadrugo. 

(2) Obrtne zadruge se v okviru svoje dejavnosti lahko ukvar- 
jajo s proizvodnjo in storitvami v ustreznih gospodarskih 
dejavnostih, tako da: 

1. izdelujejo izdelke in opravljajo storitve; 
2. organizirajo kooperacijo med člani zadruge (v nadalj- 

njem besedilu: člani) in drugimi samostojnimi obrtniki in z 
drugimi organizacijami združenega dela oziroma z zadru- 
gami; 

3. nabavljajo za skupno proizvodnjo in kooperacijo repro- 
dukcijski material za obrtne storitve in za izdelavo obrtnih 
izdelkov članov ter za njih nabavljajo material, opremo, stroje, 
delovne priprave in orodje; 

4. prodajajo izdelke in storitve iz skupne proizvodnje in 
proizvodnje svojih članov; 

5. prevzemajo naročila od posameznih naročnikov ter or- 
ganizirajo izvršitev naročenih del; 

6. organizirajo proizvodnjo in storitve za člane; 
7. opravljajo izvozne in uvozne posle za člane; 
8. opravljajo za člane transportne in in skladiščne storitve 

ter komercialna in administrativna strokovna dela; 
9. organizirajo skupno nastopanje na sejmih in razstavah 

in pripravljajo propagandno gradivo; 
10. spodbujajo strokovni, tehnični in tehnološki napredek 

ter samoupravno usposabljanje; 
11. se povezujejo z organizacijami združenega dela zaradi 

usklajevanja in programiranja potreb po proizvodih in stori- 
tvah obrtnih dejavnosti; 

12. opravljajo v skladu z zakonom za člane kreditno-hra- 
nilne posle; 

13. opravljajo za člane druge zadeve, ki so določene v 
samoupravnem sporazumu o združitvi v obrtno zadrugo. 

58. člen 
% 

(1) Obrtna zadruga prične s poslovanjem z dnem, ko je 
vpisana v sodni register. 

(2) Dokler obrtna zadruga ni vpisana v register, so njeni 
ustanovitelji nerazdelno odgovorni za vse obveznosti, nastale 
v zvezi z ustanovitvijo zadruge. 

2. Samoupravni sporazum o združitvi 
v obrtno zadrugo 

59. člen 

(1) Združevanje v obrtno zadrugo je prostovoljno. 
(2) O ustanovitvi obrtne zadruge se sporazumejo samo- 

stojni obrtniki in delovni ljudje, iz 55. člena tega zakona na 
ustanovnem zboru s sklenitvijo samoupravnega sporazuma, s 
katerim se določijo medsebojna razmerja, ki izvirajo iz zdru- 
ževanja njihovega dela in sredstev. 

60. člen 

(1) Ustanovitev obrtne zadruge se začne s sprejemom sa- 
moupravnega sporazuma o združitvi samostojnih obrtnikov 
oziroma delovnih ljudi iz 55. člena tega zakona. 

(2) Konstituiranje obrtne zadruge je v tem, da se sprejme 
statut in izvolijo organi upravljanja zadruge. 

61. člen 

(1) Samoupravni sporazum o združitvi v obrtno zadrugo 
vsebuje: imena ustanoviteljev, firmo in sedež obrtne zadruge; 
dejavnosti, s katerimi se bo obrtna zadruga ukvarjala; znesek 
sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in začetek dela 
obrtne zadruge; imena oseb, ki bodo opravile priprave do 
konstituiranja; rok, v katerem mora biti obrtna zadruga kon- 

stituirana, določbe o izvolitvi oziroma o imenovanju, delov- 
nem področju in odgovornostih organov upravljanja in poslo- 
vodnega organa, o predstavljanju in zastopanju obrtne za- 
druge, o ekonomskih razmerjih med člani obrtne zadruge, o 
osnovah in merilih za razporejanje čistega dohodka obrtne 
zadruge, o razmerjih med temeljno zadružno organizacijo in 
drugimi temeljnimi organizacijami ter razmerja med temi or- 
ganizacijami in delovno skupnostjo, o jamstvu, o postopku za 
sprejemanje statuta obrtne zadruge, o pogojih za sprejem v 
obrtno zadrugo, o izstopu oziroma o izključitvi iz obrtne 
zadruge, o zagotovitvi pogojev za uresničevanje nalog in 
aktivnosti na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, o postopku za spremembe in dopolnitve samo- 
upravnega sporazuma o združitvi in obrtno zadrugo in o 
drugih vprašanjih skupnega pomena. 

62. člen 

Člani obrtne zadruge na ustanovnem zboru sprejmejo zača- 
sni statut in izvolijo začasne organe obrtne zadruge ter'dolo- 
čijo rok za sprejetje statuta in izvolitev organov upravljanja 
obrtne zadruge; ta rok ne sme biti daljši od enega leta. 

3. Odgovornost obrtne zadruge 

63. člen 

(1) Obrtna zadruga je odgovorna za obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga. 

(2) Če je v obrtni zadrugi organizirana temeljna zadružna 
organizacija in temeljna organizacija, odgovarja za obvezno- 
sti zadruge tudi ta temeljna zadružna organizacija oz. te- 
meljna organizacija subsidiarno ali solidarno, kot to določa 
samoupravni sporazum. Temeljna zadružna organizacija v 
sestavi obrtne zadruge odgovarja za obveznosti s sredstvi, s 
katerimi razpolaga. 

(3) Za obveznosti obrtne zadruge oziroma temeljne za- 
družne organizacije, ki jih ni bilo mogoče poravnati po prvem 
in drugem odstavku tega člena, odgovarjajo subsidiarno, ra- 
zen s svojimi osnovnimi sredstvi tudi člani zadruge, in sicer 
do višine sredstev, ki so določena v samoupravnem spora- 
zumu o združitvi v obrtno zadrugo in v pogodbi, ki so jo 
sklenili z zadrugo. 

(4) S samoupravnim sporazumom ali s pogodbo med 
obrtno zadrugo in članom je določeno, do katere višine so 
odgovorni člani zadruge za obveznosti obrtne zadruge, na- 
stale do njegovega izstopa iz zadruge, še določeno dobo po 
izstopu iz zadruge (jamstvena doba); višina jamstva se določi 
z mnogokratnikom vpisanega deleža. 

(5) Po poteku jamstvene dobe se članu, ki je izstopil, delež 
vrne. 

64. člen 

(1) Odnosi med obrtno zadrugo in njenim članom glede 
združevanja sredstev in dela se urejajo s pogodbo, ki jo v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju in statu- 
tom skleneta zadruga in član. 

(2) Če se statut po sklenitvi pogodbe spremeni ali dopolni, 
se razmerja, ki so bila urejena s pogodbo pred spremembo 
statuta, lahko spremenijo le s soglasjem članov zadruge, ki so 
sklenili samoupravni sporazum o združitvi. 

4. Organi upravljanja in poslovodni organ 
v obrtni zadrugi 

65. člen 

(1) Delavci, ki v obrtni zadrugi opravljajo dejavnost zadruge, 
so pri uresničevanju svojih pravic in obveznosti na podlagi 
svojega dela in gospodarjenja z družbenimi sredstvi enako- 
pravni s člani. 

(2) Člani in delavci obrtne zadruge v skladu s tem zakonom 
samostojno, skupaj in enakopravno odločajo o delu in poslo- 
vanju obrtne zadruge, urejajo medsebojna razmerja pri delu, 
pri pridobivanju dohodka ter druga medsebojna razmerja v 
obrtni zadrugi. 
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(3) V obrtni storitveni zadrugi avtoprevoznikov za prevoz 
oseb z avtotaksijem delavci zadruge ne morejo opravljati 
glavne dejavnosti, razen s sredstvi zadruge. 

66. člen 

(1) O upravljanju zadruge enakopravno odločajo člani in 
delavci zadruge. 

(2) Člani oziroma delavci obrtne zadruge v skladu s samou- 
pravnim sporazumom iz 59. člena tega zakona odločajo z 
referendumom o samoupravnem sporazumu o združevanju; o 
združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela ali po- 
slovno skupnost, o spremembah pri organiziranju zadruge in 
temeljne zadružne organizacije oziroma temeljne organiza- 
cije; o prenehanju obrtne zadruge; o statutu temeljne za- 
družne organizacije in temeljne organizacije; o osnovah in 
merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo; o osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za 
strokovno izpopolnjevanje članov zadruge; o drugih samou- 
pravnih sporazumih, če je to z zakonom določeno; o sklepih, 
ki se nanašajo na odpoved pravici do povrnitve združenih 
sredstev oziroma do nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki jih določata 
samoupravni sporazum o združitvi iz 59. člena tega zakona in 
statut zadruge oziroma temeljne zadružne organizacije in 
temeljne organizacije. 

(4) Člani in delavci obrtne zadruge dajejo na svojih zborih 
pobude, predloge in mnenja, usklajujejo stališča pri uresniče- 
vanju dela z družbenimi sredstvi in drugih samoupravnih 
pravic, določajo smernice za delo delegacij in delegatov ter 
sprejemajo sklepe pod pogoji in na način, ki jih določajo 
zakon, samoupravni sporazum in statut zadruge. 

67. člen 

Individualni poslovodni organ ima v odnosu do članov 
obrtne zadruge pravice, odgovornosti in obveznosti v skladu s 
samoupravnim sporazumom o združitvi iz 59. člena tega za- 
kona oziroma s pogodbo iz 64. člena tega zakona. 

5. Temeljna zadružna organizacija, delovna 
enota zadruge in oblikovanje delovne 

skupnosti zadruge 
68. člen 

(1) V obrtni zadrugi se lahko pod pogoji, ki jih določata 
samoupravni sporazum in statut obrtne zadruge organizirata 
temeljna zadružna organizacija in temeljna organizacija, v 
katero združujejo delo delavci, ki delajo v obrtni zadrugi. V 
temeljno zadružno organizacijo se lahko združujejo člani 
obrtne zadruge ali člani in delavci, ki delajo v obrtni zadrugi, 
če ti delavci niso organizirali temeljne organizacije. 

(2) V obrtni zadrugi, ki v svoji sestavi nima temeljne za- 
družne organizacije oziroma v temeljnih zadružnih organiza- 
cijah v njeni sestavi, se lahko za posamezna področja usta- 
novijo proizvodni oziroma storitveni obrati kot delovne enote 
in sicer: 

- za izdelovanje vsakovrstnih proizvodov, obdelavo, preo- 
blikovanje in presnovo materiala in polizdelkov, komplektira- 
nje izdelkov, opravljanje montažnih del in opravljanje drugih 
opravil s področja dejavnosti zadruge oziroma njenih članov; 

- za izdelavo končnih izdelkov za trg ali za potrebe koope- 
racija (mehanične, električne in elektronske komponente kot 
so: oprema, polizdelki in elementi, podsklopi, sklopi in drugi 
deli za vgraditev v serijsko in posamično opremo, postroje 
ipd.); za izdelavo in popravila strojev, delovnih naprav in 
orodij članom; 

(3) Za prodajo produkcijskega materiala in delovnih sred- 
stev svojim članom in za prodajo njihovih proizvodov lahko 
obrtne zadruge ustanavljajo prodajalne kot svoje delovne 
enote. 

(4) Za uvajanje boljše tehnologije in poslovanja v obratoval- 
nice svojih članov lahko obrtne zadruge ustanavljajo tehnične 
in ekonomske biroje knjigovodske in druge servise kot svoje 
delovne enote. 

(5) Delavci, ki opravljajo v obrtni zadrugi administrativna, 
strokovna, pomožna in tem delom podobna dela skupnega 
pomena za zadrugo oziroma za njene temeljne zadružne 
organizacije in temeljno organizacijo v njeni sestavi obliku- 
jejo delovno skupnost v skladu s statutom zadruge. 

(6) Delovno skupnost v obrtni zadrugi oblikujejo delavci, če 
v tej delovni skupnosti lahko uresničujejo svoje družbenoeko- 
nomske in druge samoupravne pravice. 

6. Pridobivanje in delitev dohodka 
v obrtni zadrugi 

69. člen 
Obrtna zadruga pridobiva svoj dohodek iz celotnega pri- 

hodka, ki ga ustvari s sodelovanjem v zadrugi združenih 
članov in delavcev zadruge: 

1. s skupno prodajo proizvodov in storitev ter z oprav- 
ljanjem storitev članom zadruge; 

2. z udeležbo pri skupnem prihodku oziroma skupnem 
dohodku, doseženem v sodelovanju članov zadruge, z de- 
lavci, v temeljnih organizacijah v sestavi obrtne zadruge, z 
drugo obrtno zadrugo, ali z delavci v temeljnih organizacijah 
v sestavi druge organizacije združenega dela kot tudi z indivi- 
dualnimi samostojnimi obrtniki oziroma delovnimi ljudmi iz 
55. člena tega zakona, zlasti pa: 

a) s skupno nabavo reprodukcijskega materiala in osnov- 
nih sredstev, 

b) s skupnimi naložbami v proizvodne zmogljivosti, 
c) z nuđenjem poslovnih, transportnih in skladiščnih stori- 

tev članom zadruge, 
Č) s poslovno tehničnim sodelovanjem in kooperacijo in z 

drugimi organizacijami združenega dela. 
3. od izvoznih premij in drugih sredstev, ki jih pridobiva 

obrtna zadruga iz naslova sodelovanja s člani in organizaci- 
jami združenega dela. 

70. člen 

O dohodku obrtne zadruge odločajo enakopravno člani 
zadruge in delavci obrtne zadruge, s katerimi so združili svoje 
delo in sredstva v skladu s samoupravnim sporazumom in 
drugim samoupravnim splošnim aktom obrtne zadruge. 

71. člen 

(1) Članom pripada del čistega dohodka obrtne zadruge, ki 
v svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij oziroma 
del čistega dohodka temeljne zadružne organizacije v sora- 
zmerju s tem, koliko so s svojim osebnim delom in združitvijo 
delovnih in drugih sredstev ter v sodelovanju z zadrugo pri- 
spevali k njenemu dohodku. 

(2) Del čistega dohodka iz prejšnjega odstavka je odvisen 
od obsega, stopnje in raznovrstnosti delovne povezanosti, od 
medsebojnega sodelovanja ter od obsega vzajemne odgovor- 
nosti. Ugotavlja se po osnovah in merilih iz samoupravnega 
sporazuma o združitvi v zadrugo, zlasti: 

1. pri skupnem in individualnem delu v proizvodnji obrtnih, 
proizvodov in opravljanju storitev; 

2. pri skupni nabavi in pri skupni uporabi delovnih strojev 
in opreme; kot tudi pri nabavi in uporabi reprodukcijskega 
materiala za lastno ali skupno obrtno proizvodnjo; 

3. pri skupni graditvi objektov za potrebe obrtne zadruge ter 
njenih članov in uporabi teh objektov za lastno ali skupno 
obrtno proizvodnjo; 

4. pri skupni prodaji obrtnih proizvodov. 
(3) Čisti dohodek gre po izločitvi dela, ki pripada združenim 

obrtnikom obrtne zadruge v smislu drugega odstavka tega 
člena, kot družbena lastnina v sklade obrtne zadruge, ki V 
svoji sestavi nima temeljnih zadružnih organizacij oziroma v 
sklade temeljne zadružne organizacije. 

72. člen 

(1) Delavci v delovni skupnosti, ki v obrtni zadrugi oprav- 
ljajo administrativno-strokovna, pomožna in tem podobna 
dela skupnega pomena, pridobivajo dohodek iz ce!otnega 
prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari s svobodno menjavo 
dela s člani zadruge in delavci zadruge oziroma temeljne 
zadružne organizacije in temelje organizacije združenega 
dela iz prejšnjega člena, za katere opravlja dela skupnega 
pomena. 

(2) Za administrativno strokovna dela iz prejšnjega od- 
stavka se štejejo zlasti: plansko-analitična dela, personalne 
zadeve, knjigovodstvo, evidenca in statistika; pripravljanje in 
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obdelava gradiva pravno-strokovne narave, administrativna 
dela (sprejemanje in odpravljanje pošte, delovodni protokol, 
stenografska, arhivska in podobna dela); splošne zadeve, 
varovanje objektov, varovanje in vzdrževanje prostorov, kakor 
tudi druga dela, ki po svoji naravi spadajo v to vrsto del; 
opravljanje komercialnih, projektivnih, tehnično tehnoloških, 
raziskovalnih in drugih podobnih del pa le, če so manjšega 
obsega in ni pogojev, da bi se za njihovo opravljanje organizi- 
rala temeljna organizacija. 

(3) Dohodek delovne skupnosti, ki ga pridobivajo delavci v 
delovni skupnosti iz prvega odstavka tega člena, je odvisen 
od prispevka k uspehu pri poslovanju in zadovoljevanju po- 
treb in interesov obrtne zadruge oziroma organizacij v njeni 
sestavi, v katere delovna skupnost opravlja dela in od vrste, 
obsega ter kakovosti njihovega dela, kot tudi od dohodka 
oziroma prihodka, ki ga ustvarijo te organizacije. 

(4) Delavci v delovni skupnosti iz prvega odstavka tega 
člena imajo pravico do sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo v skladu z načelom delitve po delu ter v skladu 
z osnovami in merili, določenimi v samoupravnem spora- 
zumu, ki ga člani in delavci obrtne zadruge oziroma organiza- 
cije v njeni sestavi, za katere delovna skupnost opravlja dela 
skupnega pomena, sklenejo z delavci v delovni skupnosti, 
ustrezno osnovam in merilom, po katerih se ta sredstva ugo- 
tavljajo v temeljnih organizacijah. 

(5) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka so 
lahko v okviru celotnega prihodka oziroma dohodka dolo- 
čena tudi sredstva za razširitev materialne osnove njenega 
dela, in sicer v skladu s skupnimi interesi, zaradi katerih je bila 
obrtna zadruga ustanovljena. 

7. Statusne spremembe obrtne zadruge 

73. člen 

(1) Za združitev obrtne zadruge z drugo zadrugo ali organi- 
zacijo združenega dela, za razdelitev zadruge in za izločitev 
dela zadruge je potrebna privolitev večine združenih obrtni- 
kov in večine delavcev. 

(2) Obrtna zadruga preneha v primerih in na način kot 
organizacija združenega dela. 

(3) Obrtna zadruga preneha tudi, če tako sklene z referen- 
dumom najmanj tri-četrtine njenih članov in najmanj tričetr- 
tine njenih delavcev, ali če se število članov zadruge zniža 
tako, da jih ostane manj, kot je po tem zakonu določeno za 
ustanovitev zadruge in ostane na tej višini več kot eno leto. V 
tem primeru se opravi redna likvidacija obrtne zadruge. 

74. člen 

Premoženje v družbeni lastnini, ki ostane po redni likvida- 
ciji obrtne zadruge, prevzame občina, na katere območju je 
delovala zadruga. Občina dodeli to premoženje drugi obrtni 
zadrugi oziroma organizaciji združenega dela, prednostno 
taki, ki opravlja enako ali podobno dejavnost. 

IV. USTANOVITEV, POSLOVANJE IN 
PRENEHANJE 

OBRATOVALNICE SAMOSTOJNEGA 
OBRTNIKA 

1. Obratovalnica samostojnega obrtnika 

75. člen 

Obratovalnico samostojnega obrtnika lahko ustanovi, kdor 
izpolnjuje tele pogoje: 

1. da je opravilno sposoben, 
2. da ni v delovnem razmorju, 
3. da ima strokovno izobrazbo oziroma z delom pridob- 

ljeno delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje dejav- 
nosti, 

4. da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano 
samostojno opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma poklica, 

5. da ima poslovni prostor, razen v primerih, ko ta ni potre- 
ben, 

6. da je poravnal vse zapadle davčne in druge družbene 
obveznosti, 

7. da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi 
določene pogoje. 

76. člen 

(1) Obratovalnica mora biti vpisana v register obratovalnic, 
ki ga vodi pristojni občinski upravni organ. 

(2) Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v osmih 
dneh od izdaje obrtnega dovoljenja. 

(3) Z vpisom v register obratovalnic velja obratovalnica za 
ustanovljeno in sme pričeti z delom. 

77. člen 

(1) Ob preselitvi sedeža obratovalnice v isti občini ni po- 
trebno novo obrtno dovoljenje. Z delom v novem kraju pa sme 
obratovalnica pričeti šele, ko pristojni občinski upravni organ 
izda odločbo o tem, da poslovni prostor z opremo ustreza 
predpisom. 

(2) Spremembe o preselitvi sedeža obratovalnice se vpišejo 
v register obratovalnic na podlagi priglasitve samostojnega 
obrtnika. Priglasitvi je treba priložiti obrtno dovoljenje in 
odločbo iz prejšnjega odstavka. 

78. člen 

(1) Šteje se, da ima strokovno izobrazbo za določeno dejav- 
nost, komur prizna strokovno izobrazbo ustrezna izobraže- 
valna organizacija. Strokovno izobrazbo za določeno gospo- 
darsko dejavnost ima tudi, kdor je končal najmanj delovod- 
sko, tehnično ali drugo za dejavnost ustrezno strokovno šolo. 

(2) Obratovalnico lahko ustanovi tudi, kdor nima priznane 
strokovne izobrazbe iz prejšnjega odstavka, če dokaže, da 
ima z delom pridobljene delovne zmožnosti in je usposobljen 
za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti določene 
stroke oziroma poklica ali pa za posamezna dela. 

(3) Natančnejše predpise o strokovni izobrazbi po prvem 
odstavku tega člena in o preizkusu znanja oziroma o preverja- 
nju strokovne usposobljenosti po prejšnjem odstavku izda 
republiški sekretar za industrijo, potem, ko dobi mnenje repu- 
bliškega sekretariata za delo, predsednika republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževanje in Gospodarske zbornice 
Slovenije. Republiški sekretar za industrijo predpiše, za ka- 
tere dejavnosti in pod katerimi pogoji preverjanje strokovne 
usposobljenosti ni potrebno. 

(4) V obratovalnici, ki opravlja poleg glavne dejavnosti tudi 
stranske dejavnosti, mora glede predpisane strokovne izobra- 
zbe oziroma usposobljenosti za posamezno stransko dejav- 
nost izpolnjevati pogoje samostojni obrtnik ali eden od delav- 
cev, ki je zaposlen v obratovalnici. 

(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega čeena lahko 
za dejavnosti oziroma za dela, pri katerih bi bila ogrožena 
varnost življenja in zdravja ali družbeno premoženje ter pre- 
moženje občanov, republiški sekretar za industrijo predpiše, 
da lahko ustanovi obratovalnico le kdor ima strokovno izobra- 
zbo po prvem odstavku tega člena in delovne izkušnje. 

79. člen 

(1) Če samostojni obrtnik zaradi opravljanja družbenih za- 
dolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne more 
osebno voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih delav- 
cev ali ožji družinski član, kateremu je ddlo v obratovalnici 
edina ali glavna zaposlitev, začasno vodi obratovalnico, in to 
najdalje šest mesecev, v primeru bolezni ali vojaške obvezno- 
sti pa dokler le-ta traja. 

(2) Začasno vodenje obratovalnice po prejšnjem odstavku 
je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan prijaviti pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu. Prijavi je samostojni obrtnik 
dolžan priložiti dokaz o onemogočenju osebnega dela v obra- 
tovalnici. 

(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka tega 
člena ali iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 30 dni ne 
dela v obratovalnici, lahko začasno ustavi obratovanje, če ta 
zakon ne določa drugače. 

(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prejšnjega odstavka 
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega 
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leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti pa dokler traja 
ta obveznost. 

(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik 
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu. 

80. člen 

(1) Obratovalnica preneha: 
1. če jo samostojni obrtnik odjavi, 
2. po samem zakonu, 
3. če pristojni upravni organ samostojnemu obrtniku z od- 

ložbo prepove opravljati obrtno ali drugo gospodarsko dejav- 
nost. . . 

(2) Prenehanje obratovalnice ugotovi pristojni občinski 
upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravnomočnosti 
odločbe se prenehanje obratovalnice po uradni dolžnosti 
vpiše v register obratovalnic. 

81. člen 

Obratovalnica preneha po samem zakonu: 
1. če samostojni obrtnik pridobi lastnost delavca v združe- 

nem delu oziroma če sklene delovno razmerje z drugim samo- 
stojnim obrtnikom, 

2. če samostojni obrtnik umre, 
3. če samostojni obrtnik trajno izgubi opravilno sposob- 

4. če je samostojnemu obrtniku s pravnomočno odložbo 
sodišča prepovedano samostojno opravljanje ustrezne dejav- 
nosti oziroma poklica za dobo, daljšo od enega leta, 

5. če samostojni obrtnik ne prične z delom v enem letu po 
izdaji obrtnega dovoljenja, 

6. če samostojni obrtnik vstopi v pogodbeno organizacijo 
združenega dela. 

82. člen 

Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obratoval- 
nica preneha: 

1. če brez dovoljenja po 4. odstavku 79. člena tega zakona 
preneha z delom za več kot 60 dni; 

2. če ne prične z delom po poteku roka, ki je bil določen za 
začasno ustavitev obratovanja (79. člen); 

3. če je samostojni obrtnik obsojen na kazen zapora, daljšo 
od enega leta; 

4. če se pozneje ugotovi, da je samostojni obrtnik za usta- 
novitev obratovalnice dobil dovoljenje na podlagi lažnih listin; 

5. če pristojno častno sodišče predlaga odvzem obrtnega 
dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običajev, ali 
če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil samo- 
stojnemu obrtniku izrečen ukrep družbene discipline zaradi 
hujše kršitve dobrih poslovnih običajev, oziroma mu je častno 
sodišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih 
poslovnih običajev; 

6. če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in ce 
osebno ne dela v njej; 

7. če samostojni obrtnik dalj kot eno leto ne poravna za- 
padlih davčnih ali drugih družbenih obveznosti; 

8. če je bilo samostojnemu obrtniku s pravnomočno od- 
ločbo izrečena kazen za prekršek pp3., 4., 6. in 7. točki prvega 
odstavka 142. člena tega zakona ali za druge kršitve, ki jih je 
storil v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. 

2. Skupna obratovalnica 

83. člen 

(1) Z namenom, da skupaj opravljajo gospodarske dejavno- 
sti, lahko več samostojnih obrtnikov, ki opravljajo iste ali 
sorodne dejavnosti, združi svoje delo in sredstva ter ustanovi 
skupno obratovalnico v skladu z določbami tega zakona. 

(2) Skupne obratovalnice ni mogoče ustanoviti za opravo- 
pravljanje prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti. 

(3) Samostojni obrtnik, ki združuje svoje delo in sredstva z 
drugimi v skupni obratovalnici, mora vložiti najmanj 10 od- 
stotni delež od skupnih sredstev obratovalnice. 

(4) Medsebojna razmerja med samostojnimi obrtniki v 
skupni obratovalnici se urejajo s pogodbo, ki jo potrdi pri- 
stojni občinski upravni organ. 

84. člen 

Pogodba o ustanovitvi skupne obratovalnice mora vsebo- 
vati zlasti: 

a) imena ustanoviteljev, 
b) predmet poslovanja, 
c) poslovni sedež in poslovni prostor, 
č) način vodstva obratovalnice, 
d) določbe o materialni odgovornosti nasproti tretjim ose- 

bam, 
e) način ugotavljanja in delitve dohodka, 
f) način in pogoje za izstop posameznih ustanoviteljev iz 

skupne obratovalnice in za vstop novih sopogodbenikov, 
g) določbe o načinu prenehanja skupne obratovalnice. 

85. člen 

(1) Če se ustanovi skupna obratovalnica, ki opravlja več 
dejavnosti, mora imeti za vsako dejavnost vsaj eden izmed 
ustanoviteljev predpisano strokovno izobrazbo oziroma 
usposobljenost. 

(2) Za ustanovitev skupne obratovalnice se izda samo eno 
obrtno dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski upravni organ 
po potrditvi pogodbe iz 83. člena tega zakona. 

86. člen 

Za obveznosti skupne obratovalnice jamčijo nerazdelno z 
vsem svojim premoženjem njeni ustanovitelji. 

87. člen 

Za poslovanje ter začasno ustavitev ali trajno prenehanje 
obratovanja skupne obratovalnice se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za poslovanje in prenehanje 
obratovalnice. 

V. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI 

1. Obrtne dejavnosti 

88. člen 

(1) Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje izdelovanje 
vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo, 
preoblikovanjem in presnovo materiala in polizdelkov ali z 
njihovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževanjem 
in popravilo predmetov ter opravljanje osebnih in drugih 
storitev s samostojnim osebnim delom. 

(2) V obrtni delavnici se lahko opravlja ena ali več dejavno- 
sti s področij strok oziroma poklicev, s katerimi se dopolnjuje 
glavna dejavnost. 

89. člen 

(1) Obrtna delavnica ima lahko več krajevno ločenih poslov- 
nih prostorov na območju občine ali mesta, ki je razdeljeno na 
občine, kjer je njen poslovni sedež, če to zahteva narava dela. 
Za opravljanje del v ločenem poslovnem prostoru mora samo- 
stojni obrtnik pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega 
upravnega organa. 

(2) Obrtna delavnica sme sprejemati naročila oziroma pred- 
mete v delo ali svoje izdelke razstaviti naprodaj in jih prodajati 
v svojih poslovnih prostorih. 

(3) Obrtna delavnica sme sprejemati naročila oziroma pred- 
mete v delo ter prodajati svoje izdelke tudi na drugih krajih 
pod pogoji, ki jih predpiše pristojna občinska skupščina. 

