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SKLIC SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
27. novembra 1979 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
torek, 27. novembra 1979. 

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

- osnutek resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 (ESA 
372). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republi- 
ški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v 
letu 1980, z osnutkom zakona 
(ESA 367); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z 
osnutkom zakona (ESA 366); 

- izhodišča za pripravo 
predloga zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1980 (ESA 
371); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembi zakona o osno- 
vah ter načinu obračunavanja 
in plačevanja prispevkov za fi- 
nanciranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti v letih 
1975 do 1979, z osnutkom za- 
kona (ESA 368); 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembi zakona o odloži- 
tvi obračunavanja amortizacije 
za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za leta 1977 do 1979, z 
osnutkom zakona (ESA 369); 

- soglasje k dopolnitvi sta- 
tuta Visokošolske temeljne or- 
ganizacije Tekstilna tehnolo- 
gija. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

Dnevni red sej Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
bo razširjen še z obravnavo: 
- osnutka resolucije o izva- 

janju družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1976-1980 s 
spremljajočimi akti. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
21. novembra 1979 

Dnevni red sej Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za sredo, 21. novem- 

DANES V PRILOGI: 

bra 1979, je razširjen s 
- predlogom, da se začne po- 
stopek za spremembo ustave 
Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije (ESA-373) 

OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o izvajanju politike cen proizvodov in 
storitev v SR Sloveniji v letu 1980 

OCENA REALIZACIJE 
politike cen v SR Sloveniji v devetih 
mesecih leta 1979 

OSNUTEK 
energetske bilance SR Slovenije 
za leto 1980 

OSNUTEK ANALIZE 
zaposlovanja v letu 1979 in ocena 
bilance zaposlovanja za leto 19801 

OSNUTEK PREGLEDA 
pomembnejših nalog in ukrepov, ki jih 
udeleženci dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 nameravajo izvajati 
v letu 1980 ter pobude odbora 
udeležencev v zvezi z izvajanjem 
sprejetih obveznosti 

POVZETEK 
aktualizirane in dopolnjene analize 
izvajanja nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letih 1976-1979 z 
oceno uresničevanja nalog do leta 1980 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 

Družbenega plana Jugoslavije za dobo od 

leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 17. stran 



RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
27. novembra 1979 

Dnevni red sej Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije, ki so 
sklicane za torek, 27. novem- 
bra 1979, je razširjen z na- 
slednjimi točkami dnevnega 
reda: 
- predhodno obravnavo pred- 
loga zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbe- 

nem planu SR Slovenije (ESA- 
156); 
- osnutkom resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od 
leta 1976 do leta 1980 v letu 
1980 (ESA-377); 
- osnutkom delovnega pro- 
grama Zbora republik in po- 
krajin za leto 1980 (ESA-383). 
Dnevni red seje Zbora združe- 

nega dela in seje Zbora občin 
pa je razširjen še z obrav- 
navo: 
- osnutka zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1980 
(ESA-381); 
- osnutka odloka o določitvi 
skupnega zneska deviz za po- 
trebe federacije v letu 1980 
(ESA-379); 
- osnutka odloka o ciljih in 
nalogah skupne emisijske in 
denarne politike in skupnih te- 
meljev kreditne politike v letu 
1980 (ESA-380); 

] osnutka odloka o skupni de- 
vizni politiki Jugoslavije za leto 
1980 (ESA 382) 

- osnutka odloka o ugotavlja- 
nju prihodka od carin in dru- 
gih uvoznih davščin, ki se bo- 
do v letu 1980 odstopili Intere- 
sni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
(ESA-378) - predloga zakona 
o ratifikaciji sporazuma o ga- 
ranciji med Socialistično fede- 
rativno republiko Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (YU-1759) (ESA- 
376). 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

POROČILO 
Odbora za družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k informaciji o pripravah na popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 1981 

Odbor za družbenopolitični sistem je 
na svoji 19. seji dne 13. septembra i 979 
obravnaval informacijo o pripravah na 
popis prebivalstva, gospodinjstev in sta- 
novanj v letu 1981, ki jo je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Odbor je informacijo o pripravah na 
popis prebivalstva, gospodinjstev in sta- 
novanj v letu 1981 obravnaval le z vidika 
nekaterih pomembnejših sistemskih 
vprašanj, pri čemer pa se ni spuščal v 
podrobnosti ter metodološke rešitve. 