90. člen 

(1) O.brtna delavnica sme prodajati tudi tuje izdelke, ki 
služijo ža uporabo njenih izdelkov, ter tiste tuje izdelke, ki se v 
kraju navadno prodajajo v obrtni delavnici. O tem, ali posa- 
mezne vrste tujih izdelkov služijo za uporabo izdelkov obrtne 
delavnice oziroma ali se v nekem kraju določeni predmeti 
navadno prodajajo v obrtni delavnici, daje mnenje pristojna 
občinska oziroma medobčinska gospodarska zbornica. 
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(2) Obrtna delavnica, ki se ukvarja z dejavnostjo živilskih 
strok, sme za dopolnitev izbire svojih izdelkov v svojem po- 
slovnem prostoru prodajati tuje izdelke, le na podlagi poseb- 
nega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. 

(3) Obrtna delavnica sme za dopolnitev izbire svojih izdel- 
kov ter za dopolnitev ponudbe svojih storitev na podlagi 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa proda- 
jati tuje izdelke, če gre pri teh izdelkih za njihovo vgraditev ali 
montažo. Te izdelke prodaja obrtna delavnica v tujem imenu 
in za tuj račun oziroma v svojem imenu in za svoj račun. O tem 
sklene samoupravni sporazum oziroma pogodbo po 17. ali 18. 
ali 19. členu tega zakona. 

2. Domača in umetna obrt 

91. člen 

(1) Opravljanje domače obrti je gospodarska dejavnost, ki 
jo opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega gospo- 
dinjstva na podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu. 

(2) Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se 
štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije dela 
nimajo značaja serijske proizvodnje in ki se izdelujejo na 
tradicionalen način, značilen za določeno etnografsko ob- 
močje, oziroma ki ohranjajo značilnost ročnega dela. 

92. člen 

Oseba, ki opravlja domačo obrt, mora inšpekcijskim in 
drugim organom, ki opravljajo nadzor, omogočiti pregled 
prostora, v katerem dela. 

93. člen 

Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in preneha- 
nju obratovalnice se ne uporabljajo za opravljanje domače 
obrti. 

94. člen 

Za umetno obrt oziroma za predmete umetne obrti se šte- 
jejo izdelovanje izdelkov, katerih oblikovanje zahteva umetni- 
ško ustvarjanje in posebne ročne oziroma oblikovalne spret- 
nosti in izdelki, ki so izdelani po izvirnih umetninah ali po 
zgodovinskih modelih. 

95. člen 

Določbe tega zakona o ustanovitvi, poslovanju in preneha- 
nju obratovalnice, o dopolnilnem delu drugih oseb in o spre- 
jemanju učencev v učnem razmerju se uporabljajo tudi za 
opravljanje umetne obrti. 

96. člen 

Mnenje o tem, ali se določeni izdelki štejejo za predmete 
domače oziroma umetne obrti, daje Gospodarska zbornica 
Slovenije, in sicer za predmete domače obrti po mnenju 
ustrezne organizacije etnografov, za predmete umetne obrti 
pa po mnenju ustrezne organizacije likovnih umetnikov, zgo- 
dovinarjev ali etnografov. 

2. Gostinska dejavnost 

97. člen 

(1) Samostojni gostinec lahko opravlja gostinsko dejavnost 
ob pogojih tega zakona in zakona o gostinski dejavnosti. 

(2) Gostinski obrat samostojnega gostinca lahko opravlja 
poleg z zakonom določene glavne dejavnosti brez posebnega 
dovoljenja tudi dopolnilne dejavnosti, ki so povezane z glavno 
dejavnostjo, če so izpolnjeni s posebnimi predpisi določeni 
pogoji. 

Sprejemanje na prenočišče in hrano pri 
zasebnih 

gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih 

98. člen 

Občan lahko v svojem zasebnem gospodinjstvu in počitni- 
ški hišici oziroma kmet v svojem kmečkem gospodarstvu 
sprejema na prenočevanje goste ter nudi gostom in abonen- 
tom hrano in pijačo v skladu s predpisi in pod pogoji, ki jih 
določi občinska skupščina. 

99. člen 

(1) Občani oziroma kmetje lahko oddajo v zasebnem go- 
spodinjstvu največ 20 ležišč. Ta omejitev ne velja za kmečko 
gospodarstvo, ki ima sklenjen samoupravni sporazum ali po- 
godbo o trajnem sodelovanju z organizacijo združenega dela. 

(2) Kmečko gospodarstvo lahko v svoji neposredni bližini 
uredi tudi prostor za kampiranje, ki mora izpolnjevati predpi- 
sane sanitarne pogoje. 

100. člen 

(1) Občan, ki želi goste sprejemati na prenočevanje oziroma 
jim dajati hrano in pijačo v počitniških hišicah mora svojo 
dejavnost priglasiti pristojnemu upravnemu organu občine, 
kjer so prostori. Ko organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji, ki 
jih določa zakon izda potrdilo o priglasitvi in o tem obvesti 
občino, v kateri ima občan stalno prebivališče. 

(2) Če se občan preneha ukvarjati z dejavnostjo iz prejš- 
njega odstavka, mora to sporočiti občinskemu organu, ki je 
izdal potrdilo o priglasitvi. 

3. Dejavnost avtoprevoznikov 

101. člen 

(1) Samostojni avtoprevoznik sme opravljati dejavnost jav- 
nega prevoza oseb in stvari z motornim vozilom v prostem 
cestnem prometu, in sicer: 

- prevoz oseb z avtotaksijem ali z drugimi motornimi vozili, 
ki imajo z voznikovim sedežem vred največ 9 sedežev, 

- prevoz stvari s tovornim motornim vozilom s prikolico, ki 
je lahko opremljeno z napravami za nakladanje in razkladanje 
tovora. 

(2) Samostojni avtoprevoznik lahko sklene z občino ali s 
samoupravno interesno skupnostjo ali organizacijo združe- 
nega dela pogodbo za opravljanje prevoza potnikov v krajih, 
kjer ni organiziran redni linijski promet. 

(3) Prevoze iz prejšnjega odstavka lahko opravlja samo- 
stojni avtoprevoznik z avtobusom. 

(4) Prevoze iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko 
opravlja na podlagi pogodbe tudi občan kot postranski poklic 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

102. člen 

Samostojni avtoprevoznik opravlja javni prevoz samo z 
enim od svojih vozil, ki ga upravlja sam, ali pa v njegovi 
prisotnosti vozilo upravlja pri njem zaposlen sovoznik. 

103. člen 

(1) Obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza lahko 
dobi oseba, ki ima vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in 
izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke 75. člena tega 
zakona. 

(2) Obrtno dovoljenje za opravljanje javnega prevoza izda 
pristojni upravni organ občine, v kateri ima prosilec stalno 
prebivališče. 

104. člen 
\ j3v^18 riir.v bo ' ab in ' 

(1) Samostojni brodar lahko opravlja v pomorskem obal- 
nem prometu ter v rečnem in jezerskem prometu brodarsko 
dejavnost pod naslednjimi pogoji: 

1. prevoz oseb v pomorskem obalnem prometu: 
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- z eno potniško ladjo, ki lahko prevaža največ 50 potnikov, 
- z enim morskim motornim čolnom ali s čolni na vesla, 
- z eno motorno jadrnico, ki ima motor za glavni, jadra pa 

za pomožni pogon ali obratno in ki ima največ deset ležišč, 
vključno z ležišči za posadko; 

2. prevoz tovora v pomorskem obalnem prometu z eno 
ladjo, ki ima največ 50 ton nosilnosti ali z enim morskim 
čolnom; 

3. prevoz oseb in tovora na rekah in jezerih z motornim 
čolnom ali s čolnom na vesla, ki ima največ 25 sedežev ali 10 
ton nosilnosti; 

4. prevoz s splavi in čolni z brega na breg; 
5. posojanje manjših čolnov, jadrnic in drugih plovi4, ki 

imajo skupaj največ 50 sedežev. 
(2) Samostojni brodar lahko opravlja le eno dejavnost iz 

prejšnjega odstavka, razen dejavnosti iz 5. točke, ki je lahko 
opravlja skupaj z eno od dejavnosti iz druge alinee 1. točke 
oziroma iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka. 

105. člen 

Obrtno dovoljenje za ustanovitev poslovalnice samostoj- 
nega brodarja, ki opravlja dejavnost v pomorskem obalnem 
prometu, izda pristojni upravni organ občine, v kateri je sedež 
luške kapitanije oziroma luške izpostave, pri kateri je registri- 
rano plovno sredstvo, dovoljenje za ustanovitev poslovalnice 
samostojnega brodarja, ki opravlja druge brodarske dejavno- 
sti, pa izda pristojni upravni organ občine, v kateri se opravlja 
dejavnost. 

106. člen 

Obrtno dovoljenje za ustanovitev poslovalnice samostoj- 
nega brodarja mora poleg podatkov, ki jih vsebuje dovoljenje 
za ustanovitev obratovalnice, vsebovati še naslednje podatke: 

- označbo, ki jo ima plovni objekt; 
- vpisno luko plovnega objekta (kraj sidrišča, plovnega 

objekta), 
- ime luške kapitanije oziroma luške izpostave, pri kateri je 

plovni objekt vpisan, 
- dovoljenje območja brodarske dejavnosti. 

107. člen 

Luška kapitanija oziroma luška izpostava, pri kateri je regi- 
strirano plovno sredstvo, določi v skladu s posebnimi predpisi 
ob izdaji dovoljenja za ustanovitev poslovalnice strokovno 
sestavo posadke za obalno plovbo in naloge, ki jih mora 
posadka opravljati. 

4. Prodaja na drobno 

108. člen 

(1) Za prodajo na drobno po tem zakonu se šteje prodaja: 
1. Mešano industrijsko blago (v to skupino spadajo pred- 

meti za dnevno gospodinjstvo in osebno rabo) iz naslednjih 
blagovnih skupin: 

- tekstilno, kratko in pleteno blago ter konfekcija, 
- galanterijsko in bazarsko blago in igrače, 
- vrvarski izdelki ter izdelki iz konoplje in jute, 
- obutev ter izdelki iz gume, kaučuka in plastičnih snovi, 
- železnina in kovinski izdelki, kmetijsko orodje in umetna 

gnojila ter sredstva za varstvo rastlin, 
- naftni derivati in plin za gospodinjstvo v jeklenkah, 
- čebelarski material in potrebščine, 
- električne naprave za gospodinjstvo in material za elek- 

trično razsvetljavo, 
- barve, laki, kemikalije in potrebščine, 
- parfumerija, parfumerijsko in kozmetično blago, 
- steklo, porcelan in keramika, 
- papir, pisalne in šolske potrebščine. 
2. Živila in gospodinjske potrebščine 
3. Sadje in zelenjava 
4. Tobačni izdelki, vžigalice in potrebščine (sem štejejo 

tudi znamke, razglednice ipd.) 
5. Časopisi in periodični tisk. 
(2) Samostojni prodajalec lahko opravlja prodajo na drobno 

pod pogoji tega zakona ter zakona o blagovnem prometu in 

sicer v kraju in pod drugimi pogoji, ki jih določi občinska 
skupščina. 

109. člen 

Za ustanovitev, poslovanje in prenehanje prodajalne za 
prodajo na drobno se smiselno uporabljajo določbe IV. po- 
glavja tega zakona, razen določb od 83. do 87. člena tega 
zakona. 

110. člen 

V obrtnem dovoljenju za ustanovitev prodajalne za prodajo 
na drobno se v označbi dejavnosti vpišejo proizvodi oz. sku- 
pine proizvodov, ki jih bo ta prodajalna prodajala. 

111. člen 

(1) Samostojni prodajalec kupuje proizvode za prodajo pri 
proizvajalnih organizacijah združenega dela ali v trgovinah na 
debelo. 

(2) Kmetijske živilske proizvode in gozdne sadeže ter obrtne 
proizvode lahko kupuje prodajalna tudi pri individualnih kme- 
tijskih proizvajalcih oziroma samostojnih obrtnikih. 

5. Opravljanje gospodarske dejavnosti 
kot postranski poklic 

112. člen 

Z odlokom občinske skupščine se lahko določi, da smejo 
delovni ljudje in občani trajno ali sezonsko opravljati dolo- 
čene gospodarske dejavnosti kot postranski poklic, če imajo 
strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost za opravljanje 
take dejavnosti po 78. členu tega zakona ter izpolnjujejo 
druge predpisane pogoje. 

113. člen 

Delavci v delovnem razmerju v združenem delu ali delavci, 
ki so v delovnem razmerju s samostojnim obrtnikom, smejo 
opravljati dejavnosti iz 112. člena tega zakona kot postranski 
poklic le s soglasjem organa upravljanja svoje organizacije 
združenega dela oziroma druge družbene pravne osebe ali 
samostojnega obrtnika, pri katerem so zaposleni. 

114. člen 

Oseba, ki opravlja dejavnost iz 112. člena tega zakona, kot 
postranski poklic, mora priglasiti in označiti prostor, v kate- 
rem opravlja to dejavnost, s svojim imenom in vrsto dejavnosti 
ter inšpekcijskim in drugim organom, ki opravljajo nadzor, 
omogočiti pregled svojega delovnega prostora in drugih de- 
lovnih sredstev. 

115. člen 

Oseba, ki opravlja določeno gospodarsko dejavnost kot 
postranski poklic, ne sme uporabljati dopolnilnega dela dru- 
gih oseb in ne sme imeti učencev v gospodarstvu. 

VI. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE 
GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

Z DOPOLNILNIM DELOM DRUGIH OSEB 

116. člen 

Za samostojno opravljanje gospodarskih dejavnosti samo- 
stojnega obrtnika se šteje: 

- če samostojni obrtnik opravlja dejavnosti sam ali s 
pomočjo ožjih družinskih članov; 

- če opravlja dejavnosti z uporabo dopolnilnega dela dru- 
gih oseb, pod pogoji in v obsegu, kot to določa zakon. 

117. člen 

(1) Samostojni obrtnik, ki opravlja obrtno dejavnost (88. 
člen tega zakona) in se ukvarja z opravljanjem storitev ter s 
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popravili, vzdrževalnimi deli in z izdelavo izdelkov, pri svojem 
delu pa ne uporablja avtomatov ali drugih visoko produkcij- 
skih strojev, lahko na podlagi pogodbe o delovnem razmerju 
zaposli največ 5 delavcev. 

(2) Če se samostojni obrtnik ukvarja s storitvami (popravili, 
vzdrževalnimi deli, izdelavo posameznih izdelkov po indivi- 
dualnih naročilih, merah, načrtih in zahtevah naročnika) ali v 
tem okviru opravlja dejavnosti po pogodbi z organizacijo 
združenega dela, mu lahko občinski upravni organ na podlagi 
predpisa občinske skupščine dovoli, da sme zaposliti tudi več 
kot 5 delavcev, toda največ 7 delavcev. 

118. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samostojni 
obrtnik zaposli največ: 

a) enega delavca: 
- če opravlja storitve z gradbeno ali kmetijsko mehaniza- 

cijo, z avtodvigali, z avtovleko, z viličarji ali z vlečnicami; 
b) največ tri delavce: 
- če se ukvarja s tako proizvodnjo ali storitvami, ko z 

uporabo avtomatov in drugih visoko produkcijskih strojev 
opravlja storitve ali proizvaja za tržišče v linijsko kontinuira- 
nem tehnološkem procesu z enostavno predelavo surovin; 

- če se ukvarja z izdelovanjem umetnih mineralnih vod, 
brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter z izdelavo drugih živil- 
skih izdelkov, ki se izdelujejo z avtomati in se prodajajo 
neposredno na mestu izdelave; 

- če se obrtna delavnica ukvarja s predelavo in izdelavo ter 
s prodajo živil (v mlinarstvu, predelavi sadja ipd.) - razen 
mesarstva, pekarstva in slaščičarstva. 

(2) Mi.enje o tem, ali spada opravljanje določene dejavnosti 
po načinu dela in glede na uporabo avtomatov ali drugih 
visoko produkcijskih strojev pod dejavnosti, naštete v 117. 
členu ali med dejavnosti, naštete v tem členu, daje Republiški 
sekretariat za industrijo po poprejšnjem mnenju Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

119. člen 

(1) Samostojni gostinec lahko zaposli: 
a) v bifeju največ dva delavca 
b) v drugih gostinskih obratih največ pet delavcev. 
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli, 

da lahko gostinski obrat v sezoni ali v posebnih primerih (ob 
sobotah, nedeljah in praznikih, ob prireditvah in podobno) 
uporablja dodatnp delo drugih oseb po pogodbi o delu. 
Število zaposlenih delavcev skupaj z delavci, ki opravljajo 
dodatno delo po pogodbi o delu, pa ne sme preseči deset 
delavcev. 

120. člen 

Kmečko gospodarstvo lahko za opravljanje dejavnosti po 
98. členu tega zakona uporablja dopolnilno delo največ treh 
delavcev. 

121. člen 

Samostojni avtoprevoznik sme zaposliti največ enega de- 
lavca. 

122. člen 

Samostojni brodar sme zaposliti največ 3 delavce kot po- 
sadko. 

123. člen 

Samostojni prodajalec na drobno sme zaposliti največ 2 
delavca. 

124. člen 

V skupni obratovalnici je lahko ne glede na število ustanovi- 
teljev (83. člen tega zakona) zaposlenih največ toliko delav- 
cev, kot je določeno za eno obratovalnico. 

125. člen 

(1) Dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela drugih delav- 
cev izda pristojni občinski upravni organ. 

(2) V dovoljenje iz prejšnjega odstavka se vpiše število 
delavcev, ki jih samostojni obrtnik lahko zaposli na podlagi 
116. do 123. člena tega zakona. 

126. člen 

(1) Če samostojni obrtnik, ki opravlja dejavnost po 117. 
členu tega zakona, tako spremeni način in obseg dela, da je 
izpolnjen katerikoli izmed pogojev, naštetih v 118. členu tega 
zakona, mora to priglasiti pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka izda pristojni občinski 
upravni organ novo dovoljenje za uporabo dopolnilnega dela 
drugih delavcev glede na novi način in obseg opravljanja 
dejavnosti samostojnega obrtnika. 

127. člen 

(1) Za dopolnilno delo drugih delavcev po tem zakonu se 
šteje tudi delo družinskih članov samostojnega obrtnika, če 
jim je to edina ali glavna zaposlitev in če z njim sklenejo 
pismeno pogodbo o zaposlitvi, tako kot določa zakon ozi- 
roma kolektivna pogodba in so na tej podlagi zavarovanci 
zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se delo za- 
konca samostojnega obrtnika ne všteva v številko drugih 
delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni obrtnik. 

(3) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti samostojni 
obrtnik se ne všteva delo tistih delavcev, ki za določen čas 
nadomeščajo delavce, odsotne zaradi bolezni, opravljanja 
vojaških ali drugih obveznosti; to delo ne šteje za dopolnilno 
delo drugih tudi v primeru predčasnega povratka odsotnega 
delavca, vendar le do izteka časa za katerega je sklenjeno 
delovno razmerje. 

(4) Delo učencev v gospodarstvu se ne šteje za dopolnilno 
delo drugih delavcev. 

(5) Za dopolnilno delo drugih delavcev se tudi ne šteje delo 
učenca v gospodarstvu, ki ježe opravil strokovni izpit, in sicer 
za čas, ki je obrtni delavnici potreben za uskaditev števila 
zaposlenih delavcev, vendar najdalj šest mesecev po opravlje- 
nem izpitu oziroma najdalj eno leto, če mora taka oseba v tem 
času na odslužitev vojaškega roka. 

128. člen 

Pristojni občinski upravni organ lahko zavrne zahtevo za 
izdajo dovoljenja za uporabo dopolnilnega dela drugih delav- 
cev, če v poslovnem prostoru prosilca samostojno opravlja 
isto ali podobno dejavnost že drug samostojni obrtnik ter bi 
se z uporabo dopolnilnega dela drugih delavcev lahko preko- 
račili okviri in pogoji, ki jih za uporabo dopolnilnega dela 
določa ta zakon. 

129. člen 

(1) Če samostojni obrtnik umre, lahko njegov zakonec ozi- 
roma mladoletni otroci, ki nimajo potrebnih dohodkov za 
preživljanje, vodijo obratovalnico po poslovodii. 

(2) Šteje se, da zakonec oziroma mladoletni otroci nimajo 
potrebnih dohodkov za preživljanje, če dohodek na družin- 
skega člana ne presega zneska, ki daje delavcu v rednem 
delovnem razmerju pravico do otroškega dodatka. 

(3) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo v treh 
mesecih po smrti imetnika dovoljenja o tem obvestiti pristojni 
občinski upravni organ, ki izda ustrezno odločbo. 

(4) Poslovodja je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 
75. člena tega zakona. 

(5) Vodstvo poslovanja po poslovodji se dovoli za čas, 
dokler trajajo razmere po prvem odstavku tega člena. 
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VII. RAZPOREJANJE DOHODKA V 
OBRATOVALNICI 

SAMOSTOJNEGA OBRTNIKA 

130. člen 

(1) Samostojnemu obrtniku, ki ustanovi obratovalnico, v 
kateri opravlja gospodarsko dejavnost sam ali z dopolnilnim 
delom drugih oseb, pripada osebni dohodek po merilih, dolo- 
čenih v družbenem dogovoru, ki ga sklenejo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 

(2) Samostojni obrtnik uresničuje svoje obveznosti in pra- 
vice iz osebnega dohodka po prvem odstavku tega člena kot 
delavci v organizacijah združenega dela. 

131. člen 

Če samostojni obrtnik, ki uporablja dopolnilno delo drugih 
delavcev, združuje svoje delo in delovna sredstva z organiza- 
cijo združenega dela po 18. členu tega zakona, morajo biti v 
okviru tega združevanja delavcem, ki opravljajo dopolnilno 
delo, zagotovljene v načelu enake pravice, kot gredo samo- 
stojnemu obrtniku na podlagi združevanja njegovega dela. 

132. člen 

Ko se od celotnega prihodka obratovalnice odštejejo mate- 
rialni stroški poslovanja, amortizacija, zakonske in pogod- 
bene obveznosti, osebni dohodek delavcev in samostojnega 
obrtnika, sredstva za skupno porabo (5. in 130, člen tega 
zakona), sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v razširitev 
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana po- 
sebna davčna olajšava, ter davek iz dohodka od obrtne dejav- 
nosti, pripada ostanek dohodka samostojnemu obrtniku, v 
obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

133. člen 

Če celotni dohodek, dosežen s poslovanjem obratovalnice, 
ni dovolj visok, da bi pokril v celoti osebne dohodke, dolo- 
čene v 5. in 130. členu tega zakona, ima izplačilo osebnih 
dohodkov delavcev v višini, ki je določena s kolektivno po- 
godbo, prednost pred izplačilom osebnega dohodka samo- 
stojnega obrtnika. 

134. člen 

Z namenom, da se v obratovalnicah samostojnih obrtnikov 
ohrani socialna varnost oziroma omogoči prekvalifikacija 
obrtnikov in delavcev ter nudi pomoč, kadar je to v družbe- 
nem interesu, obratovalnicam samostojnih obrtnikov, ki so 
zašle v izjemne gospodarske težave, lahko samostojni obrt- 
niki s samoupravnim sporazumom o združitvi dela dohodka 
oblikujejo ter združujejo sredstva rezerv v poseben sklad 
skupnih rezerv za območje posameznega združenja ali več 
združenj samostojnih obrtnikov (20. člen). 

135. člen 

Višino sredstev za izločanje rezerv iz dela dohodka v pose- 
ben sklad skupnih rezerv po prejšnjem odstavku ter način 
upravljanja in pogoji za njihovo uporabo se določijo s samou- 
pravnim sporazumom, glede na vrsto gospodarske dejavno- 
sti, samostojnih obrtnikov in odvisno od možnosti rizikov pri 
njihovem poslovanju v skladu s posebnim zakonom. 

136. člen 

Če samostojni obrtnik ustanovi pogodbeno organizacijo, 
pa je del dohodka v sklad skupnih rezerv iz prejšnjega člena 
že vplačal, ima pravico do povračila vplačanega zneska, če je 
pogodbeno organizacijo ustanovil v roku 12 mesecev od 
dneva plačila dela dohodka, če vrnjeni znesek uporabi kot 
svojo naložbo v pogodbeno organizacijo. 

VIII. NADZORSTVO IN UKREPI 

137. člen 

(1) Delo obratovalnic, skupnih obratovalnic, pogodbenih 
organizacij združenega dela in obrtnih zadrug nadzorujejo 
pristojni občinski upravni organi in organi inšpekcije. 

(2) Dolo samostojnih brodarjev po tem zakonu nadzoruje 
pristojna luška kapitanija ali luška izpostava oziroma pristojni 
občinski upravni organ. 

(3) Za nadzor nad delom pogodbenih organizacij združe- 
nega dela in obrtnih zadrug se smiselno uporabljajo predpisi 
o nadzorstvu nad delom organizacij združenega dela, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

138. člen 

(1) Če poslovni prostori, oprema in naprave, motorna vozila 
in plovna sredstva (v nadaljnjem besedilu: delovna sredstva) 
ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu oziroma predpisa- 
nim zdravstveno tehničnim pogojem dela, izda pristojni inš- 
pekcijski organ odločbo, s katero odredi odpravo ugotovlje- 
nih pomanjkljivosti oziroma odredi druge predpisane ukrepe. 

(2) Če se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne 
odpravijo, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, da 
se delovna sredstva, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti, 
ne smejo uporabljati za opravljanje dejavnosti, ali da se obra- 
tovanje začasno ustavi ter določi ponoven rok za odpravo 
pomanjkljivosti. 

(3) Če tudi v tem roku pomanjkljivosti niso odpravljene, 
pristojni občinski upravni organ prepove samostojnemu obrt- 
niku opravljanje gospodarske dejavnosti (3. točka prvega 
odstavka 80. člena tega zakona). 

(4) Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa 
oziroma pristojnega občinskega inšpekcijskega organa ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

139. člen 

Če opravlja delovni človek oziroma občan svojo dejavnost v 
nasprotju z doložbami 90., 98. in 112. člena tega zakona 
oziroma z določbami posebnih predpisov, na katere ti členi 
odkazujejo, mu pristojni občinski upravni organ prepove 
opravljanje te dejavnosti. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

140. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek pogodbena organizacija združe- 
nega dela, če se ukvarja z dejavnostjo, ki ni vpisana v register 
kot njen predmet poslovanja (1. odst. 29. člena). 

Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pogodbene organizacije, ki stori gospodar- 
ski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

141. člen 

Z denarno kaznijo od 3000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek pogodbena organizacija, če v določenem roku ne 
priglasi za vpis v register sprememb glede podatkov, ki so 
vpisani v njem. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pogodbene organizacije združenega dela, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

142. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek: 

1. kdor trajno ali sezonsko opravlja obrtno ali drugo go- 
spodarsko dejavnost brez obrtnega dovoljenja ali kdor oprav- 
lja tako dejavnost v nasprotju z zakonom; 

2. kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti 
ali obrtno dejavnost kot postranski poklic ali kdor sprejema 
goste na prenočišče in hrano, ne da bi to priglasil pristojnemu 
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občinskemu upravnemu organu, ali kdor opravlja to dejav- 
nost v nasprotju s tem zakonom; 

3. kdor pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja dopol- 
nilno delo drugih oseb, kadar to s tem zakonom ni dovoljeno, 
ali ga uporablja v nasprotju s tem zakonom; 

4. kdor opravlja v okviru obratovalnice dejavnosti, ki niso 
registrirane oziroma navedene v dovoljenju; 

5. kdor ustanovi skupno obratovalnico v nasprotju s tem 
zakonom; 

6. kdor prodaja v obrtni delavnici tuje izdelke v nasprotju s 
tem zakonom; 

7. kdor ne priglasi v predpisanem roku registrskemu or- 
ganu sprememb, ki so nastale glede podatkov, vpisanih v 
register. 

(2) V primerih 1. do 7. točke prejšnjega odstavka se poleg 
kazni izreče tudi varnostni ukrep odvzema premoženjske ko- 
risti. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

143. člen 

Obstoječe obratovalnice, skupne obratovalnice, gostinski 
obrati, zasebna gospodinjstva in kmečka gospodarstva, ki 
sprejemajo goste na prenočišče in hrano, so dolžne svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona 
v enem letu od njegove uveljavitve. 

144. člen 
K 

Obrtne zadruge so dolžne prilagoditi svojo organizacijo in 
uskladiti samoupravne sporazume in pogodbo o združevanju, 
druge samoupravne sporazume, statute in druge samo- 
upravne splošne akte s tem zakonom v enem letu po njegovi 
uveljavitvi. 

145. člen 

Pogodbene organizacije, ki so bile ustanovljene pred uve- 
ljavitvijo tega zakona, so dolžne uskladiti samoupravne spo- 
razume o združevanju, druge samoupravne sporazume, sta- 
tute in druge samoupavne splošne akte v enem po njegovi 
uveljavitvi. 

Pogodbe o ustanovitvi pogodbenih organizacij, ki so bile 
sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi. 

146. člen 

Šteje se, da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
usposobljenost za opravljanje gospodarskih dejavnosti po 
tem zakonu, kdor je po predpisih, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona pridobil dovoljenje za opravljanje teh dejavnosti. 

147. člen 

Postopki za pridobitev obrtnega dovoljenja, ustanavljanja 
obrtnih zadrug in pogodbenih organizacij, ki so v teku na dan 
uveljavitve tega zakona, se dokončajo po tem zakonu. 

148. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati obrtni 
zakon (Uradni list SRS št. 26/73 in 110/77), razen 90. o 
preverjanju strokovne usposobljenosti po tretjem odstavku 
78. člena tega zakona. 

149. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

l. 

Skupščina SR Slovenije je po obsežni in vsebinsko bogati 
razpravi sprejela predlog za izdajo obrtnega zakona z osnut- 
kom zakona na sejah zbora združenega dela in zbora občin, 
dne 25. januarja 1978 ter na seji družbenopolitičnega zbora 
dne 23. januarja 1978. Besedilo osnutka je bilo dano v javno 
razpravo. 

Organizacijo, usmerjanje in spremljanje javne razprave o 
osnutku obrtnega zakona je prevzela Gospodarska zbornica 
Slovenije v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za indu- 
strijo in komitejem za osebno delo izvršnega sveta SR Slove- 
nije. 

V razpravo so bili vključeni poleg organov Gospodarske 
zbornice, združenj samostojnih obrtnikov, zveze združenj sa- 
mostojnih obrtnikov SR Slovenije in Republiškega odbora 
sindikata obrtnih delavcev Slovenije tudi številne skupine 
delegatov za delegiranje delegatov za zbore združenega dela 
in zbora občin SR Slovenije, in upravni organi občinskih 
skupščin. V razpravo so bile vključene organizacije združe- 
nega dela. O osnutku so razpravljali še na seji Sveta za 
družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko RK 
SZDL, na seji predsedstva Gospodarske zbornice Slovenije 
Komite za osebno delo Republiški svet za vprašanja družbene 
ureditve, Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko ter odbori in komisije Skupščine SR Slovenije. 

Z vsebino osnutka obrtnega zakona in s potekom javne 
razprave ter o nekaterih mnenjih in predlogih je bila javnost 
tekoče seznanjena v dnevnem časopisu, časopisu »Obrtnik« 
ter v radijskih in televizijskih oddajah. 

Javna razprava je bila zelo konstruktivna ter je opozorila na 
številne probleme, ki so v napoto razvoju samostojnega oseb- 
nega dela in njegovemu povezovanju v sistem samoupravno 
združenega dela, hkrati pa nakazala nekatere ustrezne reši- 
tve. Pri tem pa velja poudariti, da je javna razprava dala vso 

podporo osnovni koncepciji osnutka zakona, ki je izpeljana v 
predlogu zakona. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri izdelavi predloga 
citiranega zakona proučil pripombe, stališča in predloge, ki 
so bili dani na sejah skupščinskih odborov, na zakonodajno- 
pravni komisiji in na sejah zborov Skupščine SR Slovenije in 
jih večino sprejel ter upošteval in vnesel v predlog zakona. 
Proučil je tudi vse pripombe, mnenja in predloge iz javne 
razprave, ter od posameznih družbenopolitičnih organizacij, 
društev, republiških in občinskih upravnih organov, delovnih 
organizacij in od posameznikov in jih upošteval pri oblikova- 
nju posameznih določb obrtnega zakona. Ni pa upošteval 
tistih predlogov in takih rešitev, ki bodisi niso v skladu z načeli 
ustave, zakona o združenem delu, zveznih zakonov in medre- 
publiških dogovorov, bodisi s politiko razvoja samostojnega 
osebnega dela na tem področju. 

Izvršni svet je kot predlagatelj zakona pri sestavljanju bese- 
dila predloga obrtnega zakona upošteval stališča zborov 
Skupščine SR Slovenije in pripravil rešitve, v skladu s temi 
stališči. 

Zaradi konsistentnega povezovanja spremenjenih in dopol- 
njenih določb je bilo potrebno deloma izpopolniti in spreme- 
niti sistematiko predloga zakona, kakor tudi besedilo in raz- 
poreditev posameznih členov. 

Predlog zakona je redakcijsko in pravno-tehnično izpopol- 
njen ker je bilo tudi s tega vidika k osnutku danih nekaj 
konkretnih pripomb in predlogov. 

Besedilo predlaganega zakona ohranja temeljne značilno- 
sti osnutka obrtnega zakona. Zakon kar se da kompleksno 
ureja pravice, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi, ki s 
samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, ureja področja, pogoje in institucionalne oblike samo- 
stojnega osebnega dela ter družbenoekonomske odnose na 
tem področju. Kot sistemski zakon ima značaj »matičnega 
zakona« tako, da so njegove določbe hkrati z določbami 

poročevalec XXXIII 



ustave in zakona o združenem delu podlaga za urejanje speci- 
fičnih vprašanj, ki se tičejo samostojnega osebnega dela, 
obrtnih zadrug in pogodbenih organizacij združenega dela in 
se urejajo s posebnimi zakoni in drugimi predpisi. Njegove 
določbe pa so hkrati tudi podlaga za sprejemanje in razlago 
upravnih aktov, samoupravnih sporazumov družbenih dogo- 
vorov in drugih splošnih aktov s katerimi se urejajo posa- 
mezne zadeve, ki se tičejo samostojenega osebnega dela in 
njegovih institucionalnih oblik po tem zakonu. 

V predloženem zakonu so vsebovana osnovna izhodišča in 
temeljna načela kot že v sprejetem osnutku oziroma v pred- 
logu za izdajo obrtnega zakona. 

II. 

Predlagatelj je sprejel v javni razpravi predlagane dopolni- 
tve, ki se nanašajo na določbo 2. člena tako, da samostojni 
obrtniki zagotavljajo razvoj svoje dejavnosti tudi z »medse- 
bojnim poslovnim sodelovanjem ter z združevanjem- svojega 
dela in sredstev z drugimi delovnimi ljudmi, ki s samostojnim 
osebnim delom opravljajo gospodarske dejavnosti. 

Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
dala pobudo, naj se tretji odstavek 3. člena dopolni in uskladi 
? 301 členom z?kona o združenrn delu. Skladno s to do- 
ločbo samostojni obrtniki, ki združujejo svoje delo in sredstva 
v zadruge ali druge oblike združevanja aH se neposredno ali 
posredno po zadrugah v proizvodnji ali prometu blaga in 
storitev povezujejo z organizacijami združenega dela in z 
njimi trajneje sodelujejo, imajo na podlagi svojega dela »v 
načelu enak družbenoekonomski položaj«, »in v osnovi■< 
enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci v orga- 
nizacijah združenega dela, odvisno od stopnje združenosti 
dela in sredstev ter od lastnega prispevka k ustvarjanju in 
povečanju dohodka. Enakost družbenoekonomskega polo- 
žaja je torej odvisna od stopnje združenosti dela in sredstev 
ter od lastnega prispevka k ustvarjanju in povečanju dohodka, 
zato ni nujno, da so družbenoekonomski položaj, pravice, 
obveznosti in odgovornosti samostojnih obrtnikov v celoti 
izenačene s tistimi, ki jih imajo de,avci v organizaciji združe- 
nega dela. 

Pri urejanju lastninske pravice na delovnih sredstvih in 
poslovnih prostorih, predlog zakona izhaja iz temeljne pre- 
mise, da dimenzije delovnih sredstev - strojev, orodij in na- 
prav ter poslovni prostori v lasti samostojnih obrtnikov ne 
morejo presegati meja, ki jih neposredno narekuje ta eko- 
nomska in tehnična narava samostojnega opravljanja njihove 
dejavnosti z osebnim delom, v omejenem obsegu z dopolnil- 
nim delom drugih oseb. Izjemoma pa je ta omejitev določena 
za delovna to je prevozna in plovna sredstva, samostojnih 
avtoprevoznikov in brodarjev ter za število ležišč občanom 
oziroma kmetom, ki jih lahko oddajajo v zasebnem gospo- 
dinjstvu in v kmečkem gospodarstvu. 

Predlagana rešitev tedaj izhaja predvsem iz ekonomskega 
ne pa administrativnega omejevanja lastnine in sicer s prizna-, 
vanjem poslovnih stroškov, ki so odvisni od razmerja med 
uporabljenimi delovnimi sredstvi in poslovnimi prostori in 
doseženim dohodkom, kar se odraža v stroških amortizacije, 
vzdrževanja za delovna sredstva in poslovne prostore. S tem 
pa tudi samostojni obrtnik oziroma lastnik za morebitna neu- 
strezna delovna sredstva in poslovne prostore riziko nosi 
sam. Zato je v 6. členu predloga zakona predlagana nova 
določba drugega odstavka, po kateri uresničujejo samostojni 
obrtniki in drugi delovni ljudje pri opravljanju njihove dejav- 
nosti pravice iz lastnine delovnih sredstev in poslovnih pro- 
storov. Uresničevanje teh pravic mora biti v skladu s stopnjo 
izkoriščenosti delovnih sredstev in poslovnih prostorov ter 
odvisno od ekonomskega učinka, ki je bil dosežen z njihovo 
uporabo. Z uveljavitvijo tega načela o priznavanju pravic do 
poslovnih stroškov se bo ob doslednejšem in ažurnem obdav- 
čenju dejansko doseženega dohodka ter ob upoštevanju stro- 
škovnih normativov tudi na tem področju preprečilo Spekula- 
tivno zasluškarstvo in neupravičeno bogatenje na račun last- 
nine na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih. 

Izhodišče omejitve delovnih sredstev in poslovnih prosto- 
rov je tudi v tem, da nosilec samostojnega osebnega dela 
naložbe v delovna sredstva in v poslovne prostore, potem ko 
preneha s samostojnim osebnim delom, ne more kapitalizi- 
rati, to je ne more pridobivati dohodka iz same naložbe v 

delovno sredstvo oziroma v poslovne prostore. Promet s 
poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori naj se ureja s 
posebnim zakonom. 

V javni razpravi je bilo skoraj soglasno zahtevano naj ta 
zakon in zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
(Uradni list SRS št. 18/74) zagotovita jamstvo lastninske pra- 
vice samostojnim obrtnikom oziroma delovnim ljudem, ki 
imajo namen s samostojnim osebnim delom opravljati gospo- 
darske dejavnosti za velikost poslovnih stavb in poslovnih 
prostorov, glede na ekonomsko in tehnično naravo samostoj- 
nega opravljanja gospodarske dejavnosti. 

Zakonodajno pravna komisija pa predlaga, da se v smislu 
določb 7. in 8. člena citiranega zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih, opredeli drugi odstavek 6. člena osnutka 
obrtnega zakona. 

V 7. členu citiranega zakona o poslovnih stavbah in poslov- 
nih prostorih je namreč določeno, da imajo občani lahko 
lastninsko pravico na poslovnih stavbah in poslovnih prosto- 
rih v tlorisni površini nad 70 m2, vendar do velikosti, ki ustreza 
naravi in tehnologiji posamezne skupine dejavnosti ter pred- 
pisanim higienskim in delovnim pogojem, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije pa naj bi določil splošne normative za 
največjo površino poslovnega prostora, ki ustreza naravi in 
tehnologiji posamezne dejavnosti ali za značilne skupine po- 
sameznih dejavnosti. Take normative, v katerih bi bile upošte- 
vane vse značilnosti dela in poslovanja, bolj ali manj pogoste 
spremembe poslovne usmeritve, glede na različne vrste proiz- 
vodov in storitev, raven tehnološke opremljenosti ipd. niti za 
dejavnosti istih ali podobnih strok ni bilo mogoče določiti. Pri 
tem pa bi morali ti normativi upoštevati tudi v kakšnem okolju 
se poslovni prostori nahajajo, ter njihovo funkcionalno prire- 
jenost, različno število delavcev, družinskih članov obrtnika 
ter učencev v učnem razmerju, ki hkrati lahko delajo v obrato- 
valnici ipd. 

Po tej poti bi kaj hitro zabredli v veliko administriranje pri 
izvajanju takih določb, če ne celo v nepravično presojanje 
posameznih primerov in v šikaniranje nosilcev samostojnega 
osebnega dela. Zapostavljena pa bi kaj hitro lahko bila pravna 
varnost lastnine in ekonomičnost uporabe poslovnih prosto- 
rov. Ob tem pa bi bila zapostavljena načela 81. in 100. člena 
Ustave SR Slovenije. 

Zato predlog obrtnega zakona ne določa meje o površini 
poslovnih prostorov niti ne odkazuje take omejitve lastnine z 
drugim zakonom ali predpisom, s katerimi bi bila določena 
taka omejitev z nekakšnimi splošnimi normativi za največjo 
uporabno površino poslovnega prostora, ki ustreza ekonom- 
ski in tehnični naravi samostojnega opravljanja posamezne 
dejavnosti ali značilnim skupinam posameznih dejavnosti. 

Po ustavnem načelu (81. člen), zakon ureja lastninske pra- 
vice na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih. Lastninsko 
pravico pa uresničujejo občani v skladu z naravo in namenom 
nepremičnin in drugih stvari v njihovi lasti v skladu z družbe- 
nim interesom, ki ga določa zakon (100. člen Ustave SRS), 
zato ni mogoče urejati lastninske pravice na poslovnih stav- 
bah in poslovnih prostorih s podzakonskimi predpisi. Zato v 
predlogu zakona niso upoštevani predlogi za dopolnitev do- 
ločbe drugega odstavka v smislu določb 7. in 8. člena zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

Po določbi drugega odstavka 6. člena predloga je zajam- 
čena samostojnemu obrtniku razpolagalna pravica. Lastnin- 
ske pravice v drugih odnosih kot npr. pri uveljavljanju poslov- 
nih stroškov, pri obračunavanju davčnih in drugih družbenih 
obveznostih ter pravice iz minulega dela pa samostojni obrt- 
nik uresničuje v skladu z družbeno priznanimi merili. 

S predlaganimi rešitvami o jamstvu lastnine na poslovnih 
prostorih bo dana večja spodbuda samostojnim obrtnikom in 
občanom za naložbe v te namene. Vsekakor pa bo treba 
ustrezno dopolniti določbo 7. člena cit. zakona o graditivi 
objektov ter urediti pogoje za dajanje v najem ter druge oblike 
prometa s poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori tako da 
se prepreči Spekulativno zaslužkarstvo in neupravičeno boga- 
tenje s takimi prostori. 

V javni razpravi je bilo več predlogov za dopolnitev določb 
7. člena osnutka zakona, s katerimi se prepove ali omejuje 
opravljanje gospodarske dejavnosti s samostojnim osebnim 
delom. Široka podpora javne razprave je bila dana pobudi naj 
se ponovno presodi določbo sedme alineje, po kateri ni moč 
opravljati prevoza z zračnimi plovili glede na to, da se že sedaj 
kaže določen interes za opravljanje dejavnosti aerotaksi ipd. 

XXXIV poročevalec 



Vendar predlagatelj te pobude ni mogel upoštevati, ker pred- 
log zveznega zakona o zračni plovbi v 13. členu, točka 47. 
določa posebne pogoje za čarter prevoze, ki so lahko poedini 
ali serijski in za »avio-taksi« prevoze. 

V 49. točki omenjenega člena pa je določeno, da je prevoz- 
nik v javnem zračem prometu lahko le organizacija združe- 
nega dela. S strani delovnih organizacij lesne industrije pa je 
bil dan predlog za omejitev dejavnosti žagarstva, razen žaga- 
nja lesa za potrebe glavne dejavnosti samostojnega obrtnika 
in opravljanje storitev za krajevne potrebe. Ta predlog je 
upoštevan v osmi alineji predloga zakona zaradi zaščite druž- 
benega interesa o izkoriščanju gozdne mase. S tem pa bodo 
odpravljene nejasnosti glede na določbe 46. člena zakona o 
gozdovih (Uradni list SRS štev. 16/74) po kateri je žagati les 
dovoljeno samo za potrebe prebivalstva in to le v primeru, če 
za to izda dovoljenje pristojen občinski upravni organ. 

V javni razpravi je bilo več predlogov, da bi razširili sedanje 
možnosti za opravljanje del s področja grafično-tiskarskih 
dejavnosti na tiskanje komercialnega tiska in tiskanje tisko- 
vin, oziroma da bi zakon prepovedal tiskanje in razmnoževa- 
nje besede, slike ali note družbenopolitičnega ali verskega 
značaja ter vse oblike izdajateljskih, založniških in samoza- 
ložniške dejavnosti. 

Izvršni svet je kot predlagatelj zakona pri sestavljanju bese- 
dila delno upošteval pripombe in predloge za dopolnitev 
določbe tako, da po določbi desete alineje 7. člena kot gospo- 
darsko dejavnost s samostojnim osebnim delom ni mogoče 
opravljati tiskarsko in grafično dejavnost, razen tiskanja not, 
»tiskovin« in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za 
izdelavo embalaže in predmetov papirne, plastične in druge 
galanterije. Po določbi 81. člena ustave SR Slovenije se z 
zakonom lahko prepove ali omeji opravljanje določenih de- 
javnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi, ki so last- 
nina občanov, če to zahteva skrb za zdravje in življenje ljudi, 
varstvo z ustavo določene družbene ureditve ali drug družben 
interes. 

V 29. členu zakona o združenem delu pa je izrecno dolo- 
čeno, da se gospodarske in druge dejavnosti lahko opravljajo 
tudi s samostojnim osebnim delom, pod pogoji, ki so predpi- 
sani z zakonom, če opravljanje teh dejavnosti ni z zakonom 
prepovedano. 

V Sloveniji je preko dvesto obratovalnic samostojnih obrtni- 
kov, ki v zadnjih desetih letih opravljajo drobne storitve obča- 
nom, samostojnim obrtnikom, številnim delovnim organizaci- 
jam in drugim družbenim pravnim osebam. Določenih kako- 
vostnih izdelkov in zmogljivosti za opravljanje drobnih stori- 
tev pa čedalje bolj primanjkuje. Zlasti pa se večajo potrebe po 
manjših serijah oziroma količinah najrazličnejših prospektov, 
garancijskih listov, navodil za uporabo določenih proizvodov, 
jedilnih listov ter tiskovin, ki morajo biti izdelani kakovostno 
in to v zelo kratkem času. Zaradi teh in še nekaterih drugih 
razlogov, ki so pomembni za potrebe splošnega ljudskega 
odpora in obrambno pripravljenost se predlagatelj ni odločil 
za bistveno oženje sedanjega zakona za delo na tem po- 
dročju. Pač pa bo moral Republiški sekretariat za industrijo, 
ki daje v skladu z 8. členom mnenje o tem, ali opravljanje 
določenih storitev oziroma izdelava določenih proizvodov 
spada med gospodarske dejavnosti po tem zakonu, potem, ko 
dobi mnenje gospodarske zbornice Slovenije, jasneje določiti 
meje v opravljanju storitev in izdelovanju izdelkov, ki so ve- 
zani na tiskarsko-grafična opravila, tako da se jih usmeri v 
družbeno sprejemljive in potrebne okvire. 

V 16. členu je predlagatelj upošteval predloga skupine 
delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije občine Ljubljana Moste-Polje glede dopolnitve 
besedila tako, da firma obratovalnice ne sme vsebovati izra- 
zov, ki so neznani v jezikih narodov Jugoslavije v katerih se 
firma glasi. 

Sprejet je predlog, da se zaradi jasnosti glede združevanja 
samostojnih obrtnikov v obratna združenja na začetku prvega 
odstavka 20. člena črta beseda »lahko«. S tem postane zdru- 
ževanje samostojnih obrtnikov v obratna združenja že po tem 
zakonu obvezno, v skladu z zakonom o združevanju OZD v 
splošna združenja in gospodarske zbornice. 

Predlagatelj zakona je upošteval pobudo Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj - Zbora občin tako, da 
določba drugega odstavka 20. člena omogoča, da lahko člani 
združenja v skladu s statutom obrtnega združenja, z osebnim 
izjavljanjem pooblastijo svojo delegacijo za pristop k samou- 

pravnim sporazumom in družbenim dogovorom. Predlagana 
rešitev bistveno olajša samoupravno odločanje na tem po- 
dročju, ki je v sedanji praksi oteženo ali celo onemogočeno 
zlasti zaradi velike razpršenosti subjektov odločanja, in težav, 
ki spremljajo sklic vseh članov obrtnega združenja ter indivi- 
dualno podpisovanje takih dokumentov. 

Glede omejitev oziroma prepovedi za opravljanje določenih 
dejavnosti, ki sicer veljajo za samostojnega obrtnika (7. in 8. 
člen) je bilo v javni razpravi postavljeno vprašanje o smotrno- 
sti teh omejitev oziroma prepovedi za pogodbene organiza- 
cije združenega dela. Vendar so bila glede opravljanja dejav- 
nosti v pogodbenih organizacijah upoštevana izhodišča 303. 
člena zakona o združenem delu, iz katerih izhaja, da pogod- 
bena organizacija lahko opravlja le tiste dejavnosti, katere 
zakon dovoljuje opravljati samostojnemu obrtniku, razen 
opravljanja dejavnosti prodaje na drobno in avtoprevozniške 
dejavnosti po 22. členu. 

Za vodenje poslovanja v pogodbeni organizaciji, v kateri 
združuje svoje delo in sredstva več samostojnih obrtnikov 
oziroma delovnih ljudi je bila dana pobuda, da v takem pri- 
meru lahko s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije 
določijo kdo izmed njih bo poslovodja ali pa med seboj 
oblikujejo kolegijski poslovodni organ. Predlagana rešitev (v 
23. členu) bo pripomogla k odpravljanju ovir in pomislekov 
soustanoviteljev glede poslovodstva, ker se jim s tem omo- 
goči neposreden vpliv na poslovne odločitve. 

V zvezi z vprašanjem iz javne razprave o sodelovanju delav- 
cev pri ustanavljanju pogodbene organizacije združenega 
dela je predlagatelj upošteval mnenje zakonodajno-pravne 
komisije. Predlog zakona v primerjavi z osnutkom širi možno- 
sti za sodelovanje delavcev pri ustanavljanju pogodbene or- 
ganizacije v smislu 307. člena zakona o združenem delu. V 
novem četrtem odstavku pa je podrobneje določen postopek 
za oceno pogojev za opravljanje dejavnosti, da bi se pogodba 
o ustanovitvi pogodbene organizacije s strani podpisnic de- 
jansko sklenila. 

Odbor za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega 
dela, na komiteju za osebno delo izvršnega sveta SR Slovenije 
ter v javni razpravi je bilo širše obravnavano vprašanje po- 
stopka, če katera od podpisnic kljub izpolnjenim pogojem za 
ustanovitev pogodbene organizacije noče podpisati pogodbe 
o ustanovitvi pogodbene organizacije (27. člen). Zato je bila 
dodana 27. členu odločba 7. odstavka, po kateri se sporna 
vprašanja predložijo v obravnavo sodišču združenega dela. 

Sprejet je predlog za dopolnitev besedila drugega odstavka 
28. člena o tem, da pogodba o ustanovitvi pogodbene organi- 
zacije vsebuje tudi pravice in obveznosti poslovodje iz združi- 
tve dela in sredstev. To besedilo je bilo v osnutku pomotoma 
izpuščeno. 

Skladnejše z načeli, in določbami zakona o združenem delu 
ter zakona o celotnem dohodku in prihodku temeljnih organi- 
zacij združenega dela, so dopolnjene določbe 44. člena, ki 
določajo pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi lastnine 
združenih sredstev: -ačin in pogoje za njegovo letno ude- 
ležbo pri čistem c joku pogodbene organizacije, ki mu 
pripada do vrnitvt /rednosti sredstev, katera je združil v 
pogodbeno organizacijo in do vsakoletnega nadomestila za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi, v dogovorjenem sora- 
zmerju in v odvisnosti z ustvarjenim čistim dohodkom pogod- 
bene organizacije. 

Predlagatelj te pripombe (v 38. členu predloga) ni upošteval 
zato, ker taka ureditev ne nudi zadostnega jamstva in spod- 
bude poslovodje za ponovno združevanje sredstev, na katerih 
ima lastniško pravico, kolikor bi se z davčnimi predpisi lahko 
menjavalo pogoje in davčne obveznosti. 

V določbah 39. člena (47. člen osnutka) ni bil sprejet pred- 
log javne razprave o spremembi statusa pogodbene organiza- 
cije in o prenehanju pravice poslovodje, ki jo ima iz lastninske 
pravice, ko delež njegovih sredstev pade pod odstotek od 
vrednosti skupnega poslovnega sklada organizacije, ki je 
določen s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije. 
Predlagana rešitev izhaja iz določbe 315. člena zakona o 
združenem delu, ki določa, da prenehajo pravice poslovodje, 
ko so mu sredstva deleža pri dohodku pogodbene organiza- 
cije v celoti povrnjena, oziroma ki jih v skladu s pogodbo sam 
umakne. 

Glede na številne probleme in težave v praksi glede tretira- 
nja obrtnih zadrug, predlog v skladu z opozorili javne raz- 
prave v tretjem odstavku 55. člena določa, da imajo obrtne 
zadruge v načelu položaje, pravice, obveznosti in odgovorno- 
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sti kot organizacije združenega dela. Sprejeta je tudi pobuda 
javne razprave za dopolnitev določbe o dejavnostih zadruge, 
s katerimi se bo obrtna zadruga lahko ukvarjala v skladu z 
zakonom in njenim samoupravnim sporazumom o združitvi v 
obrtno zadrugo. Po dopolnjeni določbi 57. člena (58. člen 
osnutka) se bo lahko obrtna zadruga ukvarjala v skladu z 
zakonom tudi s kreditno-hranilnimi posli. 

V 60. členu je določen postopek o ustanovitvi obrtne za- 
druge, ki se začne s sprejemom samoupravnega sporazuma o 
združitvi v zadrugo, konča pa z njenim konstituiranjem. Na 
predlog javne razprave je v 62. členu določen način konstitui- 
ranja obrtne zadruge. 

Z določbo 67. člena pa je upoštevan predlog iz javne raz- 
prave, po katerem se zagotavlja, da ima individualni poslovo- 
dni organ v odnosu do članov obrtne zadruge samo tiste 
pravice, odgovornosti in obveznosti, ki so v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi iz 61. člena oziroma s po- 
godbo po 64. členu predloga zakona. Ti odnosi individual- 
nega poslovodnega organa do članov zadruge se vendarle 
razlikujejo od tistih, ki se sicer uveljavijo v organizacijah 
združenega dela, kjer sta poudarjena vloga in pomen samo- 
upravnega sporazuma za urejanje delovnih razmerij. Zato se 
tudi odnosi individualnega poslovodnega organa lahko razli- 
kujejo do delavcev zadruge in do članov obrtne zadruge. 

Glede na pripombe v javni razpravi predlog zakona v dru- 
gem odstavku 68. člena podrobneje opredeljuje delovna po- 
dročja delovnih enot obrtne zadruge. 

O drugi točki 75. člena osnutka je tekla razprava s stališča, 
da samostojni obrtnik ne more imeti hkrati status delavca v 
združenem delu ali skleniti delovno razmerje z drugim samo- 
stojnim obrtnikom in sicer za čas, ko jih zaradi narave sezon- 
skih - zlasti turističnih dejavnosti ni mogoče opravljati skozi 
vse leto, temveč traja njihovo opravljanje le nekaj mesecev. 

Problem pa je tudi v tem, da nekaterih, zlasti brodarskih 
dejavnostih v jahtnem turizmu, izletniškem križarjenju ipd, s 
katerimi bi popestrili turistično ponudbo, ni mogoče oprav- 
ljati brez delavcev, ki jih mora samostojni brodar zaposliti kot 
posadko na plovnem objektu. Poleg tega pa je v takem pri- 
meru tudi problem, kako obračunati stroške vzdrževanja plov- 
nega objekta, stroške priveza, obračunavanja družbenih ob- 
veznosti ter priznavanja osebnih dohodkov in poravnavanja iz 
osebnega dohodka izvirajočih obveznosti za celo leto, če pa 
objektivno vzeto samostojni brodar ustvarja dohodek le v 
sezoni. Opravljanje sezonskih turističnih dejavnosti bo samo- 
stojni obrtnik lahko opravljal le kot stransko dejavnost ali pa 
bo vsako leto posebej v sezoni zaprosil za obrtno dovoljenje, 
ter preneha obratovalnica po samem zakonu (81. člen), če 
samostojni obrtnik pridobi lastnost delavca v združenem delu 
oziroma če sklene delovno razmerje z drugim samostojnim 
obrtnikom. 

Javna razprava je opozorila na številne probleme glede 
pogojev strokovne izobrazbe, oziroma z delom pridobljenih 
delovnih zmožnosti za opravljanje določenih dejavnosti (78. 
člen). Posebna pozornost je bila obrnjena tudi k predpisom o 
strokovni izobrazbi in preizkusu znanja oziroma o preverjanju 
strokovne usposobljenosti. Predlagatelj je upošteval dane 
pripombe in predloge ter smiselno dopolnil določbe 78. 
člena. 

V razpravah o osnutku obrtnega zakona je bilo več predlo- 
gov za dopolnitev določb o vodenju obratovalnice po poslo- 
vodji, če obrtnik zaradi opravljanja družbenih funkcij in razlo- 
gov, ki niso odvisni od njegove volje, določen čas ne vodi 
obratovalnice oziroma ne dela v njej, ki jih je predlagatelj 
smiselno tudi upošteval. Pri tem velja poudariti, da ne gre za 
vodenje obratovalnice po poslovodji, temveč gre le za to, da v 
času bolezni ali zaradi drugih utemeljenih razlogov lahko 
samostojnega obrtnika nekdo nadomešča le za določen čas 
oz. opravlja in vodi delo v obratovalnici oziroma opravi pre- 
voze, kolikor gre za dejavnosti avto prevoznika ali brodarja. 
Problem vodenja obratovalnice je bil posebej poudarjen za 
opravljanje avtoprevozniških dejavnosti. Pri teh dejavnostih 
pa se to kaj hitro lahko sprevrže v izigravanje predpisov. Pri 
tem je težko izvedljiv nadzor. Po drugi strani pa bi bilo več 
težav v zvezi z izdajanjem potrdil o upravičenosti opravljanja 
prevozov po vozniku, kjer je tak zadržek kratkotrajen - vezan 
na začetek ali nadaljevanje vožnje oziroma voženj po pogodbi 
za delovne organizacije (na gradbišču ipd.). Prisotna so bila 
mnenja, da se avtoprevoznike postavlja v primerjavi z drugimi 
v neenak pdložaj glede socialne varnosti ter pogojev za raz- 
poreditev delavca na delo pri opravljanju avtoprevozniških 

dejavnosti. Vendar po zakonskem predlogu lahko tudi avto- 
prevoznik opravlja dejavnost po zaposlenem delavcu, če iz 
razlogov, ki niso odvisni od njegove osebne volje, ne more 
voditi oziroma opravljati prevozov. Za čas opravljanja družbe- 
nih zadolžitev pa le, dokler te trajajo. 

O tem pa bo moral imeti voznik pri sebi pismeno soglasje 
pristojnega občinskega upravnega organa. 

Častno sodišče gospodarske zbornice Slovenije je dalo 
predloga za dopolnitev pete in osme točke 82. člena, ki ju je 
predlagatelj v celoti upošteval. Predlog za dopolnitev pete 
točke cit. člena dopolnjuje sedanje besedilo tako, da pristojni 
občinski upravni organ odloči, da obratovalnica preneha tudi 
v primeru, če ugotovi, da je bil samostojnemu obrtniku izre- 
čen ukrep družbene discipline zaradi hujše kršitve dobrih 
poslovnih običajev, oziroma mu je častno sodišče večkrat 
izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih poslovnih običajev. 
Dopolnitev osme točke pa določa prenehanje obratovalnice 
tudi v primeru drugih kršitev, ki jih je storil samostojni obrtnik 
v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. 

Predlagatelj je proučil in upošteval predlog za dopolnitev 
88. člena tako, da za obrtno dejavnost po tem zakonu šteje 
tudi presnova materiala. 

Dopolnjena je tudi določba 89. člena tako, da mora samo- 
stojni obrtnik za opravljanje del v ločenem poslovnem pro- 
storu pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega 
organa. 

Na pobudo javne razprave je predlagatelj oblikoval določbo 
(90. člen), po kateri sme obrtna delavnica prodajati pod dolo- 
čenimi pogoji tudi tuje izdelke. Na predlog javne razprave in 
na pismeni predlog OZD SAVA Kranj pa je predlog dopolnjen 
tudi z določbo, po kateri sme obrtna delavnica na podlagi 
dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa za do- 
polnitev izbire svojih izdelkov ter za dopolnitev ponudbe 
svojih storitev, prodajati tuje izdelke v imenu organizacije 
združenega dela in na njen račun, oziroma v svojem imenu in 
na svoj račun, če o tem sklene samoupravni sporazum ozi- 
roma pogodbo o poslovnem sodelovanju, pri katerem gre za 
vgradnjo ali montažo tujega izdelka. 

Tako določbo upravičujejo nove oblike prodaje določenega 
industrijskega blaga, ki se prodaja skupaj z organizirano 
vgradnjo, montažo oziroma pripravo za njegovo uporabo. 
Vrednost teh industrijskih in drugih proizvodov pa bi daleč 
presegla vrednost storitve obratovalnice ter tega dela ven- 
darle ni mogoče enačiti s trgovinsko dejavnostjo. 

Široka razprava je stekla tudi o določbah, ki urejajo spreje- 
manje na prenočišče in hrano pri zasebnih gospodinjstvih in 
kmečkih gospodarstvih oziroma o kmečkem turizmu na 
sploh. V smislu danih pobud in konkretnih predlogov je 
Izvršni svet kot predlagatelj predloga zakona dopolnil do- 
ločbo 98. člena s tem, da občan lahko sprejema svoje goste 
na prenočišče tudi v svoji počitniški hišici. V kmečkem gospo- 
darstvu pa le kmet, to je tisti delovni človek oziroma občan, ki 
ima status kmeta. 

V zvezi s to določbo je bilo dano opozorilo na rok za 
sprejem ustreznih predpisov. V javni razpravi je bilo precej 
vprašanj v zvezi z odpiranjem in predmetom poslovanja pro- 
dajalne na drobno. Predlagatelj je sprejel predloge za razširi- 
tev predmeta poslovanja na prodajo časopisov, knjig in revij; 
na prodajo spominkov in drugih izdelkov domače in umetne 
obrti, prodajo barv in lakov ter na prodajo pnevmatik in 
gumijastih galanterijskih proizvodov. S temi dopolnitvami je 
omogočena širša izbira in ponudba zlasti v turističnih krajih. 

Nova je tudi določba, po kateri prodajalec na drobno usta- 
novi prodajalno za prodajo na drobno le v kraju in pod 
določenimi pogoji, ki jih določi občinska skupščina. Ustava 
SR Slovenije namreč določa, da se z zakonom lahko prepove 
aH omeji opravljanje določenih dejavnosti s samostojnim de- 
lom s sredstvi, ki so lastnina občanov, če med drugim to 
zahteva družbeni interes. V zakonskem predlogu se ta omeji- 
tev nanaša na kraj in predmet poslovanja ter na morebitne 
druge pogoje, ki jih določi občinska skupščina. 

V javni razpravi je bila dana pobuda za spremembo določbe 
112. člena osnutka zakona in sicer tako, da bo lahko tudi 
delavec v delovnem razmerju opravljal ne le storitve za posa- 
meznika, ampak bo lahko izdeloval tudi določene izdelke. 
Zato pa bo moral imeti tudi soglasje svoje delovne organiza- 
cije oziroma samostojnega obrtnika. Predlagatelj je spre- 
membo te določbe upošteval predvsem zato, ker meni, da 
dejansko ni razloga za omejevanje opravljanja te dejavnosti, 
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če s takim delom delavca soglaša organ upravljanja organiza- 
cije združenega dela oziroma druge družbene pravne osebe 
ali samostojni obrtnik. 

V SR Sloveniji se z opravljanjem gospodarskih dejavnosti 
kot postranskim poklicem ukvarja okoli 5.500 oseb, ki pre- 
težno izdelujejo različne sestavne dele in elemente za delovne 
organizacije. Drugi pa se ukvarjajo z izdelovanjem najrazlič- 
nejših izdelkov za trg ter z vzdrževanjem in popravil. Izvršni 
svet je pri tej dopolnitvi upošteval tudi dejstvo, da letno okoli 
petdeset tako imenovanih »popoldanskih obrtnikov« preide 
na redno opravljanje obrtnih dejavnosti na podlagi obrtnega 
dovoljenja. Hkrati pa se s tem delavce odvaja od šušmarstva. 

V zvezi z določbami o največjem številu delavcev, ki jih 
samostojni obrtnik lahko zaposli, je bilo več pripomb in pred- 
logov za povečanje števila delavcev. 

Predlog, da se v mesarstvu poveča to število od tri na pet je 
predlagatelj upošteval predvsem zaradi zagotovitve ustrez- 
nejših sanitarnih pogojev, ki jih narekuje obdelava mesa zlasti 
v primeru, ko ima samostojni mesar svojo klavnico. Predlogi 
so bili dani tudi za povečanje števila delavcev pri opravljanju 
gostinskih dejavnosti. Tako sta bila dana predloga, naj se v 
bifeju omogoči zaposlitev največ treh delavcev, gostilnam in 
restavracijam pa naj bi se omogočilo, da jim lahko občinski 
upravni organ na podlagi sklepa občinske skupščine dovoli 
zaposlitev tudi več kot pet delavcev, vendar ne več kot sedem 
delavcev. Teh predlogov Izvršni svet zato ni upošteval, ker 
meni, da je družbeno upravičeno spodbujanje k prehodu 
bifejev na nudn toplih obrokov hrane v gostilnah in penzionih 
in restavracijah ter k ustanavljanju pogodbenih organizacij 
združenega dela. 

K 130. členu je bila sprejeta pobuda javne razprave, da naj 
ostane določba drugega odstavka, po kateri je osebni doho- 
dek, ki pripada samostojnemu obrtniku po merilih posebnega 
družbenega dogovora, podlaga za uresničevanje njegove ob- 
veznosti in pravic, ki mu gredo na podlagi dela, kot jih imajo 
delavci v organizacijah združenega dela. S tem se samostoj- 
nemu obrtniku izenačuje položaj glede njegovih pravic in 
obveznosti do zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja. Upoštevan je tudi variantni predlog, da se črta 
133. člen osnutka, ki govori o izločanju tistega dela dohodka 
(dobička), ki po plačilu davka na skupni dohodek občanov 
preseže trikratni poprečni letni osebni dohodek zaposlenega 
v gospodarstvu Slovenije. 

Javna razprava je pokazala tudi na potrebo, da se omogoči 
v obratovalnicah oblikovanje rezervnega sklada z namenom, 
da se ohrani socialna varnost oziroma omogoči morebitna 
prekvalifikacija obrtnika in delavcev, ter nudi pomoč, kadar je 
to v družbenem interesu, obratovalnicam, ki so zašle v izje- 

mne gospodarske težave. Glede na to, da se po določbi 195. 
člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS št. 
24/1977) na podlagi kolektivne pogodbe ureja zajamčeni 
osebni dohodek v skladu z zakonom tudi delavcem v delovnih 
razmerjih z nosilci samostojnega osebnega dela, je predlaga- 
telj sprejel to pobudo zlasti zato, ker ni rešeno vprašanje vira 
sredstev, iz katerih naj bi se tem delavcem izplačevali zajam- 
čeni osebni dohodki. To pa hkrati pomeni tudi v tem pogledu 
delno izenačevanje položaja obrtnika in pri njem zaposlenih 
delavcev s položajem delavcev v združenem delu, kadar zai- 
dejo v izjemne gospodarske težave. Po določbi 134. člena 
predloga zakona pa se višina sredstev za izločanje rezerv iz 
dela dohodka obratovalnice v sklad skupnih rezerv ter način 
upravljanja in pogoje za njihovo uporabo določi s samouprav- 
nim sporazumom, glede na vrsto gospodarske dejavnosti 
samostojnih obrtnikov in odvisno od možnih rizikov pri njiho- 
vem opravljanju v skladu s posebnim zakonom. 

Na predlog javne razprave je dopolnjena določba 141. člena 
tako, da se z denarno kaznijo kaznuje tudi, kdor opravlja 
gospodarsko dejavnost v nasprotju s tem zakonom. 

V tem poglavju je med drugim določeno, da ostanejo v 
veljavi ustanovitvene pogodbe organizacij združenega dela, 
ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona (144. člen). 
V 147. členu pa je določeno, da zdnem, ko začne veljati ta 
zakon, preneha veljati sedanji obrtni zakon (Uradni list SRS 
št. 26/73, 10/77), razen 90. člena, ki ostane v veljavi, dokler ne 
bodo izdani predpisi o preverjanju strokovne usposobljenosti 
po tretjem odstavku 78. člena tega zakona, z namenom, da se 
v tem času zagotovi kontinuiteta dela. 

III. 

V obrazložitvi niso posebej omenjene vse tiste spremembe 
in dopolnitve besedila predloga zakona, pri katerih gre v 
bistvu za redakcijske izpopolnitve, s katerimi so jasnejše in 
razumljivejše oblikovana besedila posameznih določb. Pri 
izdelavi predloga zakona je upoštevana tudi resolucija o te- 
meljih zakonodajne politike. V skladu s tem niso bili sprejeti 
predlogi za nekatera naštevanja dejavnosti, ki se bodo lahko 
opravljale in natančnejše opredelitve vprašanj, o katerih daje 
mnenje republiški sekretariat za industrijo in drugih, ki se 
urejajo s podzakonskimi predpisi. 

IV. 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna posebna sredstva iz 
republiškega proračuna. 

MNENJA IN STALIŠČA 

Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve o 

nekaterih odprtih sistemskih vprašanjih v zvezi s 

predlogom obrtnega zakona 

Mnenja in stališča o nekaterih odprtih sistemskih vpra- 
šanjih v zvezi s predlogom obrtnega zakona, ki jih je 
sprejel koordinacijski odbor Republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve. 

Republiški sekretariat za industrijo je Republiškemu svetu 
za vprašanja družbene ureditve poslal v obravnavo nekatera 
sistemska vprašanja povezana z izdelavo obrtnega zakona. 
Pri obravnavi vprašanj je Republiški svet za vprašanja druž- 
bene ureditve razmotrit tudi mnenja, ki so se o teh vprašanjih 
izoblikovala na seji Republiškega sveta za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko. 

O omenjenih vprašanjih so udeleženci v delu sveta razprav- 
ljali na drugi seji koordinacijskega odbora 30. junija 1978 in 
sprejeli tudi mnenja in stališča. 

Od takrat pa do danes Republiški sekretariat za industrijo ni 
predložil sprememb obrtnega zakona oziroma spremenje- 
nega predloga obrtnega zakona v katerem bi pri oblikovanju 
določil, ki so bila obravnavana v svetu upošteval tudi mnenja 
in stališča koordinacijskega odbora Republiškega sveta za 
vprašanja družbene ureditve ali pa razložil, zakaj jih ni upo- 
števal. 

Pričujoča informacija ima v skladu s sklepom koordinacij- 
skega.odbora Republiškega sveta za vprašanja družbene ure- 
ditve namen evidentirati vprašanja, ki jih je Republiški sekre- 
tariat za industrijo postavil Republiškemu svetu, mnenja in 
stališča koordinacijskega odbora Republiškega sveta o teh 
vprašanjih, rešitve v obstoječem predlogu obrtnega zakona, 
ter rešitve v novem predlogu zakona, ki je sicer pripravljen 
vendar pa še ni predložen v obravnavo. 

- Urejanje lastninske pravice na delovnih sredstvih In 
poslovnih prostorih 

6. člen obstoječega predloga obrtnega zakona določa: 
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6. člen 

»(1) Samostojnim obrtnikom je zajamčena lastninska pra- 
vica na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki ustrezajo 
ekonomski in tehnični naravi samostojnega opravljanja nji- 
hove dejavnosti z osebnim delom in z dopolnilnim delom 
drugih oseb. 

(2) Lastninsko pravico na delovnih sredstvih in poslovnih 
prostorih za opravljanje dejavnosti po tem zakonu v skladu z 
njihovo naravo in namenom imajo lahko tudi delovni ljudje, ki 
imajo namen samostojno opravljati takšne dejavnosti in so ta 
namen priglasili za obrt pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu. 

(3) Promet s poslovnimi prostori ureja poseben zakon. 
(4) Samostojni obrtnik, ki združi svoje delo in sredstva v 

pogodbeni organizaciji, obdrži lastninsko pravico na delovnih 
sredstvih in poslovnih prostorih v mejah in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon.«' 

Mnenje koordinacijskega odbora republiškega sveta je, da 
lastnine nad poslovnimi prostori ne bi kazalo administrativno 
omejevati s podzakonskimi akti. 

Tako omejevanje naložb v razvoj poslovnih prostorov bi bilo 
v neskladju z osnovnimi usmeritvami v razvoju osebnega dela. 
Družbenim nosilcem osebnega dela so odprte možnosti, da 
se v skladu z razvojem tehnično tehnološke osnove svojega 
dela povezujejo in združujejo v pogodbene organizacije udru- 
ženega dela. Administrativno omejevanje naložb v poslovni 
prostor bi take možnosti združevanja omejevalo. 

Ekonomičnost pri uporabi in izrabi poslovnih prostorov pa 
je možno usmerjati s politiko, ki opredeljuje sredstva na 
katerih se priznavajo amortizacijski stroški in stroški vzdrže- 
vanja ter pri politiki obdavčevanja. 

V primeru, če nosilec osebnega dela preneha z obrtno 
dejavnostjo ostanejo poslovni prostori v zasebni lasti. Zakon 
pa bi moral urediti promet s poslovnimi prostori. 

V novi redakciji predloga obrtnega zakona je predlagatelj 6. 
člen dopolnil tako. da je vnesel nov drugi odstavek tega člena, 
prejšnji drugi odstavek pa je postal tretji. 

6. člen se v novem predlogu zakona glasi: 

6. člen 

»(1) Samostojnim obrtnikom je zajamčena lastninska pra- 
vica na delovnih sredstvih in poslovnih prostorih, ki ustrezajo 
ekonomski in tehnični naravi samostojnega opravljanja nji- 
hove dejavnosti z osebnim delom in z dopolnilnim delom 
drugih oseb. 

(2) Pri uveljavljanju pravic iz lastnine na delovnih sredstvih 
in poslovnih prostorih se lahko samostojnemu obrtniku upo- 
števa samo dejanska stopnja izkoriščenosti in ekonomske 
učinkovitosti uporabe teh sredstev - oboje v skladu z druž- 
beno določenimi merili. 

(3) Lastninsko pravico na delovnih sredstvih in poslovnih 
prostorih za opravljanje dejavnosti po tem zakonu v skladu z 
njihovo naravo in nemenom imajo lahko tudi delovni ljudje, ki 
imajo namen samostojno opravljati takšne dejavnosti in so ta 
namen priglasili za obrt pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu. 

(4) Promet s poslovnimi prostori ureja poseben zakon. 
(5) Samostojni obrtnik, ki združuje svoje delo in sredstva v 

pogodbeni organizaciji, obdrži lastninsko pravico na delovnih 
sredstvih in poslovnih prostorih v mejah in pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon.« 

Predlagatelj je z omenjeno spremembo 6. člena upošteval 
mnenje in stališče koordinacijskega odbora republiškega 
sveta. 

- Omejevanje opravljanja gospodarskih dejavnosti v po- 
godbenih organizacijah združenega dela 

V zvezi s tem določa 22. člen starega predloga obrtnega 
zakona: 

22. člen 

»(1) Samostojni obrtnik ali delovni človek iz prejšnjega 
člena sme združiti svoje delo in sredstva samo v eno pogod- 
beno organizacijo združenega dela. 

(2) Pogodbene organizacije ni mogoče ustanoviti za oprav- 
ljanje prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti.« 

Stališče koordinacijskega odbora republiškega sveta s tem 
v zvezi je, da pogodbena organizacija združenega dela lahko 

opravlja le gospodarske dejavnosti, ki so dovoljene za samo- 
stojno osebno delo. 

Predlagatelj je spremenil 2. odstavek 22. člena tako, da se 
glasi: 

»(2) Pogodbena organizacija se lahko ustanovi za področja 
gospodarskih dejavnosti, ki jih je mogoče s samostojnim 
osebnim delom opravljati po tem zakonu, razen za opravljanje 
prodaje na drobno in avtoprevozniške dejavnosti.« 

Z omenjeno spremembo je predlagatelj upošteval mnenje 
in stališče koordinacijskega odbora sveta. 

- Vprašanje samostojnega opravljanja grafične dejavno- 
sti v zvezi s 7. in 8. členom predloga obrtnega zakona, ki 
pravi: 

7. člen 

»Kot gospodarsko dejavnost s samostojnim osebnim delom 
po tem zakonu ni mogoče opravljati naslednjih dejavnosti: 

- izdelava zdravil, mamil in strupov, razen zbiranja in pre- 
delave zdravilnih zelišč, 

- izdelava eksplozivnih snovi, 
- izdelava strelnega orožja, razen športnega in lovskega 

orožja, 
- izdelava kemičnih sredstev za zaščito rastlin in sredstev 

za dezinfekcijo in deratizacijo oziroma kemičnih sredstev, ki 
so uradno označena kot nevarna okolju in ljudem, 

- klanje živine in obdelava mesa v klavnicah, 
- rudarska dela, razen pridobivanja gline, kamna, peska in 

gramoza, 
- prevoz z zračnimi plovili, 
- prevoz oseb z žičnicami, razen vleke z vlečnicami, 
- žagarstvo, razen žaganja lesa za potrebe glavne dejavno- 

sti samostojnega obrtnika in opravljanja storitev za krajevne 
potrebe, 

- tiskarstvo in grafična dejavnost, razen tiskanja not, tisko- 
vin in izdelkov sitotiska ter tiska, ki je potreben za izdelavo 
embalaže in predmetov papirne, plastične in druge galante- 
rije, 

- javno predvajanje filmov, 
- dejavnost igralnic in iger na srečo, 
- trgovinska dejavnost, razen prodaje na drobno. 

8. člen 

(1) V okviru gospodarskih dejavnosti lahko opravljajo sa- 
mostojni obrtniki v skladu s tem zakonom vsa storitvena in 
proizvodna dela, ki sodijo v obseg posamezne dejavnosti, če 
ni zaradi varstva družbenih interesov za posamezno dejavnost 
ali za posamezna dela z zakonom drugače določeno. 

(2) Mnenje o tem, ali opravljanje določenih storitev oziroma 
izdelava določenih proizvodov spada med gospodarske de- 
javnosti po tem zakonu, daje Republiški sekretariat za indu- 
strijo po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slove- 
nije. 

(3) Poleg glavne dejavnosti, za katero je izdano obrtno 
dovoljenje, lahko samostojni obrtnik opravlja druge sorodne 
in stranske dejavnosti, s katerimi se dopolnjuje glavna dejav- 
nost, če izpolnjuje predpisane pogoje.« 

Mnenje koordinacijskega odbora sveta je, da je potrebno na 
področju grafične dejavnosti še skrčiti možnosti samostoj- 
nemu osebnemu delu. 

Predlagatelj v novem predlogu zakona ni upošteval mnenja 
in stališča udeležencev v koordinacijskem odboru, saj sta 
tako 7. kot 8. člen ostala nespremenjena. 

- Ustanovitev kolegijskega poslovodnega organa v po- 
godbeni organizaciji združenega dela 

Koordinacijski odbor republiškega sveta je bil mnenja, da je 
rešitev v predlogu zakona dobra in glasi: »Samostojni obrtniki 
in drugi delovni ljudje iz 21. člena tega zakona, ki združujejo 
svoje delo in sredstva v pogodbeno organizacijo po prvem in 
drugem odstavku 25. člena tega zakona, lahko s pogodbo o 
ustanovitvi pogodbene organizacije določijo kdo izmed njih 
bo poslovodja oziroma oblikujejo kolegijski poslovodni or- 
gan« (3. odstavek 23. člena). 

- Vprašanje postopka, če katera od podpisnic pogodbe o 
ustanovitvi pogodbene organizacije združenega dela po- 
godbe noče podpisati 

Koordinacijski odbor sveta je bil mnenja, da imajo s tem v 
zvezi vsi udeleženci pravico stopiti v spor pred sodiščem 
združenega dela. 
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V novem predlogu zakona je stališče koordinacijskega od- 
bora upoštevano, s tem, da je predlagatelj dodal k temu členu 
še nov odstavek (27. člen 6. odstavek), ki določa: 

»Če katera od podpisnic pogodbe o ustanovitvi pogodbene 
organizacije ne podpiše v roku iz prejšnjega odstavka se 
sporno vprašanje prekloži sodišču združenega dela.« 

- Vprašanje opredelitve gornje meje nadomestila, ki pri- 
pada poslovodji na podlagi združenih sredstev 

44. člen starega predloga zakona določa: 
»(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po 

izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki prihajajo 
poslovodji iz lastninske pravice in za sredstva, ki ostanejo v 
družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter 
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji. 

(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa usta- 
novitvena pogodba pogodbene organizacije v skladu z načeli, 
ki veljajo za združevanje z družbenimi sredstvi. 

(3) Del čistega dohodka, ki pripada poslovodji na podlagi 
združenih sredstev, kot nadomestilo za gospodarjenje z zdru- 
ženimi sredstvi, se obračunava v odstotkih od vrednosti nepo- 
vrnjenega oziroma neodplačanega dela združenih sredstev; 
Odstotki, način in roki izplačevanja se določijo z ustanovi- 
tveno pogodbo. To nadomestilo pa ne sme preseči trikratne 
višine obresti, ki bi jih na vrednost nepovrnjenega oziroma 
neodplačanega dela združenih sredstev priznale banke za 
dolgoročno vezane hranilne vloge. 

(4) Del čistega dohodka, ki pripada poslovodji po prejšnjem 
odstavku, se lahko izplača poslovodji, največ do letne višine 
50 % čistega dohodka pogodbene organizacije. Izjemoma je 
lahko odstotek višji, če 50 % doseženega čistega dohodka ne 
dosega dvakratne višine obresti, ki bi jih na vrednost sredstev 
iz prejšnjega odstavka priznale banke za dolgoročno vezane 
hranilne vloge; v tem primeru odplačilo ne more preseči 
dvakratne višine tako določenih obresti. 

(5) Če je v pogodbeno organizacijo delo in sredstva združilo 
več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem dohodku 
organizacije, ki jim pripada na podlagi vloženih sredstev, 
oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam. Nadaljnja 
delitev tega dohodka se opravi po določbah posebne po- 
godbe (3. odstavek 25. člena).« 

Svet je predlagal, da bi bilo ustreznejše, če bi zakon določil, 
da višina nadomestila, ki ga sprejme nosilec, osebnega dela 
za vložena sredstva v okviru udeležbe v dohodku na podlagi 
sredstev v osebni lasti, ne more biti večja od višine akumula- 
cije, ki jo doseže posebna organizacija iz dohodka na vložena 
družbena sredstva. 

V primeru, če pogodbena organizacija razpolaga samo s 
sredstvi v osebni lasti, se pri določanju nadomestila za vlo- 
žena osebna sredstva obvezno izdvaja en del ustvarjenega 
dohodka v akumulacijo, ki je v družbeni lasti in sicer v sora- 
zmerju z delovnim prispevkom delavcev pri gospodarjenju s 
sredstvi in z višino nadomestila. 

Stališče sveta je, naj zakon sankcionira načelo, po katerem 
ne more nosilec osebne lastnine imeti večjih pravic do nado- 
mestila za vložena osebna sredstva kot združeni delavci za 
vložena družbena sredstva in načelo, po katerem je obvezno 
ustvarjati družbeno akumulacijo povsod, kjer se na vložena 
osebna sredstva v združeno delo pridobiva iz ustvarjenega 
dohodka nadomestilo za vložena osebna sredstva. 

44. člen v novem predlogu zakona je spremenjen in se glasi: 
»(1) Čisti dohodek pogodbene organizacije se razporeja po 

izločitvi sredstev iz prejšnjega člena za sredstva, ki pripadajo 
poslovodji iz lastninske pravice in za sredstva, ki ostanejo v 
družbeni lastnini iz živega in minulega dela delavcev ter 
družbenih sredstev v pogodbeni organizaciji. 

(2) Pravice poslovodje iz lastninske pravice določa po- 
godba o ustanovitvi pogodbene organizacije, v skladu z na- 
čeli, ki veljajo za združevanje družbenih sredstev. 

(3) V okviru letne udeležbe pri čistem dohodku pogodbene 
organizacije ima poslovodja na podlagi lastnine na združenih 
sredstvih pravico: 

1. do vrnitve dela vrednosti sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo; 

2. do vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi v naprej določenem znesku ali v znesku, določe- 
nem po osnovah in merilih v skladu s pogodbo o ustanovitvi 
pogodbene organizacije in samoupravnim sporazumom o 
združitvi ter v oblikah, ki jih določa ta pogodba in samou- 
pravni sporazum o združitvi. 

(4) V pogodbi o ustanovitvi pogodbene organizacije mora 
biti določena maksimalna višina nadomestila za gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi, kot dela udeležbe poslovodje pri 
čistem dohodku pogodbene organizacije; ta višina mora biti v 
dogovorjenem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom 
pogodbene organizacije in se določi v skladu z enotnimi 
načeli, če so to načela predvidena v zveznem zakonu. 

(5) Vrnjena vrednost združenih sredstev in nadomestilo za 
gospodarjenje z združenimi sredstvi morata biti v dogovorje- 
nem sorazmerju z ustvarjenim čistim dohodkom. 

(6) Če je v pogodbeno organizacijo svoje delo in sredstva 
združilo več delovnih ljudi, se njihov skupni delež na čistem 
dohodku organizacije, ki jim pripada na podlagi vloženih 
sredstev, oblikuje enako, kot če bi združil sredstva en sam. 
Nadaljnja delitev tega dohodka se opravi po določbah po- 
godbe iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona. •< 

Predlagatelj je v novem predlogu zakona odpravil neu- 
strezno določilo v skladu z opozorilom koordinacijskega od- 
bora, ni pa opredelil kriterijev za pridobivanje nadomestila na 
temelju vloženih sredstev, ampak se je odločil za vnaprejšnje 
limitiranje nadomestila v skladu z ustreznimi pogodbami in 
samoupravnimi sporazumi, kar je vsekakor manj spodbudno. 

- Prenehanje statusa pogodbene organizacije, ko delež 
sredstev poslovodje pade pod določen odstotek 

39. člen starega predloga določa: 
»(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil v 

pogodbeno organizacijo povrnjeno z deležem pri njenem 
dohodku, aH ko ta sredstva pod pogoji in na način, ki ga 
določa pogodba o njeni ustanovitvi umakne iz te organizacije 
ter delež vrednosti njegovih sredstev v pogodbeni organizaciji 
pade pod z ustanovitveno pogodbo določen odstotek od 
vrednosti skupnega poslovnega sklada organizacije, preneha 
poslovodji pravica do deleža pri njenem dohodku, ki jo ima iz 
lastninske pravice, pogodbena organizacija pa izgubi svoj 
dotedanji status in postane delovna organizacija ter nadaljuje 
z delom kot organizacija združenega dela. 

(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije 
združenega dela sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega 
računa, s katerim se ugotovi stanje iz prvega odstavka tega 
člena, ter ga predložijo v 30 dneh pristojnemu sodišču za vpis 
v register. Če delavci tega sklepa ne sprejmejo v 60 dneh po 
potrditvi zaključnega računa, pogodbena organizacija pre- 
neha. 

(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo 
pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sred- 
stev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan 
za individualnega poslovodnega organa te organizacije zdru- 
ženega dela za dobo štirih let. 

(4) Še neodplačana vrednost združenih sredstev poslovo- 
dje se odplača po določbah 35., 37., 38. in 44. člena tega 
zakona.« 

Mnenje koordinacijskega odbora sveta je, da pogodbena 
organizacija združenega dela ohranja svoj status in tudi po- 
slovodja dobiva nadomestilo vse dotlej, dokler niso sredstva 
povrnjena v celoti ali ko sredstva umakne iz organizacije. 
Koordinacijski odbor je tudi mnenja, da je treba ustanovitelja 
spodbujati k temu, da neprestano ponovno združuje sredstva. 

V novem predlogu obrtnega zakona 39. člen določa: 

39. člen 

»(1) Ko dobi poslovodja vrednost sredstev, ki jih je združil v 
pogodbeno organizacijo povrnjeno z deležem pri njenem 
dohodku, ali ko ta sredstva pod pogoji in na način, ki jih 
določa pogodba o njeni ustanovitvi umakne iz te organizacije, 
preneha poslovodji pravica do deleža pri njenem dohodku, ki 
jo ima iz lastninske pravice, pogodbena organizacija pa iz- 
gubi svoj dotedanji status in postane delovna organizacija ter 
nadaljuje z delom kot organizacija združenega dela. 

(2) Sklep o spremembi statusa pogodbene organizacije 
sprejmejo delavci ob potrditvi zaključnega računa, s katerim 
se ugotovi stanje iz prejšnjega odstavka ter ga predložijo v 30 
dneh pristojnemu sodišču za vpis v register. Če delavci sklepa 
ne sprejmejo v 60 dneh po potrditvi zaključnega računa, 
pogodbena organizacija preneha. 

(3) S sprejemom sklepa po prejšnjem odstavku ugasnejo 
pravice poslovodje, ki mu gredo na podlagi združenih sred- 
stev po tem zakonu; pravico pa ima biti brez razpisa imenovan 
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za individualnega poslovodnega organa te organizacije zdru- 
ženega dela za dobo štirih let.« 

Stališče koordinacijskega odbora je v novem predlogu upo- 
števano. 

- Vodenje obratovalnice, ko obrtnik zaradi opravljanja 
družbenih in drugih razlogov, ki niso odvisni od njegove 
volje, ne dela v obratovalnici 

Star predlog zakona v 79. členu določa: 
>•(1) Če samostojni obrtnik, zaradi opravljanja družbenih 

zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne 
more voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih delavcev 
aH ožji družinski član, kateremu je delo v obratovalnici edina 
ali glavna zaposlitev, začasno vodi obratovalnico kot poslovo- 
dja, in to najdlje šest mesecev, a v primeru bolezni ali vojaške 
obveznosti dokler le-ta traja. 

(2) Vodenje obratovalnice po poslovodji po prvem od- 
stavku tega člena je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan 
prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu. Prijavi 
je samostojen obrtnik dolžan priložiti dokaz o onemogočanju 
osebnega dela v obratovalnici. 

(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka 
tega člena ali če iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 
trideset dni ne dela v obratovalnici, lahko začasno ustavi 
obratovanje. 

(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prejšnjega odstavka 
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega 
leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti pa dokler traja 
ta obveznost. 

(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik 
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.« 

Predlagatelj je po mnenju koordinacijskega odbora s tem 
določilom institucionaliziral obrtnika samo kot poslovodnega 
organa. Bistvo osebnega dela pa je, da zasebni obrtnik v 
delavnici dela in upravlja. Seveda pa ga lahko nekdo v času 
bolezni itd. nadomešča. 

79. člen novega predloga pa se sedaj glasi: 
»(1) Če samostojni obrtnik zaradi opravljanja družbenih 

zadolžitev in razlogov, ki niso odvisni od njegove volje, ne 
more osebno voditi obratovalnice, lahko eden od zaposlenih 
delavcev ali ožji družinski član, kateremu je delo v obratoval- 
nici edina ali glavna zaposlitev začasno vodi obratovalnico 
kot poslovodja, in to najdlje šest mesecev, v primeru bolezni 
ali vojaške obveznosti pa dokler le-ta traja. 

(2) Začasno vodenje obratovalnice po prejšnjem odstavku 
je samostojni obrtnik v 15 dneh dolžan prijaviti pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu. Prijavi je samostojni obrtnik 
dolžan priložiti dokaz o onemogočanju osebnega dela v obra- 
tovalnici. 

(3) Če samostojni obrtnik v primerih iz prvega odstavka 
tega člena ali iz drugega utemeljenega razloga dalj kot 30 dni 
ne dela v obratovalnici lahko začasno ustavi obratovanje, če 
ta zakon ne določa drugače. 

(4) Začasno ustavitev obratovanja iz prejšnjega odstavka 
dovoli pristojni občinski upravni organ največ za dobo enega 
leta, v primeru opravljanja vojaške obveznosti pa dokler traja 
ta obveznost. 

(5) Ponovni pričetek obratovanja mora samostojni obrtnik 
priglasiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu.« 

Stališče koordinacijskega odbora sveta je s spremembo 
določila uveljavljeno. 

- Prodaja tujih izdelkov v obratovalnicah samostojnih 
obrtnikov 

90. člen starega predloga glasi: 
"(1) Obrtna delavnica sme prodajati tudi tuje izdelke, ki 

služijo za uporabo njenih izdelkov, ter tiste tuje izdelke, ki se v 
kraju navadno prodajajo v obrtni delavnici. O tem, ali posa- 
mezne vrste tujih izdelkov služijo za uporabo izdelkov obrtne 

delavnice oziroma ali se v nekem kraju določeni predmeti 
navadno prodajajo v obrtni delavnici, daje mnenje Gospodar- 
ska zbornica. 

(2) Obrtna delavnica, ki se ukvarja z dejavnostjo živilskih 
strok, sme za dopolnitev izbire svojih izdelkov v svojem po- 
slovnem prostoru prodajati tuje izdelke, le na podlagi poseb- 
nega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa. 

(3) Obrtna delavnica sme za dopolnitev izbire svojih izdel- 
kov ter za dopolnitev ponudbe svojih storitev prodajati tuje 
izdelke, če gre pri teh izdelkih za njihovo vgradnjo ali mon- 
tažo. Te izdelke prodaja obrtna delavnica v tujem imenu in za 
tuj račun oziroma v svojem imenu in za svoj račun. O tem 
sklene samoupravni sporazum oziroma pogodbo po 17. ali 18. 
ali 19. členu tega zakona o poslovnem sodelovanju.« 

Mnenje je, da besedilo preširoko odpira možnost, da se 
obrtnik ukvarja s trgovinsko dejavnostjo. Zato je treba to 
določilo še politično verificirati. Organizacije združenega dela 
naj za prodajo svojih izdelkov organizirajo povezavo samo- 
stojnih obrtnikov prek organizacij za kooperacijo, kar je pot 
za povezovanje samostojnega osebnega dela, z združenim 
delom. 

Določila 90. člena so ostala v novem predlogu zakona v 
celoti nespremenjena, kar pomeni, da stališča koordinacij- 
skega odbora sveta niso bila v celoti upoštevana. 

- Vprašanje v zvezi z omejitvijo nosilnosti motornih vozil 
samostojnih obrtnikov ni bilo sporno. Koordinacijski odbor 
sveta je bil namreč mnenja, da je rešitev v predlogu zakona 
ustrezna. 

- Omejitev možnosti prodaje na drobno na dejavnosti in 
na kraj in na druge pogoje, ki jih določi občinska skupščina 

Koordinacijski odbor republiškega sveta se je z rešitvijo v 
108. členu obrtnega zakona strinjal. 

- Opravljanje gospodarskih dejavnosti kot postranski po- 
klic 

Rešitev v 112. členu obrtnega zakona je po mnenju koordi- 
nacijskega odbora dobra. 

- Opredelitev dohodka v obratovalnici samostojnega 
obrtnika 

131. člen starega predloga določa: 
»Ko se iz celotnega prihodka obratovalnice pokrijejo mate- 

rialni stroški poslovanja, stroški amortizacije, zakonske in 
pogodbene obveznosti, osebni dohodek delavcev in samo- 
stojnega obrtnika, sredstva za skupno porabo (5. in 129. člen 
tega zakona), sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v 
razširitev materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje 
priznana posebna davčna olajšava, ter davek iz dohodka od 
obrtne dejavnosti, pripada ostanek dohodka samostojnemu 
obrtniku, kot dobiček v obsegu in pod pogoji, ki jih določa 
zakon.« 

■ Udeleženci v koordinacijskem odboru so opozorili pred- 
vsem na to, da zakon o združenem delu ne pozna termina 
»dobiček«, ki ga je treba zamenjati s terminom dohodek. 

Predlagatelj v 132. členu novega predloga zakona stališč 
koordinacijskega odbora sveta ni upošteval. Novi 132. člen 
določa: 

»Ko se od celotnega prihodka obratovalnice odštejejo ma- 
terialni stroški poslovanja, amortizacije, zakonske in pogod- 
bene obveznosti, osebni dohodek delavcev in samostojnega 
obrtnika, sredstva za skupno porabo (5. in 129. člen tega 
zakona), sredstva, ki jih je samostojni obrtnik vložil v razširitev 
materialne osnove svoje dejavnosti, če je zanje priznana po- 
sebna davčna olajšava, ter davek iz dohodka od obrtne dejav- 
nosti, pripada ostanek dohodka, samostojnemu obrtniku (kot 
dobiček) v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon.« 

V zvezi z vprašanjem oblikovanja rezerv obratovalnic in 
skupnih rezerv za območje posameznega obrtnega združe- 
nja pa je bil koordinacijski odbor mnenja, da je rešitev v 
predlogu zakona ustrezna. 
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UVOD 

I 

Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora vsebuje naloge, ki 
naj bi jih Skupščina SR Slovenije v okviru štiriletnega 
mandata uresničila ali vsaj začela uresničevati v letu 
1979. Tako smo v naši republiki prvič prešli na programi- 
ranje dela skupščine za koledarsko leto, da bi tako 
dosegli večjo kontinuiranost skupščinskega dela in nje- 
govo časovno uskladitev s programi dela zborov Skup- 
ščine SFRJ in s programi dela drugih družbenih subjek- 
tov. Program pa vsebuje tudi nekatere širše zastavljene 
naloge dolgoročnega značaja, ki jim bo morala Skup- 
ščina SR Slovenije posvečati posebno skrb v vsem svo- 
jem mandatnem obdobju in so v določeni meri nadalje- 
vanje dela, začetega v delegatski skupščini prvega man- 
data. Vendar bo prihodnje in naslednja leta obravnavala 
le določena vprašanja, iz okvira teh širše zastavljeneih 
in dolgoročnejših nalog. 

Predloženi osnutek programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije ni program dela republiške skupščine v 
ožjem smislu. Predstavlja naj program družbenopoli- 
tične aktivnosti številnih družbenih subjekotv: delegacij 
in delegatov, delovnih teles in Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije ter republiških upravnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij, republiških družbenih 
svetov, samoupravnih interesnih skupnosti, Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in drugih družbenih subjektov in 
kot tak zajema tista vprašanja, ki so po svoji družbeni 
naravi taka, da je potrebno o njih razpravljati, se dogo- 
varjati in sprejemati odločitve v republiški skupščini. 
Program naj bo torej delovna usmeritev vseh teh dejav- 
nikov za prihodnje leto, saj je rezultat iniciativ, interesov 
in potreb delegatske baze, ki so prišle do izraza v usme- 
ritvah, ki jih vsebujeta resoluciji Vili. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije in XI. kongresa Zveze komunistov 
Jugosalvije, resolucije Zveze sindikatov Jugoslavije in 
Slovenije, dokumenti Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Jugoslavije in Slovenije ter sklepi kongresov 
ZZB NOV in ZSMS in izhajajo iz razprav, vprašanj in 
predlogov delegatov na sejah delegacij, skupin delega- 
tov, zborov občinskih skupščin, skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti in na sejah zborov republiške skup- 
ščine. Tako je tudi osnutek programa nastajal. Predsed- 
stvo Skupščine SR Slovenije je oblikovalo posebno de- 
lovno telo, v katerem so sodelovali predstavniki zborov 
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, vseh družbenopolitičnih organizacij in Gospo- 
darske zbornice Slovenije z nalogo, da pripravijo za- 
snovo programa. Delovno telo je povabilo k sodelovanju 
tudi samoupravne interesne skupnosti in občinske skup- 
ščine. Rezultat take metode pri pripravi zasnove pro- 
grama je bil, da so v osnutku programa upoštevane 
usmeritve iz navedenih dokumentov družbenopolitičnih 
organizacij, kakor tudi iniciative, ki so jih dali vsi nave- 
deni dejavniki. Seveda pa osnutek prav gotovo še ne 
upošteva vsega, čemur bi bilo potrebno v prihodnjem 
letu posvetiti prvenstveno pozornost. Z nadaljnjim sode- 
lovanjem vseh družbenih dejavnikov pri pripravi pred- 
loga programa pa bo mogoče predloženi osnutek spre- 
meniti oziroma dopolniti tako, da bo resnično predstav- 
ljal premišljeno in skupno sprejeto delovno usmeritev 
vseh družbenopolitičnih dejavnikov v prihodnjem letu, ki 
bo temeljila na pretehtani oceni družbenoekonomskih in 
političnih razmer v naši republiki. 

Ob programiranju nalog, ki naj bi jih skupščina opra- 
vila v tem mandatnem obdobju velja poudariti, da so 
delegati v prejšnjem mandatnem obdobju opravili izre- 
dno zahtevno delo, saj so bile zbrane dragocene izkuš- 
nje, na katerih je mogoče in potrebno graditi tudi seda- 
nje delo delegatov. Usklajevanje našega pravnega si- 
stema z ustavo pa je ostalo na nekaterih področjih še 
nedokončano, kot npr. na področju družbenega planira- 
nja, družbene reprodukcije, svobodne menjave dela, 
družbenega sistema informiranja, izgrajevanja sistema 

usmerjenega izobraževanja, sistema cen, davčnega si- 
stema itd. Skupščina bo morala v prihodnjem letu usme- 
riti svojo pozornost predvsem na ta področja, pa tudi na 
spreminjanje in dopolnjevanje tistih zakonov, ki so for- 
malno sicer usklajeni z ustavo, pa zahteva njihove spre- 
membe in dopolnitve nadaljnje uveljavljanje in poglab- 
ljanje socialističnih samoupravnih odnosov, bodisi na 
področju družbenoekonomske ureditve, bodisi na po- 
dročju družbenopolitičnega sistema. Z enako zavze- 
tostjo bo morala skupščina stalno, tekoče in temeljito 
ugotavljati, kako se izvajajo sprejeta politika in akti, 
spremljati stanje In razvoj na posameznih področjih in na 
podlagi razvoja družbenoekonomskih in družbenopoli- 
tičnih odnosov ter ocen družbenopolitičnih, samouprav- 
nih, upravnih in strokovnih dejavnikov in ob njihovem 
sodelovanju presoditi ali obstajajo objektivne družbene 
potrebe, da se zaradi uresničevanja ustave in zakona o 
združenem delu na novo oblikuje politika na določenih 
področjih oziroma spremenijo in dopolnijo posamezni 
zakoni in drugi akti skupščine. Pomembno mesto je v 
osnutku programa namenjeno tudi obravnavi aktov, ki jih 
sprejemajo zbori Skupščine SFRJ, obravnavi katerih 
bodo morali delegati in delegacije ter njihove delegatske 
skupine, kakor tudi vsi drugi družbeni dejavniki, ki sode- 
lujejo v delegatskem in skupščinskem odločanju, posve- 
čati še večjo pozornost kot doslej. 

Iz vsebinskega vidika je program odprt, kar pomeni, da 
tudi potem, ko bo na sejah zborov v januarju 1979 do- 
končno sprejet, ne predstavlja dokumenta, ki ga med 
letom ne bi bilo mogoče spreminjati ter dopolnjevati, 
tako glede uvrščanja novih ali odlaganja zastavljenih 
nalog kakor glede spreminjanja prioritet, odvisno od 
ocene razmer in potreb v republiki. Pri tem bo potrebno 
izhajati iz načela, da morajo imeti pri uresničevanju 
programa prednost tista vprašanja, za katere imajo de- 
lovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnosti še poseben interes ter iz načela, da 
imajo vsi družbeni dejavniki, ki so sodelovali pri obliko- 
vanju in sprejemanju programa možnost in odgovornost, 
da sproti predlagajo skupščini v obravnavo družbeno 
najbolj pomembna in aktualna vprašanja. To pomeni, da 
uveljavljamo tudi pri programiranju dela skupščine na- 
čelo kontinuiranega programiranja. 

Drugačna pa bo morala biti narava periodičnih delov- 
nih programov dela zborov Skupščine SR Slovenije, ki 
bodo v začetku vsakega tromesečja določeni na podlagi 
sprejetega delovnega programa za prihodnje leto. Iz 
periodičnih delovnih programov bodo morali biti razvidni 
naši konkretni dogovori z Izvršnim svetom in z republi- 
škimi upravnimi organi, z družbenopolitičnimi organiza- 
cijami v republiki In drugimi družbenimi dejavniki, katera 
vprašanja bodo na dnevnih redih posameznih sej zborov 
v posameznem tromesečju. Periodični delovni programi 
bodo predstavljali skupno čvrsto delovno obvezo za vse 
dejavnike, ki na ta ali drugi način sodelujejo pri skup- 
ščinskih odločitvah. 

II 

Že pri pripravi osnutka programa dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1979, je potrebno voditi ra- 
čuna tudi o realnih pogojih in možnostih za njegovo 
realizacijo. Osnutek programa je brez dvoma obsežen in 
bi ga bilo koristno v nadaljnjem oblikovanju skrčiti na 
realnejši obseg. Uresničevanje programa, kakršen po 
svojem obsegu že bo, bo brez dvoma zahtevalo velike 
napore delegacij, delegatov, občinskih skupščin, druž- 
benopolitičnih organizacij in drugih družbenih dejavni- 
kov, ki se vključujejo v proces skupščinskega dela. Zato 
bo potrebno pri realizaciji delovnega programa dosle- 
dneje uporabljati take metode in oblike dela, ki bodo 
olajšale delo predvsem delegacijam v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, konferencam dele- 
gacij ter občinskim skupščinam pri oblikovanju smernic 
ter pri določanju temeljnih stališč za delo delegatov v 
zborih Skupščine SR Slovenije. V ta namen bo potrebno 
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nadaljevati z metodami in oblikami, ki smo jih že začeli 
uveljavljati v tem letu, jih še dalje izpopolnjevati ter iskati 
nove še primernejše in učinkovitejše načine dela. 

Nadalje bo potrebno razvijati zlasti naslednje metode 
in oblike skupščinskega dela: 

- dnevne rede sej zborov bo potrebno še nadalje 
oblikovati tako, da bodo na eni seji obravnavani vsebin- 
sko zaokroženi sklopi vprašanj iz tematskega in zakono- 
dajnega področja, da bi tako omogočili delegatom v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ob- 
činskim skupščinam, njihovim skupinam za pošiljanje 
delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin republi- 
ške skupščine, družbenopolitičnim organizacijam in dru- 
gim družbenim dejavnikom bolj organizirano in načrtno 
delo, na podlagi celovite ocene stanja in razmer ter iz nje 
izhajajočih predlogov ukrepov. To bi omogočilo tudi de- 
legiranje najbolj kvalificiranih delegatov na posamezne 
seje Zbora združenega dela in Zbora občin, kar je eden 
od pogojev za uresničevanje načela zamenljivega dele- 
gata. 

Vsebinsko zaokroženi sklopi bodo seveda mnogo ja- 
sneje razvidni iz periodičnih delovnih programov, dasi so 
nakazani že tudi v predloženem osnutku (npr. pri posa- 
meznih temah so v obrazložitvi teme navedeni tudi za- 
koni, ki naj bi bili obravnavani istočasno s programirano 
temo; zakoni so v zakonodajnem delu osnutka razvr- 
ščeni po posameznih vsebinskih sklopih). 

- Za uvod v obravnavo posameznih vsebinsko zao- 
kroženih sklopov morajo biti skupščini predložene ana- 
lize oziroma ocene stanja na posameznih področjih s 
predlogi sistemskih rešitev in drugih ukrepov, ki jih je 
potrebno na tem področju podvzeti. Le tako bo omogo- 
čen delegacijam in delegatom celovit vpogled v stanje 
na določenem področju, kar Jim bo olajšalo sprejemanje 
odločitev pri določanju politike oziroma pri oblikovanju 
posameznih zakonskih in drugih aktov, s katerimi naj bi 
se razmere na tem področju uskladile s sprejeto politiko. 

- Skupščina SR Slovenije naj bi se v bodoče omeje- 
vala le na bistvene odločitve se pravi na take odločitve, s 
katerimi se opredeljuje politika na določenem področju, 
kadar gre za bistvenejše posege v stanje na tem po- 
dročju ali kadar gre za dograjevanje sistemskih rešitev. 
V okviru dogovorjene politike pa bi se morali vedno bolj 
uveljavljati Izvršni svet in republiški upravni organi, da bi 
na podlagi svoje ustavno opredeljene odgovornosti us- 
klajevali stanje na posameznih področjih s temeljno poli- 
tiko, ki jo je določila skupščina. S tem v zvezi bo po- 
trebno zlasti na zakonodajnem področju dosledneje 
izvajati že sprejeto resolucijo o zakonodajni politiki repu- 
blike. Prizadevati si bo treba da bodo zakoni razbreme- 
njeni pretirane kazuistike in drugih sestavin, ki ne sodijo 
v zakon in da bodo vsebovali res načelne, politične 
odločitve. S takim pristopom bo mogoče pritegovati de- 
legate k oblikovanju aktov že v fazi predlogov za izdajo 
in osnutkov zakona in v večji meri spodbuditi Izvršni svet 
in republiške upravne organe za izdajanje izvršilnih 
predpisov, s katerimi je mogoče urediti mnogo vprašanj, 
ki so sedaj po nepotrebnem predmet zakonskega ureja- 
nja in obremenjujejo delegacije; 

- bistveni element, ki lahko odločilno prispeva h kvali- 
tetnejšim odločitvam skupščine je prav gotovo tudi čas, 
ki ga bodo imele delegacije in delegati za obravnavo 
posameznih gradiv oziroma zakonskih aktov za določa- 
nje temeljnih stališč in za njihovo usklajevanje pred 
sprejemanjem odločitev v Skupščini SR Slovenije. V na- 
daljnji praksi skupščinskega dela si bo potrebno priza- 
devati, da bo v poslovniku skupščine predvideni rok 30 
dni, v katerem je treba delegatom zagotoviti gradiva, v 
bistvu izjema in da bomo težili za daljšimi roki, ki bodo 
delegatom na razpolago za obravnavo zlasti pomemb- 
nejših gradiv in aktov; 

- metode skupščinskega dela bo potrebno izpopolniti 
tudi glede sodelovanja Skupščine SR Slovenije s skup- 
ščinami samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti v 
smeri intenzitete in kontinuiranosti tega sodelovanja, v 
smeri večje odgovornosti skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in njihovih organov za pripravo proble- 

matike, ki naj bi jo obravnavali tudi zbori Skupščine SR 
Slovenije in pri obravnavi problematike, o kateri sicer 
razpravlja Skupščina SR Slovenije, pa so za vsebino in 
način njenega reševanja zainteresirane tudi skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti tako s področja 
družbenih dejavnosti, kakor tudi s področja materialne 
proizvodnje. Posebno pozornost pa bo treba posvetiti 
razvijanju metod in oblik sodelovanja med Skupščino SR 
Slovenije in skupščinami samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja družbenih dejavnosti, kadar te enako- 
pravno s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije odlo- 
čajo o vprašanjih s teh področij; 

- nadalje bo potrebno izpopolnjevati metode notra- 
njega dela v Skupščini SR Slovenijie, ki naj zagotovijo 
vpliv delegacij ter delo skupščine odprejo v še večji meri 
tistim družbenim - političnim in strokovnim dejavnikom - 
ki morajo sodelovati ali so zainteresirani za sodelovanje 
v procesih nastajanja skupščinske odločitve. Nadalje- 
vati je potrebno z že uveljavljeno prakso, da bodo iz 
periodičnih delovnih programov razvidni skupni, kon- 
kretni dogovori z družbenopolitičnimi organizacijami in 
drugimi zainteresiranimi družbenopolitičnimi in strokov- 
nimi dejavniki, ki se bodo vključevali v obravnavo posa- 
meznih vprašanj, kakor tudi interes skupščinskih zborov 
in delovnih teles za vključevanje republiških svetov v 
razreševanje sistemskih vprašanj. V periodičnih delov- 
nih programih bo tudi določeno, katero delovno telo ali 
funkcionar skupščine bo pri obravnavi posameznih te- 
matsko zaokroženih sklopov nosilec koordinacije dela v 
skupščini. 

Posebno odgovornost imajo pri pripravi predlogov za 
skupščinske odločitve delovna telesa skupščine in zbo- 
rov, zato bo potrebno nadaljnjemu razvijanju metod dela 
skupščinskih in zborovskih delovnih teles posvečati še 
posebno skrb. Komisije skupščine in odbori zborov bodo 
morali nadaljevati in še izpopolniti dosedanjo prakso in 
vabiti na svoje seje vse zainteresirane družbene dejav- 
nike, zaradi čim boljše osvetlitve obravnavane proble- 
matike in priprave predlogov za najustreznejše rešitve. 
Vso skrb bo potrebno posvetiti še boljši koordinaciji dela 
med delovnimi telesi, ki obravnavajo ista vprašanja, 
upoštevajoč pri tem specifično vlogo posameznih zbo- 
rov, ki so delovna telesa oblikovala. Začeti bo potrebno 
tudi s prakso ustanavljanja in imenovanja ad hoc delov- 
nih teles z nalogo, da za zbore preučijo določeno vpraša- 
nje, poskrbijo za gradiva za skupščinske obravnave ozi- 
roma spremljajo kako se izvaja od skupščine oblikovana 
politika na določenem področju ali posamezen pomemb- 
nejši sklep. Sploh bo potrebno delovna telesa skupščine 
in zborov spodbujati, da dosledneje spremljajo izvajanje 
politike, ki jo je določila skupščina, da ugotavljajo stanje 
na posameznih področjih družbenega življenja ter 
spremljajo izvrševanje zakonov in drugih splošnih aktov 
skupščine. 

Posebno vlogo bodo morali v bodoče odigrati t. i. 
matična delovna telesa, ki naj bi obravnavala vsa po- 
membnejša gradiva dvakrat: prvič, še predno se pošlje 
gradivo delegacijam v obravnavo, z namenom da ugoto- 
vijo ali so dovolj prilagojena potrebam dela delegacij in 
ali so iz njih dovolj razvidna opozorila katera so bistvena 
sistemska in razvojna vprašanja, ki jih je potrebno pr- 
venstveno upoštevati ali razrešiti pri obravnavi posa- 
meznih zadev, kar naj bi pomagalo usmerjati razprave v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in 
njihovih delegacijah, v konferencah delegacij in v občin- 
skih skupščinah; in drugič, da ugotavljajo in obravnavajo 
stališča in pobude delegacij in konferenc delegacij in 
občinskih skupščin glede posameznih zadev, ugotav- 
ljajo stopnjo doseženega soglasja, morebitne razlike in 
skrbijo, da so stališča delegacij temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti izražena v predloženih aktih 
oziroma predvidenih rešitvah. 

III 

Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
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I. DEL 

TEMATSKO PODROČJE 

nije za leto 1979 je razdeljen na tri dele, to je na tematsko 
področje, zakonodajno področje in na teme in zakone iz 
programov dela zborov Skupščine SFRJ. 

V prvem delu (tematsko področje) so najprej navedene 
teme iz področja družbenopolitičnega sistema (8 tem), 
nato teme s področja družbenoekonomskih odnosov (9 
tem) in končno teme s področja družbenoekonomskega 
razvoja (9 tem). Iz obrazložitev k posameznim temam je 
razvidno, v katerih primerih gre za dolgoročne naloge, ki 
jih bodo zbori Skupščine SR Slovenije opravljali v vsem 
mandatnem obdobju. V obrazložitvah k posameznim te- 
mam je tudi opozorjeno na zakonske akte, ki jih bo 
Skupščina SR Slovenije obravnavala v zvezi s programi- 
rano temo. 

V drugem delu (zakonodajno področje) so zakoni naj- 
prej razvrščeni po tem, ali gre za zakone iz republiške 
pristojnosti ali za zakone iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin, ki pa jih Zbor republik in pokrajin sprejema s 
soglasjem skupščin socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin. Zakoni iz republiške pristojno- 
sti so dalje razdeljeni na tiste iz področja družbenopoli- 
tičnega sistema (11 zakonov) in na tiste s področja druž- 
benoekonomskih odnosov (64 zakonov). Znotraj teh 
dveh skupin so zakoni razvrščeni po njihovi vsebini ozi- 
roma po področjih, ki jih bodo urejali. 

V tretjem delu (teme in zakoni iz programov dela zbo- 
rov Skupščine SFRJ) so navedene nekatere teme iz 

pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
ter nekatere teme in zakoni s področja Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ. Navedene so le najpomembnejše teme 
in zakoni iz programov dela zborov Skupščine SFRJ. 
Sicer pa je opozorjeno, da bodo zbori in delovna telesa 
skupščine obravnavali še druge teme iz programov obeh 
zborov Zvezne skupščine na pobudo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin oziroma 
na pobudo delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru, 
na pobudo predsedstva Skupščine SR Slovenije, delov- 
nih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov ter 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek programov ima tudi prilogo, ki je razdeljena 
na tematsko področje, zakonodajno področje in na za- 
deve iz delovnih programov zborov Skupščine SFRJ. V 
prilogi so navedene tiste teme, ki naj bi jih najprej obrav- 
navala delovna telesa skupščine in zborov. Če bi ta 
ocenila, da je problematika obravnavane meterije take 
narave, da bi jo morali obravnavati zbori, bi bila ta 
vprašanja vključena tudi v dnevne rede sej zborov. V 
zakonodajnem delu priloge pa so navedeni zakoni, za 
katere se smatra, da niso prioritetnega značaja. Isto 
velja tudi za teme in zakone iz delovnih programov Skup- 
ščine SFRJ. 

V nadaljnjem oblikovanju predloga programov dela 
zborov Skupščine SR Slovenije se bo potrebno še po- 
drobneje dogovoriti o značaju in vsebini priloge k pro- 
gramu dela zborov Skupščine SR Slovenije. 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Izvajanje delegatskega sistema in 
uresničevanje delegatskih odnosov v SR 
Sloveniji 
Gre za dolgoročno naJogo, ki jo bo skupščina opravljala v 
vsem mandatnem obdobju. 

Skupščina SR Slovenije je v preteklem mandatnem obdobju 
sprejela vrsto dokumentov v zvezi z izvajanjem delegatskega 
sistema in uresničevanjem delegatskih odnosov v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skup- 
ščinah in v Skupščini SR Slovenije. Ugotoviti je potrebno, 
kako se sprejeti dokumenti uresničujejo in opredeliti najak- 
tualnejše naloge za nadaljnji razvoj delegatskega sistema in 
uresničevanje delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti. Hkrati bo treba analizirati tudi uresničevanje 
delegatskih odnosov in delegatskih razmerij v samoupravnih 
interesnih skupnostih, predvsem na področju družbenih de- 
javnosti. Pri tem bo potrebno posvetiti posebno pozornost 
delu posebnih, združenih in splošnih delegacij za samo- 
upravne interesne skupnosti, prav tako pa tudi delu skupščin 
teh skupnosti in njihovemu sodelovanju s skupščinami druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

V letu 1979 bo skupščina posvetila posebno pozornost 
uresničevanju delegatskih odnosov: 

— v delegacijah temeljnih samoupravnih organizacij ■ in 
skupnosti in konferencah delegacij; 
- v občinskih skupščinah kot konferencah delegacij za 

?bor združenega dela in Zbor občin in skupinah delegatov kot 
"netodi dela občinskih skupščin za pošiljanje delegatov v Zbor 
združenega dela in Zbor občin. 

Sproti bo treba ugotavljati ali so potrebne spremembe po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije oziroma poslovnikov zborov 
er spremembe drugih aktov s tega področja. 

Predlagatelj: 
Odbori za družbenopolitični in komunalni 
sistem Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora. 
Gradivo pripravi: 
Posebno delovno telo, sestavljeno iz 
delegatov zborov, predstavnikov družbenopolitičnih orga- 

nizacij in delegatov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. 
Rok obravnave: 
III in IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
obravnavajo tudi skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti 

2. Izhodišča za ureditev družbenega sistema 
informiranja 

Zaradi pomena informiranja kot sestavine političnega in 
delegatskega sistema bo Skupščina SR Slovenije ugotovila ali 
informiranje temelji na samoupravnih osnovah, kar omogoča, 
da se oblikujejo rasnične, celovite, sprotne in razumljive in- 
formacije kot osnove za delegatsko, samoupravno in poli- 
tično odločanje. Pri tem bo posebno pozornost posvetila 
krepitvi vloge informativnih dejavnikov, ki prispevajo k utrje- 
vanju družbenoekonomskega položaja delovnih ljudi v zdru- 
ženem delu. Prav tako bo skupščina proučila vlogo informira- 
nja pri oblikovanju socialistične samoupravne zavesti delov- 
nih ljudi in občanov, vlogo in funkcijo posameznih dejavnikov 
v procesu informiranja in zagotavljanje celovitega informira- 
nja delovnih ljudi in občanov, samoupravno organiziranost 
informativne dejavnosti ter družbeni vpliv na vsebino javnega 
obveščanja in dejavnost sistema informacij. Glede na pomen 
organiziranja in delovanja družbenega sistema informiranja v 
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temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, druž- 
benpolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah 
ter državnih, upravnih in strokovnih orgar.lh bo temu po- 
dročju informiranja potrebno posvetiti še posebno pozornost 
in ugotoviti ali je organizacija in delovanje le-tega ustrezno. 

S tega področja bo skupščina obravnavala zakon o družbe- 
nem sistemu informiranja v SR Sloveniji, zakon o statistiki in 
zakon o določanju, dodeljevanju in uporabi enotne matične 
številke občanov. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je pripravil: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojni: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

3 Nekateri pojavi in problemi uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti 

Ustavno sodišče bo Skupščini SR Slovenije predložilo ob- 
vestilo o nekaterih pojavih in problemih uresničevanja ustav- 
nosti in zakonitosti. Istočasno bo potrebno oceniti, kako se 
uresničujejo stališča Skupščine SR Slovenije o varstvu ustav- 
nosti in zakonitosti iz leta 1976 (Uradni list SRS, št. 25/76) 

Predlagatelj: 
Ustano sodišče SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Uresničevanje ustavne vloge občine kot 
temeljne družbenopolitične skupnosti. 

Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v 
vsem mandatnem obdobju. 

Skupščina bo spremljala, kako se občine v smislu ustave 
razvijajo kot celovite demokratične, samoupravne in temeljne 
družbenopolitične skupnosti, zlasti pri uresničevanju sistema 
samoupravnega družbenega planiranja in pri uveljavljanju 
družbenoekonomskih odnosov, družbenega varstva samo- 
upravnih pravic in družbene lastnine ter nadzora zakonitosti. 

V okviru obravnave te problematike bo potrebno tudi ugo- 
toviti, kako občine v skladu z načelom prostovoljnosti in 
solidarnosti sodelujejo med seboj na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja za uresničitev 
interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v občini, ki jih je 
po njihovi naravi mogoče uresničevati le v okviru takšnega 
sodelovanja. Oceniti bo potrebno tudi uresničevanje ustavnih 
funkcij skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

V letu 1979 bo skupščina: 
- ob obravnavi zakona o družbenem planiranju ugotovila 

kako se občinske skupščine na področju planiranja uveljav- 
ljajo kot dejavniki povezovanja vseh družbenih sil za pospeše- 
vanje ustvarjanja pogojev za hitrejši razvoj proizvajalnih sil; 

- proučila vlogo občin pri podružbljanju zunanje politike in 
mednarodnega sodelovanja, pri čemer bo potrebno vsebin- 
sko opredeliti vlogo občin pri kreiranju in uresničevanju zu- 
nanje politike SFRJ. Posebej naj bi bila opredeljena vloga 
občin pri razvoju odnosov z občinami oz. mesti v tujini, z 
namenom, da se razvijajo ti odnosi v skladu z našo politiko 
sodelovanja, hkrati pa, da se doseže večja smotrnost, poveza- 
nost in informiranost. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Posebna medresorska skupina republiških upravnih orga- 

nov v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL in Skup- 
nostjo slovenskih občin 

Rek obravnave: 
II., III. in IV. tromesečje 1979 

Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 

5. Razvoj samouprave v krajevnih skupnostih 
Skupščina bo pri tej obravnavi posvetila posebno pozor- 

nost vprašanju, kako se krajevne skupnosti v skladu z ustavo, 
zakonom o združenem delu in drugo zakonodajo razvija kot 
odprta samoupravna posebna interesna skupnost delovnih 
ljudi in občanov in kot sestavina družbenopolitičnih in druž- 
benoekonomskih odnosov. Oceniti bo treba tudi, kako se 
izvajajo stališča, priporočila in sklepi skupščine o nadaljnjem 
samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti iz leta 1975. Pri 
tem bo treba opredeliti zlasti naloge, ki izhajajo iz zvezne 
resolucije o razvoju krajevnih skupnosti na ustavnih temeljih. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Posebna medresorska skupina republiških upravnih orga- 

nov v sodelovanju z Republiško konferenco SZDL 
Rok obravnave: IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

6. Uresničevanje koncepta splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

Namen te obravnave je spremljanje uresničevanja procesa 
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite ter krepitev vseh oblik družbene samozaščite in njiho- 
vega povezovanja v celovit sistem samozaščitnega in 
obrambnega usposabljanja vseh delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kot jam- 
stva in sestavine uveljavljanja in varovanja socialistične samo- 
upravne demokracije in družbenopolitičnega sistema in spre- 
jem nadaljnjih usmeritev na tem področju. 

S tega področja bo skupščina obravnavala zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o ljudski obrambi, zakon o 
družbeni samozaščiti in zakon o notranjih zadevah. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravita: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo in Republiški 

sekretariat za notranje zadeve 
Rok obravnave: II. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

7. Stališča za delovanje enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih elementarnih nesreč v SR Sloveniji 

Skupščina je v IV. tromesečju 1978 sprejela osnutek stališč 
za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih elementarnih nesreč v SR Sloveniji in 
naložila izvršnemu svetu pripravo predloga tega akta. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

8. Uresničevanje resolucije o zakonodajni 
politiki republike 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1977 sprejela resolucijo o 
zakonodajni politiki republike. Potrebno je oceniti njeno |zva- 
janje, zlasti z vidika vključevanja delegatske baze v nastajanje 
in sprejemanje zakonov ter drugih aktov. Oceniti bo potrebno 
tudi, kako se uresničuje zahteva resolucije, da naj se cim 
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večje številcS družbenih odnosov ureja s samoupravnimi spo- 
razumi, družbenimi dogovori in drugimi splošnimi akti. Po- 
sebno pozornost bo ob ocenjevanju uresničevanja resolucije 
potrebno posvetiti tudi vprašanju, kako izvršni svet in drugi 
upravni organi uresničujejo svoje funkcije na področju spre- 
jemanja podzakonskih aktov. 

Predlagatelj: 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v 

sodelovanju s Sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 

1. Izvajanje stališč, priporočil in sklepov o 
uresničevanju zakona o združenem delu v SR 
Sloveniji 

Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v 
vsem mandatnem obdobju. Skupščina SR Slovenije je v 
marcu 1978, ob obravnavi informacije o uresničevanju zakona 
o združenem delu v SR Sloveniji, sprejela stališča, priporočila 
in sklepe o uresničevanju zakona o združenem delu v SR 
Sloveniji. Oceniti je treba kako se izvaja v tem aktu določena 
politika v SR Sloveniji. Potrebno bo med drugim ugotoviti tudi 
kako poteka uresničevanje samoupravnega družbenega pla- 
niranja v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, dohodkovnih odnosov, svobodne menjave dela, zlasti 
med delavci temeljnih organizacij in delavci skupnih služb, 
dohodkovnih odnosov med proizvodnjo in trgovino, preobra- 
zbe bančništva in zavarovalstva (posebno glede uveljavljanja 
internih bank in finančnih služb) ter uresničevanje samo- 
upravne organiziranosti. 

V letu 1979 bo skupščina obravnavala zlasti: 
- povezovanje temeljnih organizacij združenega dela in 

uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov v delovnih orga- 
nizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela; 

- ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela na 
področju družbenih dejavnosti; 

- samoupravno organiziranost in družbenoekonomske od- 
nose organizacij, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev 
s tujino, 

- povezovanje proizvodnih organizacij z organizacijami, ki 
se ukvarjajo s prometom blaga in storitev. 

Predlagatelj: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Gradivo pripravi: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 

v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za delo, Republi- 
škim svetom Zveze sindikatov Slovenije SIS, Gospodarsko 
zbornico in Družbenim pravobranilcem samoupravljanja SR 
Slovenije 

Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor 

2. Problematika produktivnosti dela in 
izkoriščanja zmogljivosti ter reprodukcijske 
sposobnosti gospodarstva. 

Glede na to, da produktivnost dela neposredno vpliva na 
dinamiko rasti celotnega družbenega proizvoda, kar se v 
srednjeročnih načrtih postavlja kot ena temeljnih nalog druž- 
benega razvoja na sploh, je potrebno v posebni analizi prou- 
čiti vzroke, zakaj glede produktivnosti zaostajamo za plan- 
skimi predvidevanji ter predlagati ukrepe, ki bi odpravili nega- 
tivne tendence na tem področju. Analiza naj zajame poleg 
materialne proizvodnje tudi svobodno menjavo dela. V zvezi s 
kakovostnimi dejavniki, ki se sintetično izražajo v produktiv- 
nosti dela, naj bodo posebej obravnavana vprašanja hitrej- 
šega vključevanja ter učinkovitejše rabe znanja, raziskoval- 

nega dela in inovacij v delovnih procesih, modernizacije de- 
lovnih procesov, predvsem v avtomatizaciji in racionalizaciji, 
boljšem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti, smotrnejši 
izrabi delovnega časa, vprašanju sodobne organizacije dela, 
varčnosti rabe energije in surovin ter smotrnejšemu zaposlo- 
vanju ter vprašanju dolgoročnega in planskega vključevanja v 
mednarodno menjavo dela. Ob obravnavi zakona o sredstvih 
skupnih rezerv in zakona o zajamčenem osebnem dohodku 
bo treba posebno pozornost posvetiti organizacijam združe- 
nega dela, ki poslujejo z izbubo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za industrijo v sodelovanju z drugimi 

ustreznimi republiškimi upravnimi organi, Gospodarsko zbor- 
nico in sindikati 

Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in Zbor občin 
Obravnava tudi Skupščina Raziskovalne skupnosti Slove- 

nije 

3. Uresničevanje sistema samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 

Gre za dolgoročno nalogo, ki jo bo skupščina opravljala v 
vsem mandatnem obdobju. Glede na vlogo in pomen samo- 
upravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja kot 
temeljnega načina usklajevanja interesov o skupnih in sploš- 
nih zadevah naj gradivo ugotovi, v kolikšni meri je pri samo- 
upravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju zago- 
tovljeno uveljavljanje odločilne vloge delavcev, delovnih ljudi 
in občanov, v kolikšni meri to vpliva oziroma krepi samou- 
pravni položaj delavcev v organizacijah združenega dela ter 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih in v kolikšni 
meri so pri tem udeležene znanstvene in strokovne institucije. 
Poseben poudarek naj bo dan uresničevanju sprejetih spora- 
zumov in dogovorov ter možnim posledicam neupoštevanja 
le-teh. Razprava o tej problematiki naj pokaže, kakšni ukrepi 
so potrebni na tem področju. 

V letu 1979 bo skupščina obravnavala zlasti: 
- samoupravno sporazumevanje o združevanju dela delav- 

cev v temeljnih organizacijah združenega dela; 
- samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje 

pri planiranju družbenega in materialnega razvoja; 
- samoupravno sporazumevanje na področju pridobivanja 

in razporejanja dohodka in čistega dohodka. 

Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem v sodelovanju z Republiškim svetom zveze sindikatov 
Slovenije 

Rok obravnave: 
II. tromesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi Skupščine samoupravnih interesnih 

skupnosti 

4. Uresničevanje sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju s sosednjimi 
državami 

Skupščina SR Slovenije je sprejela v letu 1975 sklepe in 
stališča o obmejnem gospodarskem sodelovanju s sosednjimi 
državami. Oceniti je treba kako se sprejeti sklepi in stališča 
uresničujejo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 

5. Ocena razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje 

Gradivo naj bi na podlagi analiz posamičnih dejavnosti 
gospodarske infrastrukture povzelo temeljne ugotovitve in 
podalo usmeritev za nadaljnje delo. Potrebno bo tudi analizi- 
rati kako se v okviru samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje združujejo sredstva za financiranje de- 
javnosti posebnega družbenega pomena in predlagati ukrepe 
za izvedbo nalog na področju teh dejavnosti, ki so sprejete z 
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Posebno pozornost je treba posvetiti uveljavljanju družbe- 
noekonomskih odnosov na področju komunalnega gospo- 
darstva. 

Cilj analize naj bi bila uskladitev veljavne zakonodaje z 
zakonom o združenem delu in z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Posebna madresorska skupina Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije 
Rok obravnave: 
bo usklajen z razpravo v družbenopolitičnih organizacijah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

6. Družbeni dogovor o osnovah za 
oblikovanje sredstev za osebne dohodke in za 
prisvajanje osebnih dohodkov 

V pripravi je družbeni dogovor o osnovah za oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in za prisvajanje osebnih dohod- 
kov, ki naj bi opredelil temeljne skupne osnove za urejevanje 
odnosov pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke in pri 
prisvajanju osebnih dohodkov. Ta dogovor naj bi predstavljal 
razčlenitev in konkretizacijo zakonskih določil, ki bi poma- 
gala v izpeljavi praktičnih rešitev. Gre za konkretizacijo za- 
kona o združenem delu glede družbenoekonomskih kriterijev 
osnov in meril, ki so lahko skupna v celotnem združenem 
delu. 

Predlagatelj: 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Koordinacijski odbor Republiškega sveta za vprašanja 

družbene ureditve 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

7. Uresničevanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu 

Poleg tematske obravnave bo skupščina s tega področja 
obravnavala zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih, zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o stanovanjskih razmerjih, zakon o spremembah 
zakona o stanarinah, zakon o spremembi zakona o ugotovitvi 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, zakon o spremembi 
zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, 
zakon o spremembi zakona o stanovanjskih zadrugah, zakon 
o spremembi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih, zakon o spremembi zakona o programiranju in financi- 
ranju stanovanjske graditve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je pripravil: 

Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije in CK ZKS in Republiški sekretariat za urbanizem 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 

8. Analiza davčne politike v SR Sloveniji 
Analiza naj bi prikazala vse vidike davčne politike v repu- 

bliki ter bo služila na podlagi stališč, sprejetih v Skupščini SR 
Slovenije kot osnova za revizijo davčnega sistema, kar bo 
zahtevalo sprejetje zakona o . davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela, zakona o davkih občanov in 
zakona o službi družbenih prihodkov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo je pripravil: 
Republiški sekretariat za finance 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

9. Izhodišča za samoupravni sporazum o 
delitvi dela in o samoupravni organiziranosti 
zdravstva v SR Sloveniji 

Namen tega sporazuma je doseči boljšo strokovno in sa- 
moupravno povezanost zdravstvenih organizacij kot tudi med 
zdravstvenimi organizacijami in skupnostmi, določiti uskla- 
jene z dohodkovnimi možnostmi optimalne potrebe po zdrav- 
stvenih zmogljivostih, uveljaviti učinkovite, vendar racional- 
nejše oblike zdravstvenega varstva in hitrejše uresničevanje 
vrednostnih ter planskih nalog, odpraviti neracionalno večtir- 
nost pri razvijanju nekaterih zdravstvenih zmogljivosti ter 
odpraviti nekatera razvojna neskladja med posameznimi 
zdravstvenimi dejavnostmi. 

Predlagatelj: 
Izvršni odbor Skupščine zdravstvene skupnosti Slovenije 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 
Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije 

III. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ 

1. Spremembe in dopolnitve družbenega 
dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976 do 1980 z aneksom k 
družbenemu dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 

Obrazložitev bo poslal Izvršni svet. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi Skupščine samoupravnih interesnih 

skupnosti 
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2. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije v razdobju 1976 do 1980 v letu 1979 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

3. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 v 
letu 1980 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 

sistem 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zborobčin in 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih 

skupnosti 

4. Uresničevanje skladnejšega regionalnega 
razvoja SR Slovenije 

Analiza naj pokaže, kako se uresničuje politika skladnej- 
šega regionalnega razvoja, opredeljenega z družbenim pla- 
nom SR Slovenije ter z zakonom in dogovorom o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji; v tem 
okviru naj zlasti pokaže, kako se uresničuje politika pospeše- 
nega razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij 
z vidika neposrednega dohodkovnega povezovanja in združe- 
vanja dela in sredstev TOZD z razvitejših in manj razvitih 
območij, skupnih oblikovanj razvojnih programov v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti ter bank in z vidika skupno dogovorje- 
nega obsega pravic glede družbenega standarda in socialne 
zaščite delovnih ljudi in občanov, z vidika zaposlovanja in z 
vidika vračanja naših delavcev z dela v tujini in njihovega 
zaposlovanja; analiza naj po potrebi vsebuje tudi zasnovo za 
sprejem potrebnih ukrepov za spodbujanje ekonomskega in- 
teresa delavcev v TOZD na razvitejših in manj razvitih območij 
za neposredno združevanje dela in sredstev, hkrati pa naj po 
potrebi opredeli tudi ugotovitve, na katerih naj temelji politika 
na tem področju v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
vključno z ustreznimi pobudami za revizijo normativnih aktov 
oziroma družbenega dogovora. 

Predlagatelj. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega ra- 

zvoja 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

5. Vključevanje organizacij združenega dela v 
SR SLoveniji v hitrejši razvoj manj razvitih 
socialističnih republik in SAP Kosova 

Informacija naj prikaže, kako Slovenija uresničuje prevzete 
obveznosti po družbenem planu Jugoslavije in zveznih zako- 
nov in v tem okviru zlasti namene in obseg neposrednega 

združevanja sredstev za razvojne projekte in programe po 
načelih skupnih vlaganj, rezultate takega samoupravnega po- 
vezovanja dela in sredstev z vidika prenosa znanja, izkušenj, 
sodobne tehnologije in organizacije dela ter uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov; prikaže naj tudi učinkovitost investi- 
cijskih vlaganj, posebej pa naj opredeli možnosti in ukrepe za 
večji delež neposrednega združevanja v okviru celotnih ob- 
veznosti združenega dela v SRS na tem področju (nad 20- 
odstotno neposredno združevanje v okviru obvezne kreditne 
kvote) 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Priprave za sprejem družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 

V pripravah in sprejemanju planov za naslednje srednje- 
ročno plansko obdobje je treba zagotoviti dosledno izvajanje 
novega sistema družbenega planiranja, kar med drugim po- 
meni zahtevno samoupravno sporazumevanje in dogovarja- 
nje o temeljih planov samoupravnih organizacij i.n skupnosti 
ter družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. S pripra- 
vami naslednjih srednjeročnih planov se bo pričelo že v drugi 
polovici leta 1978, v II. četrtletju 1979. leta pa bo izvršni svet 
predložil v obravnavo: 

- program dela za pripravo dogovora o temeljih družbe- 
nega plana v letih 1981 do 1985, vključno s pripravo dogovora 
o temeljih prostorskega plana SR Slovenije, 

- analizo razvojnih možnosti SR Slovenije v razdobju 1981 
do 1985, 

- smernice za pripravo družbenega plana SR Slovenije, 
- osnovne naloge planskih obrambnih priprav SR Slove- 

nije v letih 1981-1985. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
III. in IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

7. Dogovor o temeljih prostorskega plana SR 
Slovenije do leta 1985 z elementi dolgoročnih 
ciljev in smeri prostorskega vidika družbenega 
razvoja do leta 2000 

Predlagatelj. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Rep. komite za druž. planiranje in infor. sistem, 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje v sodelovanju z 

Koordinacijsko komisijo za pripravo prostorskih planov v SR 
Sloveniji pri Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje in 
medsektorsko komisijo za pripravo dogovora o temeljih pro- 
storskega plana SR Slovenije pri Odboru Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomsko ureditev, 
družbeni plan in razvoj, strokovnimi službami republiških 
samoupravnih interesnih skupnosti, organov in organizacij 

Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 
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8. Opredelitev funkcije republiškega 
proračuna v sistemu splošne porabe, ter 
izhodišča za sestavo republiškega proračuna 
za leto 1980, 

V skladu z zakonom o združenem delu in spremembami v 
sistemu državne uprave, ko se na nov način ureja financiranje 
državnih organov in oblikovanje dohodka delovnih skupnosti 
teh organov, je treba analizirati tudi specifični položaj prora- 
čuna v sistemu splošne porabe in nakazati konkretne usmeri- 
tve za leto 1980 kot prvega leta izvajanja novega sistema. Pri 
tem se bo treba posebej opredeliti do funkcije republiškega 
proračuna pri zagotavljanju sredstev za intervencije v kmetij- 
stvu in prehrani oziroma do razmejitve med splošno in 
skupno porabo. Prav tako bo treba opredeliti izhodišča za 
financiranje splošne porabe v dopolnjevanih občinah. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, 
organizacijo uprave in proračun 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 

Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

9. Energetska bilanca SR Slovenije v letu 
1979 z informacijo o poteku izgradnje 
energetskih objektov za leto 1978 

Energetska bilanca SR Slovenije v letu 1979 mora zajeti 
celotno proizvodnjo, nabavo, predelavo in porabo vseh ener- 
getskih virov. Gradivo mora zajeti tudi oceno ekonomskih 
učinkov te bilance v letu 1979 ter poročilo o izvrševanju 
sprejetih ukrepov in akcijskih programov izvršnega sveta v 
zvezi z energetsko situacijo, sprejetih v letu 1976, 1977 in 
1978. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za energetiko 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

II. DEL 

ZAKONODAJNO PODROČJE 

A) Republiški za- 

koni 

A. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
A1 Državni organi 

1. Zakon o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih 

Predlog zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Zakon o družbenih svetih 
Zakon naj bi na sistemskih osnovah novega zveznega Za- 

kona o temeljih družbenih svetov ter o zveznih družbenih 
svetih, ki je v pripravi, postavil ureditev družbenih svetov v SR 
Sloveniji. Republiški zakon bo nadalje razvil zlasti izhodišča 
za ustanavljanje in delo družbenih svetov v občinah in pri 
organih uprave ter vzpostavil konkretno organizacijo republi- 
ških družbenih svetov. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za za- 

konodajo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Zakon o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Zakon predstavlja konkretizacijo ustreznih določb sistem- 
skih zakonov o državni upravi in uskladitev obstoječe organi- 
zacijske strukture republiške uprave z dejanskimi potrebami 
na posameznih področjih iz pristojnosti državne uprave v 
republiki. Po sprejetju tega zakona bo Skupščina SRS spre- 
jela odlok o sestavi republiških komitejev. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o dopolilnem izobraževanju, 
pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev v 
državnih organih 

Zakon bo enotno urejal pripravništvo, strokovne izpite ter 
dopolnilno strokovno in družbenopolitično izobraževanje za 
vse delavce upravnih organov, pravosodja in drugih državnih 
organov. Sprememba sedanjih predpisov, ki urejajo to po- 
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dročje je nujna predvsem zaradi doslej neustrezno urejenih 
strokovnih izpitov. Stalnega dopolnilnega izobraževanja v dr- 
žavnih organih doslej ni urejal noben predpis. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

5. Zakon o pravni pomoči 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Zakon o sanitarni inšpekciji 
Novelacija zakona je potrebna zaradi uskladitve obveznosti, 

pravic in odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti in orga- 
nov državne uprave pri zagotavljanju pravic do zdravstvenega 
nadzorstva nad živili, predmeti splošne rabe, komunalne hi- 
giene in drugih vprašanj na področju sanitarnega nadzorstva 
in pri izvrševanju ukrepov za varovanje zdravja delavcev v 
združenem delu 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slovenije 

A2 Ljudska obramba, družbena 
samozaščita in notranje zadeve 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ljudski obrambi 

Spremembe in dopolnitve republiškega zakona o ljudski 
obrambi bodo potrebne zaradi ustreznih sprememb v zvez- 
nem zakonu o ljudski obrambi. Gre za nekatere organizacij- 
ske spremembe s tem, da bo bolj izpostavljena vloga subjek- 
tivnih sil, zlasti zveza komunistov. V spremembah in dopolni- 
tvah zakona o ljudski obrambi bo še bolj poudarjena pove- 
zava splošnega ljudskega odpora z družbeno samozaščito. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Zakon o družbeni samozaščiti 
Glede na dosedanja spoznanja je potrebno področje druž- 

bene samozaščite urediti s posebnim zakonom v skladu s 
smernicami nadaljnjega razvoja družbene samozaščite, spre- 
jetimi na VIII. kongresu ZKS. Določbe tega zakona bodo 
morale biti usklajene z ustreznimi določbami zakona o ljudski 
obrambi. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

9. Zakon o notranjih zadevah 
Z novim zakonom, ki bo nadomestil del sedanjega zakona o 

družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih zadevah, se ureja 
področje notranjih zadev in usklajujejo sedaj veljavne do- 
ločbe s sistemskimi predpisi, predvsem na področju delovnih 
razmerij, desciplinske odgovornosti, samoupravljanja in izo- 
braževanja delavcev, ki delajo na področju notranjih zadev. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

10. Zakon o osebni izkaznici 
Spremenile naj bi se določbe sedanjega zakona o podatkih, 

ki jih vsebuje osebna izkaznica, uvedla matična številka, obra- 
zec osebne izkaznice pa bi se spremenil tako, da bi bilo 
mogoče vpisovati spremembe prebivališča. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Pristojen: 
Zbor občin 

11. Zakon o določanju, dodeljevanju in 
uporabi enotne matične številke občanov 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek in predlog zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Zavod SR Slovenije za statistiko 
Pristojen: 
Zbor občin 
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B. DRUŽBENOEKONOMSKI SISTEM 

B1 Svobodna menjava dela 

1. Zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela 

Predlog zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Odbor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za družbene 

dejavnosti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 
2. Zakon o kulturnih skupnostih 
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil 

ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne 
prakse je potrebno novelirati zakon o kulturnih skupnostih ter 
sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno razreševanje druž- 
benoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci stori- 
tev na področju kulture. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina kulturne skupnosti Slovenije 

3. Zakon o raziskovalnih dejavnostih in 
raziskovalnih skupnostih 

Na področju raziskovalne dejavnosti so na podlagi zakona v 
združenem delu doseženi prvi premiki pri uveljavljanju novih 
družbenoekonomskih odnosov, čeprav se še ohranjajo tudi 
stari odnosi. Prav tako je še tudi nedodelan sistem planiranja 
raziskovalne dejavnosti. Za pospešitev nadaljnjega razvoja je 
treba hitreje razvijati vse oblike svobodne menjave dela, po- 
drobneje opredeliti odnose med udeleženci svobodne me- 
njave dela in dograditi samoupravno organiziranost na tem 
področju. 

Predlog za izdajo zakona: I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
lil. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije 

4. Zakon o izobraževalnih skupnostih 
Zakon o izobraževalnih skupnostih bo nadomestil sedanji 

zakon o izobraževalnih skupnostih iz leta 1974, na podlagi 
katerega delujejo občinske in posebne izobraževalne skupno- 
sti in izobraževalna skupnost Slovenije. Na podlagi izkušenj in 
njihovega delovanja bo dalje razvijal in konkretiziral v skladu 
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z zakonom o združenem delu in zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela uveljavljene družbenoekonomske od- 
nose v svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraže- 
vanja ter uskladil samoupravno organiziranosti na tem po- 
dročju z določbami navedenih zakonov. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

5. Zakon o teiesnokulturnih skupnostih 
Zakon o teiesnokulturnih skupnostih bo nadomestil sedanji 

zakon o teiesnokulturnih skupnostih iz leta 1973. Hkrati ni več 
v celoti v skladu z ustavo, pa tudi dosežene izkušnje in razvoj 
telesnokulturne dejavnosti terjajo, da se to področje na novo 
uredi - v skladu z določbami zakona o združenem delu in 
zakona o osnovah svobodne menjave dela. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Zakon o predšolski vzgoji in varstvu otrok 
Za razliko od obstoječega zakona o vzgojnovarstveni dejav- 

nosti bo novi zakon dal večji poudarek vzgoji ne le otrok v 
vzgojnovarstveni h organizacijah, ampak vseh otrok v krajev- 
nih skupnostih, da bi bili tako vsi otroci deležni nekaterih 
oblik vzgojnih dejavnosti. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. mesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

7. Zakon o skupnostih socialnega varstva 
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil 

ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne 
prakse je potrebno novelirati zakon o skupnostih socialnega 
varstva ter sprejeti določila, s katerimi ob omogočeno uskla- 
jevanje vseh področij, ki se združujejo v skupnostih social- 
nega varstva s ciljem, da zagotovijo enakomeren razvoj teh 
področij v okviru zagotavljanja socialne varnosti vseh delov- 
nih ljudi in občanov. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
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III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 

8. Zakon o socialnem skrbstvu 
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil 

ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne 
prakse je potrebno novelirati zakon o socialnem skrbstvu ter 
sprejeti določila, s katerimi ob omogočeno razreševanje druž- 
benoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci stori- 
tev socialnega skrbstva. 

V zvezi s tem bo zakon vseboval določila o splošnih vpraša- 
njih socialnega skrbstva, organizaciji in izvajanju javnih poo- 
blastil, ki so dana tem skupnostim na podlagi drugih zakon- 
skih predpisov. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

9. Zakon o zdravstvenem varstvu 
Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil 

ustave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne 
prakse je potrebno natančnejše določiti načela za uresničeva- 
nje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izva- 
jalci zdravstvenega varstva, načela za samoupravno organizi- 
ranje uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva v zvezi 
z uresničevanjem svobodne menjave dela, pogoje za ustanav- 
ljanje TOZD zdravstvene dejavnosti, načela usmerjenega izo- 
braževanja zdravstvenih delavcev ter pravice in obveznosti 
družbenopolitičnih skupnosti in druga vprašanja na področju 
zdravstvenega varstva. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IIK trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva 

10. Zakon o družbenem varstvu otrok in o 
skupnostih otroškega varstva 

Zaradi hitrejšega in doslednejšega uresničevanja določil 
jstave in zakona o združenem delu ter potreb neposredne 
arakse je potrebno novelirati zakon o družbenem varstvu 
strok ter sprejeti določila, s katerimi bo omogočeno razreše- 
/anje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izva- 
alci storitev na področju družbenega varstva otrok. Zakon bo 
/seboval določila o splošnih vprašanjih družbenega varstva 
strok, organizaciji in določbe o uresničevanju svobodne me- 

njave dela kot osnovnega družbenoekonomskega odnosa 
med uporabniki in izvajalci. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina socialnega varstva Slovenije 

II. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena 

Urejanje družbenoekonomskih odnosov in svobodne me- 
njave na področju komunalnega gospodarstva, posebno po 
sprejetju zakona o združenem delu, zahteva spremembe se- 
danjega zakona tako glede samoupravne organiziranosti kot 
tudi dodelave sistema financiranja, odnosno menjave dela in 
sredstev. Spremembe in dopolnitve terjajo tudi v Skupščini 
SR Sloveniji sprejeta stališča, sklepi in priporočila za obliko- 
vanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške poli- 
tike v SR Sloveniji. 

Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B2 Družbenoekonomski odnosi 

12. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku 
Po 131. členu zakona o združenem delu se višina zajamče- 

nega OD določa tudi z zakonom. Predlagani zakon pomeni 
uresničitev cit. določbe zakona o združenem delu. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za delo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

13. Zakon o sredstvih skupnih rezerv 
S tem zakonom bo v skladu z načeli zakona o združenem 

delu in novega zveznega zakona o sredstvih rezerv na novo 
urejeno združevanje sredstev rezerv v skladu skupnih rezerv v 
organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skup- 
nostih. Nova ureditev bo nadomestila obstoječi sistem zdru- 
ževanja in uporabe sredstev skupnih rezerv, opredlejenih z 
republiškim zakonom. 

Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
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Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

14. Zakon o družbeni kontroli cen 
Zakon bo urejal pravice in obveznosti organov SRS in občin 

pri opravljanju družbene kontrole cen, v skladu z zveznim 
zakonom ter delno postopke pri sklepanju samoupravnih 
sporazumov in pripravi pravilnikov, ki jih izdaja Zavod za 
cene. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

15. Zakon o zavarovanju in skupnostih 
zavarovanja 

S tem zakonom bodo v skladu z zveznim zakonom o teme- 
ljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja urejena 
predvsem določena vprašanja s področja obveznega zavaro- 
vanja v prometu, ki so bila poprej urejena z zveznimi predpisi. 
Republiškega zakona s tega področja doslej še nismo imeli. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

16. Zakon o vpisovanju samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti v sodni register 

Zakon o združenem delu določa nekatere subjekte vpisova- 
nja v sodni registef. Poleg tega pa predvideva, da druge 
subjekte vpisa določi zakon. Novi republiški zakon bo določil 
obveznost vpisa v sodni register za samoupravne interesne 
skupnosti, kateri podatki o interesnih skupnostih se bodo 
vpisovali v sodni register in katere listine bo potrebno predlo- 
žiti ob zahtevi za vpis. Urejal bo tudi druga vprašanja v zvezi z 
vpisovanjem interesnih skupnosti v sodni register. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 197.9 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B3 Družbeni sistem informiranja 

17. Zakon o družbenem sistemu informiranja 
v SR Sloveniji 

Zakon naj bi celovito uredil sistem informacij (integralni 
informacijski sistem Sr Slovenije), pri čemer bo izhajal iz 

splošnih smernic resolucije Skupščine SFRJ, ustreznega do- 
kumenta, ki bo še predložen Skupščini SR Slovenije ter zvez- 
nega zakona, ki naj bi predhodno uredil temelje odnosov na 
tem področju. 

Zakon naj bi med drugim uredil tudi enotne elemente raču- 
nalništva in postavil izhodišča za družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje v smeri poenotenja, racionali- 
zacije in skupnega planiranja ter programiranja razvoja infor- 
macijskega sistema. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

18. Zakon o statistiki 
SR Slovenija še nima zakona o statistiki, čeprav je organiza- 

cija statistične službe v republiki in urejanju funkcionalnih 
problemov, ki se tičejo zbiranja, obdelovanja in objavljanja 
statističnih podatkov, ki imajo pomen za republiko, v republi- 
ški zakonodajni pristojnosti. Statistična služa v SR Sloveniji 
uravnava svoje delo z analogno uporabo določb zveznega 
zakona, to je zakona o statističnih raziskovanjih, ki imajo 
poemn za vso državo, kar pa ne rešuje številnih težavnih 
problemov v zvezi s to službo v republiki. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 

Zavod SRS za statistiko 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

B4 Družbeno planiranje 

19. Zakon o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SR Slovenije 

321. člen ustave SR Slovenije določa, da republika s svojimi 
predpisi ureja sistem družbenega planiranja; to obveznost ji 
nalaga tudi zvezni zakon o temeljih sistema družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu Jugoslavije. Republiški zakon 
bo moral urediti ne samo sistem vsebine, nastajanja, spreje- 
manja in kontinuitete republiškega družbenega plana, marveč 
še tudi številna - v zveznem zakonu nerešena ali le nakazana 
vprašanja samoupravnega družbenega planiranja kot ene od 
temeljnih sestavin družbenoekonomskih odnosov in uveljav- 
ljanja odločilne vloge delavcev v temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela sploh. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
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Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Rep. komite za družbeno planiranje in informacijski sistem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

20. Zakon o urbanističnem planiranju 
Z zakonom o urbanističnem planiranju usklajujemo sedaj 

veljavni zakon iz leta 1967 z ustavo, z zakonom o združenem 
delu in z zakonom o sistemu družbenega planiranja, upošte- 
vajoč tudi izkušnje pri izvajanju sedaj veljavnega zakona. 
Nova ureditev naj upošteva integralno družbeno planiranje in 
zagotovi razvoj in ureditev prostora ter njegovo smotrno upo- 
rabo na način, da bo možno uresničevati ustavno načelo 
neposrednega samoupravnega odločanja delovnih ljudi in 
občanov pri sprejemanju skladnih prostorskih odločitev. Po- 
membni dejavniki pri tem naj postanejo krajevna skupnost, 
organizacije združenega dela in samoupravne interesne 
skupnosti. Nov sistem urbanističnega planiranja mora zago- 
toviti prostorske možnosti za planirano družbeno reproduk- 
cijo in zlasti za širše regionalne objekte, ki so podlaga za 
hitrejši gospodarski in družbeni razvoj SR Slovenije, ter za 
stanovanjsko izgradnjo, ki ima pri tem poudarjen socialen in 
gospodarski pomen. V zakonu je potrebno izpeljati novo 
organizacijo urbanistične strokovne službe. 

Predlog za izdajo zakona: 
II trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

B5 Družbenoekonomski položaj 
<metov 

21. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
:akona o gozdovih 

Zakon o gozdovih je treba uskladiti z zakonom o združenem 
ielu. Te uskladitve se bodo nanašale predvsem na vprašanja 
iamoupravne organiziranosti kmetov v temeljnih obratih koo- 
>erantov. Analiza o štiriletnem izvajanju zakona o gozdovih 
ia je pokazala, da je potrebno spremeniti tudi določbe, ki 
»predeljujejo položaj samoupravnih interesnih skupnosti za 
lozdarstvo v smeri krepitve njihove vloge. Dopolniti bo po- 
rebno tudi določbe o ugotavljanju tistega dohodka temeljnih 
>rganizacij združenega dela gozdarstva, ki izvira iz različnih 
iaravnih proizvodnih pogojev pri gospodarjenju z družbenimi 
lozdovi. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

22. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov 

Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov, se nanašajo predvsem na varstveni do- 
datek kmetov-borcev NOV, hkrati pa urejajo finančna vpraša- 
nja, ki utegnejo nastati, če družbeno pravne osebe, ki bi 
prevzele od kmetov - zavarovancev njihova zemljišča, ne 
plačajo prispevka. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupne SR Slovenije 
lec: 
Republiški sekretariat za delo v sodelovanju s Skupnostjo 

starostnega zavarovanja kmetov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

23. Zakon o hranilno-kreditnih organizacijah 
Zakon bo v skladu z rešitvami in pooblastili iz zveznega 

zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema urejal 
staačin ustanavljanja in poslovanja hranilno-kreditnih služb v 
kmetijskih in gozdno-gospodarskih organizacijah. Glede na 
doseženo stopnjo razvitosti hranilno-kreditnega poslovanja v 
drugih oblikah združevanja sredstev se postavljajo zahteve, 
naj bi novi zakon določil splošna načela za organiziranost in 
delovanje vseh oblik hranilno-kreditnega poslovanja. Novi 
zakon bo zagotovil kontinuiteto dela hranilno-kreditnih služb 
po obstoječem republiškem zakonu. 

Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

24. Zakon o obrambi pred točo 
Zakon naj bi v SR Sloveniji uveljavil enoten sistem obrambe 

pred točo. Tako bi se lahko doseglo obvarovanje kmetijskih 
pridelkov in drugih materialnih dobrin pred posledicami te 
naravne nesreče. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B6 Davčni sistem 

25. Zakon o davku iz dohodka TOZD 
S tem zakonom bo v skladu z zakonom o združenem delu, z 

zakoni, ki urejajo obračunski sistem in drugimi sistemskimi 
zveznimi zakoni na novo urejeno plačevanje davka iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela. Temeljna vpra- 
šanja davčnega sistema (zavezanec, davčna osnova, davčne 
stopnje) bodo v zakonu opredeljena v skladu z načeli medre- 
publiškega dogovora o enotnih osnovah sistema davkov, kije 
že v pripravi. 
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Priprava navedenega zakona je tesno povezana s pripravo 
medrepubliškega dogovora o temeljnih osnovah sistema dav- 
kov, v katerem bodo enotno za vso Jugoslavijo opredeljeni 
osnovni elementi tega davka, kot so: zavezanec, osnova in 
vrste stopenj. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

29. Zakon o dajanju poroštva SR Slovenije za 
obveznosti OZD pri določenih tujih posojilih 

Obstoječi zakon bo treba spremeniti v tem smislu, da repu- 
blika ne bi več dajala neposrednih poroštev organizacijam 
združenega dela za najemanje tujih posojil, temveč naj bi 
dajala takšno poroštvo le bankam. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

26. Zakon o davkih občanov 
Novi zakon o davkih občanov bo pomenil kompleksno revi- 

zijo obstoječega davčnega zakona glede na pobude, ki so bile 
izrečene ob dosedanjem izvajanju zakona in glede na nove 
rešitve, ki so bile na tem področju uveljavljene z zakonom o 
združenem delu oziroma bodo uveljavljene z novim obrtnim 
zakonom. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

27. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na promet nepremičnin 

Predlog zakona: 
I. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

28. Zakon o službi družbenih prihodkov 
Zakon bo urejal organizacijo in način poslovanja služb 

oziroma uprav družbenih prihodkov kot nove oblike upravnih 
organov, ki bodo izvajale svoje funkcije predvsem na nasled- 
njih področjih: odmera in pobiranje davkov od občanov, pobi- 
ranje prispevkov od občanov za družbene dejavnosti, inšpek- 
cijsko nadzorstvo ter spremljanje pridobivanja in trošenje 
prihodkov občanov. Novi zakon bo pripravljen na podlagi 
enotnih izhodišč, ki bodo sprejeta s posebnim zveznim zako- 
nom. Priprava tega zakona je odvisna od priprave zveznega 
zakona o položaju, organizaciji in delovnem področju služb 
družbenih prihodkov, ki bo predvidoma v prvi fazi obravnavan 
v Zveznem izvršnem svetu novembra 1978. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

30. Zakon o zaključnem računu SR Slovenije 
za leto 1978 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

31. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1980 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin 

B7 Vzgoja in izobraževanje 

32. Zakon o usmerjenem izobraževanju 
Zakon daje sistemsko podlago za celovito izobraževanje za 

delo in samoupravljanje po končanem obveznem osemletnem 
šolanju, ki obsega izobraževanje za poklice, usposabljanje na 
delu in z delom, kakor tudi nadaljnje izpopolnjevanje v po- 
klicu. Področje vzgoje in izobraževanja je v zakonu obdelano 
z vidika uresničevanja sistema svobodne menjave dela, pri 
čemer skuša ovrednotiti celotno področje dejavnosti glede na 
njegov prispevek k ustvarjenemu družbenemu dohodku ozi- 
roma k dohodku delovne organizacije. Zakon obravnava 
snov, ki je sedaj zajeta v zakonu o visokem šolstvu, zakonu o 
srednjem šolstvu, zakonu o poklicnem izobraževanju in o 
urejanju razmerij, zakonu o organizacijah za izobraževanje 
odraslih in še deloma v štirih drugih zakonih. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
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33. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli 

Zakon naj bi sedanjo zakonsko ureditev osnovnih šol prila- 
godil za potrebe usmerjenega izobraževanja in urejeval tudi 
vprašanja celodnevnih osnovnih šol. S tem bo treba preveriti 
zlasti opredelitev smotrov osnovne šole. Prav tako bo zakon 
uskladil delo in organizacijo osnovnih šol z zakonom o zdru- 
ženem delu ter vključil v delo osnovnih šol tudi pedagoško- 
psihološke in socialne strokovne službe. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

34. Zakon o pedagoški službi 
Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov in samo- 

upravne organiziranosti v vzgoji in izobraževanju terja, da se 
spremenijo položaj in pristojnosti pedagoške nadzorne in 
svetovalne službe. Zakon bo na novo koncipiral vlogo in 
položaj te službe. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

B8 Kultura 

35. Zakon o knjižničarstvu 
Zakon zamenjuje sedaj veljavni zakon o knjižnicah ter 

izhaja iz urejanja knjižničarstva kot dejavnosti, pri čemer 
zlasti razširja vlogo matičnih knjižnic pri skrbi za napredek 
knjižničarstva. Usklajuje organizacijo in delo knjižnic z zako- 
nom o združenem delu. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

36. Zakon o samostojnih umetnikih 
Zakon naj bi na noVo prvič opredelil položaj delavcev, ki 

samostojno kot poklic opravljajo umetniške ali druge kulturne 
dejavnosti in status njihovih začasnih in trajnih delovnih 
skupnosti. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

37. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o SAZU 

Zakon o SAZU je bil sprejet leta 1971 in je zastarel ter ne 
omogoča hitrejše vključevanje SAZU v enotno znanstveno 
raziskovalno dejavnost v Sloveniji. S predlaganimi spremem- 
bami zakona bi jasneje opredelili vlogo akademijskih inštitu- 
tov in razmejili odnose med reprezentativnim in operativnim 
delom akademije. 

Predlog za izdajo zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo v sodelovanju z Republiškim 

komitejem za raziskovalno dejavnost 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

38. Zakon o odrskih kulturnih dejavnostih 
Zakon bo nadomestil večino že zdavnaj zastarelih določb 

zakona o poklicnih gledališčih iz leta 1957 ter uredil nekatere 
temeljne samoupravne zadeve na področju glasbe in posre- 
dovanja kulturnih prireditev, ki doslej v posebnem republi- 
škem zakonu niso bile obdelane; zakon bo uredil soodločanje 
predstavnikov širše družbene skupnosti v delovnih organiza- 
cijah s področja gledališča, glasbe, plesa^ in posredovanja 
kulturnih prireditev, ki vse opravljajo dejavnost posebnega 
družbenega pomena in opredelil specifičnost njihovega sa- 
moupravnega organiziranja. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
lil. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

39. Zakon o filmu 
Obstoječi zakon o filmu, ki je bil sprejet v času ustavnih 

amandmajev, je potrebno uskladiti z ustavo in zakonom o 
združenem delu. Novi zakon bo uredil osnove družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju filma, uredil nekatera vpraša- 
nja v zvezi s samostojnimi umetniki na tem področju. Poleg 
tega bo urejal še vprašanja proizvodnje, prometa, javnega 
predvajanja filmov, organa za pregled filmov ter arhivskega 
filmskega gradiva. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
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40. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Prešernovem skladu 

Z nastankom in uveljavljanjem novih družbenoekonomskih 
odnosov na področju kulture ter nadaljnjim izpopolnjevanjem 
organiziranosti in delovanja kulturnih skupnosti je potrebno 
na novo, v skladu z ustavo in zakonom o združenem delu, 
urediti tudi Prešernov sklad (vprašanje ustanovitve, zagotav- 
ljanja sredstev, upravljanje z njimi, zagotovitev vpliva širše 
družbene skupnosti ter uporabnikov ter vprašanje predlaga- 
nja kandidatov za Prešernove nagrade ter podeljevanja teh 
nagrad). 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

B9 stanovanjska politika in 
usmerjanje razvoja stanovanjskega 
gospodarstva 

41. Zakon o spremembah in dopolnitvi 
zakona o samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih 

Čeprav je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti v letošnjem 
letu bo potrebno predvsem glede vloge in pristojnosti stano- 
vanjskih skupnosti v usmerjeni stanovanjski graditvi financi- 
ranju in zagotavljanju izgradnje zaključenih stanovanjskih 
sosesk, dopolniti zakon o stanovanjski skupnosti, istočasno 
pa tudi pretehtati ustreznost združevanja dela stanovanjske 
zakonodaje v celovit zakon o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

42. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini 

Tudi zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini, ki je bil sprejet leta 1974 bo potrebno spremeniti 
in dopolniti v skladu z družbeno opredeljenim prehodom na 
ekonomske stanarine in odločanjem o njihovi delitvi in racio- 
nalni porabi v okviru zborov stanovalcev ter samoupravne 
stanovanjske skupnosti. Opredeliti bo potrebno odgovorne 
nosilce in nivoje odločanja gospodarjenja s sredstvi stanarin. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

43. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zakon o stanovanjskih razmerjih je bil sprejet v letu 1974 in 
nato dopolnjen v skladu z družbeno prakso, vendar se tudi tu 
kaže potreba po celovitejši uskladitvi in dopolnitvi, predvsem 
v zvezi z angažiranjem lastnih sredstev tudi za pridobitev 
pravice uporabe nad stanovanjem in ureditvi odnosov, ki iz 
tega izhajajo. Z izvajanjem družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva, bodo dane večje 
možnosti za širše samoupravno dogovarjanje o bodočih sta- 
novanjskih razmerjih, kar v preteklih pogojih sorazmerno 
velikega pomanjkanja stanovanj ni bilo mogoče. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

44. Zakon o spremembah zakona o 
stanarinah 

Zakon o stanarinah je bil sprejet koncem leta 1972 v skladu 
s sprejetimi ustavnimi amandmaji in z dejanskimi razmerami v 
SR Sloveniji. Družbenoekonomski razvoj v preteklih letih ter 
sprejeti zakonski predpisi narekujejo dopolnitev in uskladitev 
določb tega zakona s sedanjimi razmerami v stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

45. Zakon o spremembi zakona o ugotovitvi 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj 

Sistem ugotavljanja vrednosti stanovanjskih hiš in stano- 
vanj se je v preteklih letih stalno dopolnjeval. Novi zakon bo 
upošteval posebne strokovne študije, ki so v pripravi, in ki 
bodo dale boljše možnosti za gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami in stanovanji. 1 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

46. Zakon o spremembi zakona o družbeni 
pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 

Celotno področje družbene pomoči bomo s tem zakonom 
prilagodili nadaljnjemu razvoju področja stanovanjskega go- 
spodarstva. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

47. Zakon o spremembi zakona o 
stanovanjskih zadrugah 

V okviru usmerjene stanovanjske gradnje mora dobiti 
ustrezno mesto tudi zadružna gradnja organizirana v stano- 
vanjski zadrugi kot obliki združevanja občanov za reševanje 
svojih stanovanjskih problemov. V ta namen je potrebno za- 
druge ustrezno samoupravno in dohodkovno organizirati in 
vključiti v samoupravni sistem stanovanjskih skupnosti. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat Za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

48. Zakon o spremembi zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih 

Že večkrat je bila dana pobuda za spremembo in dopolnitev 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (člen 37) 
glede na dosedanjo prakso prenašanja poslovnih prostorov 
proti plačilu odškodnine v osnovna sredstva združenega dela. 
Razrešiti je treba vprašanje namenske uporabe in oblikovanja 
najemnin za poslovne prostore izven kompleksnega stano- 
vanjskega gospodarstva. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

49. Zakon o spremembi zakona o 
programiranju in financiranju stanovanjske 
graditve 

Z zakonom o ugotavljanju in razporejanju skupnega pri- 
hodka in dohodka se spreminja sedanji sistem izvajanja sred- 
stev za stanovanjsko gradnjo. Zato bo potrebno spremeniti 
obstoječo zakonodajo, ki ureja programiranje in financiranje 
stanovanjske graditve v republiki. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B10 Varstvo narave in človekovega 
okolja 

50. Zakon o varstvu naravne in kulturne 
dediščine 

Ta zakon naj bi v čimvečji meri združeval zadeve, ki jih 
urejajo številni zakoni s področja varstva naravne in kulturne 
dediščine ter regionalnega, prostorskega in urbanističnega 

planiranja, predvsem pa zakon o varstvu narave in zakon o 
varstvu kulturnih spomenikov. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem ter 
Republiški sekretariat za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

51. Zakon o narodnih parkih, krajinskih 
parkih in naravnih rezervatih 

Zakon o narodnih parkih, krajinskih parkih in naravnih 
rezervatih naj bi bil izvedbeni predpis iz zakona o naravni in 
kulturni dediščini, kjer bi podrobneje opredelili merila in 
kriterije za opredelitev in proglasitev naravnih vrednot za 
narodni park, krajinski park in naravni rezervat. Ta zakon naj 
bi nadalje opredelil možnosti specifične samoupravne organi- 
ziranosti aktivnega varstva zavarovanih območij, oblike in 
načine za povezovanje varstva naravne ter kulturne dediščine 
v prostorske plane in urbanistične načrte, oblike financiranja, 
oblike strokovnega ohranjanja in varstva nadzorstva in kazen- 
ske sankcije. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

52. Zakon o spominskem parku Trebče - 
Kumrovec 

Z zakonom bodo določeni pogoji, način upravljanja, razvoja 
in zaščite dobrin splošnega pomena, njihovo smotrno izkori- 
ščanje in varstvo splošnih interesov ob istočasni skrbi za 
vsestranski razvoj območja spominskega parka Trebče - Ku- 
mrovec. Osnovni namen zakonskega varovanja spominskega 
parka Trebče - Kumrovec je ohranitev zgodovinskega izročila 
vezanega na življenje in delo Josipa Broza-Tita ter ohranitev 
avtentičnih krajinskih vrednot, jugoslovanske dediščine in 
spominskih obeležij NOB ob istočasnem vsestranskem priza- 
devanju za ureditev spominskega območja ter hitrejši gospo- 
darski, kulturni in socialni razvoj. 

Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

53. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah 

S tem zakonom bi uskladili zakon o vodah z zakonom o 
združenem delu in ustavo, natančneje opredelili upravljalce 
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vodnogospodarskih objektov in s tem tudi pravice in dolžno- 
sti delavcev na vodah, opredelili družbenoekonomske odnose 
v vodnem gospodarstvu (prispevek za vodo, planiranje, svo- 
bodna menjava dela), natančnejše opredelili izdajo smernic, 
mnenj, soglasij, dovoljenj, določili status hidrološke službe in 
opredelili pristojnost rečne nadzorne službe. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

54. Zakon o kategorizaciji vodotokov 
V tem zakonu bodo urejene zadeve kategorizacije vodoto- 

kov in načini za dosego željenega stanja vodotokov. 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B11 Gospodarjenje s prostorom 

55. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini 

Zakon pomeni uresničitev dosedanjih prizadevanj družbe 
za racionalno gospodarjenje s prostorom. Urejuje področje 
razlastitve in prisilnega prenosa nepremičnin v družbeni 
lastnini ter predstavlja uresničitev ustavnih določb členov 27., 
99. in 321. ustave SRS ter zakona o združenem delu. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

56. Zakon o spremembi zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 

Dosedanja družbena praksa pri izvajanju določil zakona 
narekuje predvsem zaradi problemov, ki se pojavljajo pri 
samoupravnem organiziranju in delovanju stavbnih zemlji- 
ških skupnosti, kakor tudi pri izvajanju sistema financiranja 
komunalnega opremljanja zemljišč, nekatere spremembe za- 
kona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči. 
Zastaviti je treba enotnejši sistem in povezovanje organizacij 
in skupnosti na področju komunalnega in zemljiškega gospo- 
darstva. 

Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

57. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov 

Zakon je bil sprejet v letu 1973. Zakon je potrebno uskladiti 
z zakonom o združenem delu ter ponovno preveriti pogoje za 
registracijo projektantskih in izvajalskih organizacij ter inže- 
niring OZD. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za industrijo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B12 Promet 

58. Zakon o skupnostih za ceste 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za promet in zveze 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

59. Zakon o javnih cestah 
Zakon ima značaj tehničnega zakona, ker vsebuje določila 

o gradnji, rekonstrukciji, vzdrževanju, uporabi in varstvu jav- 
nih cest. Poseben poudarek je na vzdrževanju javnih cest, kot 
zadevi posebnega družbenega pomena. Zakon vsebuje tudi 
inšpekcijske in kazenske določbe. 

Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za promet in zveze 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

60. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 

Zakon bo potrebno uskladiti s spremembami in dopolni- 
tvami zveznega zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, 
ki bo sprejet predvidoma v I. trimesečju 1979. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

61. Zakon o varnosti plovbe 
Zakon ima predvsem značaj dopolnilnega predpisa k zvez- 

nemu zakonu o varnosti plovbe in bo vseboval ureditev posa- 
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meznih manjših vprašanj v zvezi z varnostjo plovbe, ki imajo 
lokalni pomen, kakor tudi inšpekcijo teh določb in kazenske 
sankcije. Potrebna je usklajena izdelava z zakonodajo sosed- 
nje SR Hrvatske. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za promet in zveze 
Pristojna: 
Zbor združenega deta 
Zbor občin 

62. Zakon o letališčih 
Zakon ima značaj dopolnilnega. predpisa v odnosu na 

zvezni zakon o zračni plovbi. Poleg tega pa bo zakon vseboval 
še določbe v zvezi z ureditvijo tehničnih in nekaterih organi- 
zacijskih vprašanj na letališčih pri nas, kakor tudi celotno 
snov v zvezi s tercialnimi in športnimi letališči. Poleg tega pa 
še določbe inšpekcije in sankcije za kršitelje določb. 

Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za promet in zveze 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B13 Energetika 

63. Zakon o energetskem gospodarstvu 
Republiška skupščina je v stališčih, sklepih in priporočilih o 

izvajanju programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja, 
pretvarjanja, transporta in porabe energije (Uradni list SRS, 
št. 2/78) zadolžila Izvršni svet da prouči možnost priprave 
zakona o energetskem gospodarstvu, ki naj bi obsegal dolo- 
čila za racionalno gospodarjenje z energijo, omogočil izdajo 
ustreznih podzakonskih aktov, uredil inšpekcijske službe in 
dopolnil kontrolo racionalnega gospodarjenja z energijo ter 
preprečil nekontrolirano prehajanje z enega na drugi vir ener- 
gije. 

Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za energetiko 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

64. Zakon o financiranju kontinuitete 
izgradnje elektroenergetskih objektov po letu 
1980 

Zaradi zagotovitve ustreznih bančnih garancij za izgradnjo 
objektov kontinuitete je potrebno do sprejetja novega samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana elektrogospodarstva 
za obdobje 1981-1985 sprejeti ustrezen zakon, ki krije po- 
trebna sredstva po letu 1980, in s tem omogočiti formalno 
zaključitev finančnih konstrukcij v skladu z določili zakona o 
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
i. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za energetiko 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B) Soglasja k zveznim 

zakonom, ki jih sprejema 

zbor republik in pokrajin 

skupščine SRFJ 

a) ZAKONI, KI NAJ BI JIH ZBOR 
SPREJEL V PRVEM POLLETJU 1979 

1. Zakon o določitvi celotnega zneska 
sredstev za financiranje programa tretje etape 
investicijskih del in nakupa opreme ter 
tehničnih sredstev za regulacijo Donave od 
Beograda do jugoslovansko-madžarske meje 

V zakonu bo urejeno financiranje del na Donavi, da bi 
izpolnili mednarodno obveznost naše države. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o obračunavanju in kritju tečajnih 
razlik za devizne račune, devizne hranilne vloge 
državljanov za leta 1975,1976,1977 in do 
30. septembra 1978 

V tem zakonu bo urejeno kritje dela negativnega salda 
tečajnih razlik o deviznih računih in deviznih hranilnih vlo- 
gah državljanov za obdobje od 1. 1. 1975 do 30. 9. 1978 s 
strani federacije in način poravnave negativnega dela tečaj- 
nih razlik s strani bank po zaključnih računih. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
3. Zakon o financiranju zavarovanja izvoznih 

poslov pred nekomercialnim rizikom 
V tem zakonu bodo urejeni pogoji in način zagotovitve 

sredstev za zavarovanje izvoznih poslov pred nekomercial- 
nim rizikom. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
4. Zakon o financiranju popisa prebivalstva 

in stanovanj v letu 1981 
S tem zakonom bodo zagotovljena sredstva ža financira- 

nje popisa prebivalstva in stanovanj v letu 1981. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
5. Zakon o temeljih sistema cen in družbeni 

kontroli cen 
Z zakonom bomo uredili sistem družbene kontrole cen, ki 

se uporablja v prometu blaga in storitev na enotnem jugo- 
slovanskem trgu in bomo določili pravice in dolžnosti orga- 
nov federacije glede izvajanja ukrepov neposredne druž- 
bene kontrole cen. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
6. Zakon o kompenzacijah 

Z zakonom bomo uredili merila in pogoje izvajanja kom- 
penzacijskih ukrepov, način zagotavljanja in vire sredstev za 
kompenzacije ter ukrepe dejavnosti in odgovornosti orga^ 
nov za izvajanje zakonov, s tem da se zagotovi enekoprav- 
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nost temeljnih organizacij združenega dela, republik in av- 
tonomnih pokrajin pri pridobivanju in delitvi dohodka na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona 

S spremembam in dopolnitvami tega zakona bodo uskla- 
jene njegove določbe, ki urejajo postopek o prekršku, z no- 
vimi predpisi o prekrških. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

8. Zakon o obračunavanju in kritju tečajnih 
razlik v deviznih računih občanov za leti 1975, 
1976 in do 18. marca 1977 

Z zakonom bomo uredili vprašanja tečajnih razlik, ki so 
nastale v bankah in jih je treba pokriti iz proračuna federa- 
cije oziroma jih morajo pokriti banke iz svojega dohodka. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o financiranju poslov v zvezi z 
upravljanjem proste cone 

Z zakonom se bodo zagotovila ustrezna sredstva za 
opravljanje poslov v zvezi z upravljanjem v prosti coni. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. Zakon o prenosu izvršbe deviznih 
obveznosti za kredite iz tujine na republike in 
avtonomni pokrajini 

Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tu- 
jino predvideva določitev meril o izpolnjevanju deviznih ob- 
veznosti za kredite iz tujine. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin. 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi celotnega zneska sredstev 
za financiranje programa integracije skupnih 
služb za vodenje civilnih in vojaških letal v 
obdobju od leta 1977 do 1981 in programa 
modernizacije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 
1976-1981 

Ta zakon bo določil vire sredstev za razlastitev v zvezi z 
graditvijo objektov, predvidenih s programom integracije 
skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju 
od leta 1977 do 1981 in programom modernizacije skupnih 
služb za vodenje civilnih in vojaških letal v obdobju od leta 
1976 do 1981. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin 

Ta zakon bo uredil kratkoročne kredite iz primarne emi- 
sije; ustvaril možnosti, da se iz primarne emisije lahko kre- 
ditirajo tudi druge finančne organizacije oziroma druge 
družbeno pravne osebe kot Jugoslovanska banka za me- 
dnarodno ekonomsko sodelovanje, direkcija za blagovne re- 
zerve; uredil bo tudi vprašanje trga vrednostnih papirjev ter 
vprašanje pristojnosti za določitev obrestnih mer narodne 
banke v zvezi s krediti, ki se dajejo za vzdrževanje dnevne 
likvidnosti; pooblastil narodno banko, da uvaža in vnaša 
monetarno zlato iz tujine in dr. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

b) ZAKONI, KI NAJ BI JIH ZBOR 
SPREJEL V DRUGEM POLLETJU 1979 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o odstopanju graditve investicijskega 
objekta tujemu izvajalcu 

S spremembami in dopolnitvami bo ta zakon usklajen z 
zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tu- 
jino ter zakonom o prometu blaga in storitev s tujino - s 
tistimi deli zakona, ki se nanašajo na kreditiranje graditve 
investicijskih objektov v SFRJ s sredstvi tujih oseb. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o financiranju programa mobilnega 
radia Jugoslavija 

Z zakonom bodo zagotovljena sredstva za uresničevanje 
programa mobilnega radia Jugoslavija. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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III. DEL 

TEME IN ZAKONI IZ PROGRAMOV 

DELA SKUPŠČINE SFRJ 

A) Vključevanje v 

izvajanje delovnega 

programa zbora republik 

in pokrajin skupščine 

SFRJ 

1. Analiza o uresničevanju dogovora o 
razvoju dejavnosti, ki imajo poseben pomen za 
celoten razvoj države 

Potrebno je podrobno analizirati dosedanje izkušnje oz. s 
sklepanjem dogovorov o temeljih družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1976 do 1980, pogoje gospodarjenja in polo- 
žaj dejavnosti, ki imajo poseben pomen ter možnosti za ure- 
sničevanje predvidenih planskih nalog. 

Obravnava teh vprašanj ter ustrezno ukrepanje je prav tako 
pomembna tudi za pripravo novega srednjeročnega plana. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
1. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do 1980 v letu 1980 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije bo Zbor republik in 
pokrajin do konca leta 1979, na podlagi usklajenih stališč 
republiških in pokrajinskih skupščin, sprejel resolucijo o poli- 
tiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do leta 1980 v letu 1980. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1980 

Po 19. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino določi skupno devizno politiko Skupščina 
SFRJ za vsako leto skupno z določitvijo skupne ekonomske 
politike države v skladu s srednjeročnim planom Jugoslavije. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 

IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike za leto 1980 

Po 9. 1. točki družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do 1980, določi Skupščina SFRJ vsako leto cilje in 
naloge skupne emisijske politike glede globalnega obsega 
denarne mase, usmerjanja kreditov bank in namena delitve 
primarne emisije, kot tudi okvire skupne kreditno-monetarne 
politike. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Projekcija plačilne in devizne bilance 
Jugoslavije za leto 1980 

Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, sprejme projekcijo plačilne bilance in pro- 
jekcijo devizne bilance Jugoslavije Skupščina SFRJ na pred- 
log Zveznega izvršnega sveta istočasno s sprejetjem skupne 
devizne politike. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Določitev celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1980 

Zbor v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino določi celotni znesek deviz za potrebe 
federacije za leto 1980. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Odlok o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Zbor bo v skladu s 25. členom Zakona o financiranju federa- 
cije določil prihodke od carin in drugih uvoznih davščin, ki se 
v letu 1980 odstopajo ISJEOT za povrnitev carin in drugih 
davščin v korist tistih organizacij združenega dela, ki izvažajo 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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8. Določitev celotnega obsega odhodkov 
proračuna federacije za leto 1980 

Zbor bo obravnaval analizo o uresničevanju proračuna fe- 
deracije za leto 1979 in bo izhajajoč iz temeljev politike 
družbenoekonomskega razvoja za leto 1980 določil celoten 
obseg odhodkov proračuna federacije za leto 1980. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Odlok o osnovnih smernicah in okvirih 
ekonomske politike za obdobje od leta 1981 do 
1985 

V skladu s 104. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, bo s tem 
odlokom Skupščina SFRJ določila osnovne smernice in ok- 
vire ekonomske politike za naslednje petletno obdobje. 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Rok: 
II. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Opomba: 
Zbor republik in pokrajin ima v svojem delovnem programu 

še vrsto tem, ki naj bi osvetlile problematiko kako se izvaja že 
določena politika na posameznih področjih. To so npr.: 

- analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, 

- analiza odnosov o primarni delitvi, 
- analiza paritete cen glede na paritete cen v energetiki, 
- uresničevanje ciljev in nalog skupne emisijske in denarne 

politike ter skupnih temeljev kreditne politike za leto 1979, itd. 
Zbori Skupščine SR Slovenije oz. njihova delovna telesa 

bodo obravnavali te teme na predlog delegacije Skupščine 
SR Slovenije, delovnih teles zborov ali Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Đ) Vključevanje v 

izvajanje programa 

zveznega zbora 

skupščine SFRJ 

1. Poročilo o izvajanju novega sistema 
samoupravnega družbenega planiranja in o 
uresničevanju zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije 

Poročilo bo zajelo celovito problematiko uresničevanja 
omenjenega zakona v teku priprav novih srednjeročnih načr- 
tov. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 

III. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Analiza o funkcioniranju enotnega 
jugoslovanskega tržišča s predlogom ukrepov 
in smeri nadaljnje aktivnosti 

Analiza bo zajela kompleksno funkcioniranje enotnega ju- 
goslovanskega tržišča in nakazala potrebne ukrepe in smeri 
nadaljnje aktivnosti na tem področju na temelju stališč in 
dokumentov XI. kongresa ZKJ. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Zakon o temeljih sistema razširjene 
reprodukcije 

Zakon bo uredil družbenoekonomske odnose na področju 
razširjene reprodukcije in zlasti pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri.skupnem ustvarjanju dohodka s stališča upravlja- 
nja, uporabe in razpolaganja s sredstvi za razširjeno repro- 
dukcijo v TOZD. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona II. tromesečje 1979 
- predlog zakona IV. tromesečje 1979 
Obravnavajo: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin 

4. Zakon o sanaciji in o prenehanju 
organizacij združenega dela 

Zakon bo uredil pogoje za uvedbo prisilne poravnave in 
stečaja; organe stečajnega postopka; pravne posledice 
uvedbe stečajnega postopka; stečaj nad premoženjem imet- 
nika obrtne delavnice in prisilno poravnavo imetnikov obrtnih 
delavnic ter še nekatera druga vprašanja. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona I. trimesečje 1979 
- predlog zakona JI. tromesečje 1979 
Obravnavajo: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za 
Finance Zbora združenega dela 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter 
Odbor za finance Zbora občin. 

5. Zakon o obveznem združevanju dela in 
sredstev proizvajalnih in prometnih organizacij 
združenega dela 

Zakon bo uredil vprašanje obveznega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s pro- 
metom blaga s proizvajalnimi organizacijami združenega dela 
v duhu določb 43. člena ustave SFRJ. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona II. tromesečje 1979 
- predlog zakona IV. tromesečje 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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6. Zakon o temeljih sistema ukrepov s 
katerimi se preprečuje rušenje enotnosti 
jugoslovanskega tržišča 

Zakon bo uredil v celoti materijo, s katero se preprečuje 
rušenje enotnosti Jugoslovanskega tržišča, kar je bilo delno 
doslej urejeno v posameznih zakonih, ki so bili že sprejeti ali 
pa so v postopku za sprejetje. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Zakon bo uredil temeljne pravice iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja in bo bolj popolno vgradil načelo o 
minulem delu, načelo solidarnosti in druga načela iz ustave 
SFRJ in zakona o združenem delu. 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona IV. tromesečje 1979 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Zakon o varstvu izumov, tehničnih 
izboljšavah in razpoznavnih znakih 

Zakon ureja predvsem varstvo izumov ter tehničnih izbolj- 
šav, ki so pomemben element zvišanja produktivnosti. Obe- 
nem vsebuje tudi nekatere druge pravice industrijske lastnine 
(modeli, vzorci). 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
III. tromesečje 1979 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

Opomba: 
Zvezni zbor ima v svojem delovnem programu še vrsto 

drugih pomembnih zakonov, kakor so: Zakon o temeljih si- 
stema javnega obveščanja; Zakon o temeljih družbenega si- 
stema obveščanja; Zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o potnih listinah jugoslovanskih državljanov; Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški obveznosti in še 
drugi zakoni. 

Zbori Skupščine SR Slovenije in njihova delovna telesa 
bodo obravnavali osnutke teh zakonov na predlog delegatov 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, na pobudo 
delegatov v zborih Skupščine SR Slovenije, na predlog Pred- 
sedstva Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Delegati 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ bodo na 
pobudo Skupščine SR Slovenije prediagali dopolnitev pro- 
grama Zveznega zbora z obravnavo uresničevanja osimskih 
sporazumov. 

PRILOGA 

k osnutku programa dela Zbora 

združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za leto 1979 

Priloga I 

TEMATSKO PODROČJE 

1. Uresničevanje stališč, priporočil in sklepov 
o raziskovalni dejavnosti kot sestavini 
združenega dela 

Skupščina je v letu 1977 sprejela sklepe, stališča in priporo- 
čila o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela. 
Analiza Skupščine SR Slovenije bo ocenila kako se določena 
politika na tem področju uresničuje. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
1. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Zbora občin 
2. Uresničevanje stališč, sklepov in priporočil 

za reševanje problematike varstva dobrin 
splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja 

Skupščina SR Slovenije je v začetku leta 1977 sprejela 
stališča, sklepe in priporočila za reševanje problematike var- 
stva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, 
da bi zagotovila učinkovitejšo odpravo neskladnosti in škod- 
ljive pojave v okolju ter za preprečitev nastajanja novih. Ugo- 
toviti bo treba, kako se izvajajo stališča, sklepi in priporočila 
ter zakoni iz tega področja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Rok obravnave: 
I. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo 

okolja, zbora združenega dela in zbora občin 

3. Kaznovalna politika v SR Sloveniji 

Ker je skupščina v letu* 19?6 sprejela stališča o gibanju 
kriminalitete in drugih družbeno škodljivih pojavov, njihovem 
preprečevanju in usmerjanju kaznovalne politike v SR Slove- 
niji bo treba oceniti uresničevanje politike na tem področju. 

Gradivo pripravi: 
Vrhovno sodišče SR Slovenije 
Javno tožilstvo SR Slovenije 
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Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Republiški sekretariat za pravosodje 
Organizacijo uprave in proračun 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija skupščine SR Slovenije za pravosodje 

4. Analiza usposobljenosti in učinkovitosti 
higiensko-epidemiološke službe v SR Sloveniji 

Gradivo naj bi zajemalo epidemiologijo in gibanje nalezlji- 
vih bolezni, splošno higiensko stanje prebivalstva, epidemio- 
logijo splošnih in starostnih obolenj ter ukrepe za zboljšanje 
te problematike. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Zbora občin 

5. Odnosi med SFRJ in EGS 
Potrebno je oceniti dosedanje stike med SFRJ in EGS in 

oblikovati stališča za ravnanje vseh dejavnikov v SR Sloveniji, 
ki nastopajo v odnosu z EGS kot tudi predloge glede našega 
položaja in vloge v EGS, ki naj jih obravnavajo organi federa- 
cije. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 

II. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija Skupščine Slovenije za mednarodne odnose 

6. Poročilo o organiziranosti in izvajanju 
nalog v zvezi z uresničevanjem o ekonomski 
ureditvi nalog V. konference neuvrščenih v 
Kolombu in pripravo na VI. konferenco v Havani 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose 

7. Informacija o problematiki ustanavljanja 
posebnih sodišč združenega dela na področju 
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje 
posebnega družbenega pomena 

Informacija bo prikazala ustanavljanje posebnih sodišč 
združenega dela, njihovo delovanje ter probleme, ki se pojav- 
ljajo v zvezi z njihovo ustanovitvijo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Obravnavajo: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

8. Uresničevanje zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih 

Analiza uresničevanja zakona mora pokazati kako se ure- 
sničujejo njegove posamezne določbe, zlasti tiste, ki omogo- 

čajo humanizacijo odnosov družinskih skupnosti. Potrebno je 
ugotoviti ali in kako se uresničujejo določbe zakona o predza- 
konskem in zakonskem svetovanju kot pomembna novost na 
tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Obravnavajo: 
Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov 

9. Uresničevanje stališč, sklepov in priporočil 
za oblikovanje in izvajanje prostorske, 
urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji 

Glede na dolgoročnejši pomen sprejetih stališč je treba 
njihovo izvajanje tekoče letno spremljati z namenom, da bi 
eventualna večja odstopanja na teh treh področjih učinkovito 
in sprotno usklajevali. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za urbanizem in 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 

nja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin 

10. Uresničevanje stališč skupščine za 
usmerjanje skladnega razvoja in delitev dela na 
področju prometa in zvez 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Zbora občin 

11. Izvajanje sklepov in priporočil za 
reševanje problematike zaposlovanja naših 
delavcev v tujini, za postopno vračanje teh 
delavcev ter za njihovo vključevanje v 
zaposlitev v SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

•Gradivo pripravi: 

Republiški sekretariat za delo 

Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 

Obravnavajo: 

Odbori za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora ter Komisija 
za mednarodne odnose 

12. Izhodišča za pripravo novega sistema po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja 

V pripravi so izhodišča za nov sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Pri tem je treba rešiti vrsto načelnih 
vprašanj sistemske narave. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

poročevalec XXV 



Gradivo pripravi: 
Posebna komisija izvršnega sveta za pripravo zasnov 

novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnavajo: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin in 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 

13. Vloga in naloge samoupravnih interesnih 
skupnosti in njihovih strokovnih služb ter 
naloge upravnih organov v sistemu socialne 
varnosti borcev NOV in vojaških invalidov 

Potrebno je ugotoviti, kako se uresničujejo sklepi skup- 
ščine iz leta 1978 o usmeritvi nadaljnjega podružbljanja si- 
stema socialne varnosti borcev NOV. Proučiti je potrebno 
problematiko samoupravnega urejanja sistema socialne in 
materialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov in po potrebi sprejeti nadaljnje smernice. V zvezi s 
tem je potrebno ugotoviti, kako strokovne službe v samou- 
pravnih interesnih skupnostih in upravni organi uresničujejo 
sprejeto politiko in akte s tega področja in presoditi primer- 
nost njihove organiziranosti in učinkovitosti. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 

invalidov 
Rok obravnave: 
i V. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije 

14. Delovanje službe za zdravstveno varstvo 
borcev NOV 

Potrebno je ugotoviti, kako se uresničujeta zakon o zdrav- 
stvenem varstvu iz leta 1974 in samoupravni sporazum s 
področja zdravstvenega varstva glede organiziranja in delo- 
vanja teh služb; predvideti je potrebno tudi morebitne ukrepe 
za nadaljnje izpopolnjevanje tega področja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 

invalidov 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije 

nije 

15. Izvajanje zakona o grobiščih in grobovih 
borcev 

Zakon o grobiščih in grobovih borcev je na novo uredil 
nekatera vprašanja s tega področja. Potrebno bo ugotoviti 
stanje na tem področju v času enoletnega uveljavljanja za- 
kona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 

invalidov 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije 

16. Zagotavljanje socialne varnosti 
invalidnim osebam N 

Analiza mora prikazati, kako se izvaja zakon o usposablja- 
nju in izobraževanju otrok in mladoletnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju ter zakon o usposabljanju 
zaposlovanja invalidnih oseb. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Gradivo pripravi: 
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje in 
Republiški sekretariat za delo 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Zbora občin 

17. Izvajanje zakona o varstvu pred hrupom 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja 
Rok obravnave: 
III. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 

in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin 

18. Ustanoviteljstvo na področju družbenih 
dejavnosti 

Na področju družbenih dejavnosti se že dalj časa pojavlja 
vprašanje ustanoviteljstva nekaterih zavodov in drugih insti- 
tucij, prenos ustanoviteljstva itd. Potrebno bo ugotoviti seda- 
nje stanje in oblikovati predloge za ustrezne rešitve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo 
Rok obravnave: 
II. tromesečje 1979 
Obravnava: 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

19. Informacija o izvajanju programa 
investicijskih vlaganj SR Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 
1978 do 1982 

Z zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju 1978 do 1982 je določiti 
program investicijskih vlaganj za te namene. Ugotoviti bo 
treba stanje izvajanja investicijskih del in eventualno potrebo 
po spremembi programa. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in 

proračun 
Rok obravnave: 
IV. tromesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za finance Zbora združenega dela in Zbora občin 

20. Informacija o uresničevanju akcijskega 
programa boja proti alkoholizmu v SR Sloveniji 

Alkoholizem predstavlja v naši republiki še vedno pereč 
družbeni problem, za katerega preprečevanje in odpravo se 
morajo čimbolj angažirati vsi družbeni dejavniki na raznih 
področjih. Zato je namen informacije o uresničevanju spreje- 
tega akcijskega programa prikazati, v kolikšni meri se uresni- 
čujejo naloge iz omenjenega programa, zakaj uresničevanje 
posameznih nalog zaostaja in kje so razlogi za to. Poleg tega 
bo informacija osvetlila tudi problematiko narkomanije. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Rok predložitve: 
IV. trimesečje 1979 
Obravnavata: 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Zbora občin 
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Priloga II 

ZAKONODAJNO 

PODROČJE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunal- 
nih taksah 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o igrah na srečo 
S tem zakonom bo urejena vsa problematika iger na srečo; 

kot so klasične igre (tombola, loterija), posebne igre na srečo 
(v igralnicah), natečaji za gospodarsko reklamo in dejavnost 
Loterijskega zavoda Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Republiški sekretariat za finance 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Zakon o dopolnitvi zakona o orožju 
Spremeniti je potrebno določbe zakona, ki se nanašajo na 

vrsto orožja, ki ga lahko posedujejo ODD za zavarovanje 
družbenega premoženja, na posest in nošenje zračnega 
orožja, hrambo orožja idr. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
4. Zakon o izgradnji in financiranju zaklonišč 

za republiške upravne ograne 
Zakon bo opredelil način in roke zagotavljanja sredstev za 

izgradnjo zaklonišč za potrebe republiških upravnih organov 
in organizacij v obdobju od leta 1979-1983. 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
5. Zakon o usmerjanju sredstev javnih 

investicij v likovno opremo 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec Nosilec: 
Republiški komite za kulturo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

6. Zakon o zdraviliščih 
Zakon o naravnih zdraviliških sredstvih in o naravnih zdra- 

viliščih, ki je doslej urejal to področje, in sicer je iz leta 1964, 
je zastarel. Zato je zlasti z vidika razvoja naravnih zdravilišč 
treba sprejeti ta zakon. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti zdravstvenega varstva Slovenije 
7. Zakon o imenovanju ulic, mest in naselij 
Novi zakon naj bi upošteval potrebe statične, geodetske in 

drugih služb in naj bi prenesel pristojnosti v celoti na občine. 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za urbanizem 
Pristojna: 
Zbor občin 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o semenu in sadikah 

Predlog za izdajo z osnutkom zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 

hrano 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o turizmu in gostinstvu 
V SRS še dosedaj nismo imeli zakona o turizmu in gostin- 

stvu; dosežena stopnja razvoja te dejavnosti pa postavlja 
zahtevo, da se z zakonom uredijo nekatere sistemske osnove 
za urejanje odnosov na tem področju. 

Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1979 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1979 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za tržišče in cene 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. Zakon o cestnem prevozu 
Zakon ima značaj tehničnega predpisa. Obravnava vrste 

prevozov, pogojev izvajanja prevozov, ukrepe v zvezi z var- 
nostjo in organiziranostjo prometa, avtobusne postaje in po- 
stajališča, inšpekcijske in kazenske določbe. 

Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1979 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1979 
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Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Nosilec: 
Republiški komite za promet in zveze 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Priloga lil 

ZADEVE IZ DELOVNIH 

PROGRAMOV ZBOROV 

SKUPŠČINE SFRJ 

1. Problemi reprodukcijske in akumulacijske 
sposobnosti gospodarskih organizacij 
združenega deia s predlogi ukrepov za krepitev 
njihove materialne podlage 

Analiza bo obravnavala probleme reprodukcijske in akumu- 
lacijske sposobnosti gospodarskih organizacij združenega 
dela s posebnim ozirom na dejavnosti posebneaa družbeneaa 
pomena. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
1. ali II. trimesečje 1979 
Obravnavajo: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 

občin 

2. Analiza izvajanja zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka 

Na temelju rezultatov poslovanja in zaključnih računov za 
leto 1978 bo analizirano izvajanje omenjenega zakona s po- 
sebnim ozirom na vpliv določb tega zakona na usklajevanje 
porabe v okvire realnega doseženega dohodka. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet. oz. Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
II. trimesečje 1979 
Obravnavajo: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem deli 
Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za finance 

Zbora združenega dela 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbor 

za finance Zbora občin 

3. Zakon o temeljnih premoženjsko-pravnih 
razmerjih 

Zakon bo uredil premoženjsko pravico in njene posebne 
oblike: služnostno pravico, zastavno pravico in dr. 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
Predlog zakona II. trimesečje 1979 
Obravnava: 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

4. Zakon o carinski službi 
Zakon bo bolj podrobno uredil delovno področje in organi- 

zacijo carinske službe, specifična vprašanja s področja sa- 
moupravljanja in medsebojnih razmerij delavcev v carinski 
službi, sredstva za delo in drugo. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
- predlog za izdajo zakona I. trimesečje 1979 

- predlog zakona II. trimesečje 1979 
Obravnavajo: 
Odbor za družbenopolitični sistem Zbora 
združenega dela 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 

občin 
Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 

zbora 

5. Analiza o stanju in problemih sodišč 
združenega dela in drugih oblik 
samoupravnega sodstva 

Analiza bo kompleksno zajela stanje in probleme v zvezi z 
delovanjem sodišč združenega dela, pri čemer je potrebno 
videti odnos med sodišči združenega dela in rednimi sodišči; 
morebitne probleme, ki nastajajo pri uporabi sodnih postop- 
kov; stanje v zvezi z ustanavljanjem posebnih sodišč združe- 
nega dela za reševanje določenim sporov na področju samo- 
upravnega interesnega organiziranja; vprašanje izenačevanja 
sodne prakse pri uporabi zveznih zakonov; vprašanje more- 
bitne uporabe izrednih pravnih sredstev pred sodišči združe- 
nega dela; določeni problemi v zvezi z izvrševanjem odiočb 
samoupravnih sodišč in podobno kot prikaz stanja drugih 
samoupravnih sodišč - arbitraž, poravnalnih svetov in izvolje- 
nih sodišč. 

Predlagatelj: 
Zvezni izvršni svet oz. Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ 
Rok: 
IV. trimesečje 1979 
Obravnava: 
Komisija Skupščine SRSIovenije za pravosodje 

6. Resolucija o temeljih družbenega sistema 
obveščanja 

Resolucija bo določila cilje, vsebino, organizacijo in uprav- 
ljanje družbenih sistemov obveščanja, pravice, obveznosti in 
odgovornosti subjektov družbenega sistema obveščanja, kot 
tudi pogoje, ki so potrebni za zagotovitev delovanja in razvoja 
družbenega sistema obveščanja. 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
Predlog resolucije I. trimesečje 1979 
Obravnavajo: 
Odbor za družbenopolitični sistem Zbora 
združenega dela 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 

občin 
Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 

zbora 

7. Resolucija o temeljih svobodne menjave 
dela in oblikah samoupravnega interesnega 
organiziranja ter odločanja v družbenih 
dejavnostih 

Resolucija bo določila temeljne opredelitve za nadaljnji 
razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju družbenih 
dejavnosti in zlasti družbeno planiranje skupnih potreb, pri- 
dobivanje dohodka po načelu svobodne menjave dela v odno- 
sih neposrednega združevanja dela in sredstev, oblike samo- 
upravnega interesnega organiziranja, kot tudi način odloča- 
nja na področju družbenih dejavnosti. 

Predlagatelj: 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Rok: 
predlog resolucije I. trimesečje 1979 
Obravnavajo: 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora 
združenega dela 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin 
Odbor za finance Zbora občin 
Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitič- 

nega zbora 
Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 

zbora. 
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