Uvodoma so člani odbora »Informaci- 
jo« podprli kot koristno in izčrpno razgr- 
nitev problemov in nalog, kijih je potreb- 
no opraviti na območju republike Slove- 
nije pred izvedbo popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v letu 1981. 

V načelni razpravi pa se je odbor izrazil 
kritično glede nekaterih predvidenih za- 
konov, navedenih v »Informaciji«, ki bi jih 
bilo potrebno sprejeti v zvezi z izvedbo 
popisa prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v letu 1981. Člani odbora so 
poudarili, da je glede na bližnjo obravna- 
vo poročila o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike 

tudi v tem primeru potrebno opozoriti na 
restriktiven pristop glede odločitev, kaj je 
potrebno urejati z zakonskimi in kaj s 
podzakonskimi predpisi. Tako je po mne- 
nju odbora na primer vprašljivo, ali je res 
potrebno urediti vzpostavitev in vzdrže- 
vanje registra stanovanj z zakonom. 

V nadalnji obravnavi, ko je bilo govora 
o dodatnem programu oziroma razširitvi 
vsebine popisa v republiki, je odbor me- 
nil, da bi kazalo širše presoditi ali je smo- 
trno razširjati program. Hkrati pa so člani 
odbora poudarili, da bi kazalo k temu 
pristopiti na osnovi realnega finančnega 
prikaza ter ocene realnih potreb, kot tudi 
na osnovi ocene potrebnosti posameznih 
predlaganih dodatnih evidenc, tudi glede 
na njihovo medsebojno povezanost in 
primerljivost ter uporabnost teh podat- 
kov za različne statistične namene. Ob 
tem je odbor opozoril na nujnost stro- 
kovnega in metodološkega poenotenja 
na ustreznih ravneh v tem smislu, da bi 
bili izključeni različni pristopi oziroma 
različne koncepcije, ki so sedaj prisotne 
kot je razvidno iz »Informacije« v zvezi z 
registrom stanovanj ali klasifikacijo po- 
klicev, kjer različne klasifikacije poklicev, 

ki so sedaj v veljavi, povzročajo dokajš- 
njo zmedo. Na ta način bi bilo po mnenju 
odbora moč odpraviti nekatere sedaj pri- 
sotne dileme ter se dogovoriti za strokov- 
no in metodološko utemeljen, z natanč- 
nim prikazom enoten pristop, kar je zlasti 
naloga ustreznih strokovnih organov, or- 
ganizacij in služb. 

Na koncu je bil odbor mnenja, da bi 
kazalo s primerno družbeno akcijo ter 
preko sredstev javnega obveščanja sez- 
naniti najširši krog delovnih ljudi in ob- 
čanov s problematiko v zvezi s priprava- 
mi na popis prebivalstva in gospodinjstev 
v letu 1981, kar bo omogočilo aktivnejše 
sodelovanje prebivalstva tudi v samem 
popisu. 

Glede na gornje predloge, je odbor 
hkrati menil, da ni potrebno da Informa- 
cijo o pripravah na popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 
obravnava Zbor združenega dela, pač pa 
naj se na primeren način, morda tudi 
prek Poročevalca Skupščine SR Sloveni- 
je, seznanijo delegacije in delegati s to 
problematiko. 
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POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k informaciji o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR 
Slovenije o nočnem delu žena in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu 
in proizvodnji obrti za leto 1978 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
13. septembra 1979 obravnaval informa- 
cijo o izvajanju priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o nočnem delu 
žena in mladine v industriji, gradbeniš- 
tvu, prometu in proizvodni obrti za leto 
1978, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Na podlagi predloženega poročila je 
odbor v razpravi ugotovil, da večina de- 
lovnih organizacij izvaja priporočila in 
sklepe Skupščine SR Slovenije iz leta 
1973, saj nočno delo po sprejetju skup- 
ščinskih priporočil nenehno kaže ten- 
denco zmanjševanja. Tako je leta 1973 
delalo v nočni izmeni 14.820 žensk ali 
10,4% vse zaposlenih žensk, medtem ko 
se je v lanskem letu ta odstotek znižal na 
5,08%. 

Največji rezultati so bili doseženi v letih 
1974, 1975 in 1976, lani pa se je odstotek 
žensk na nočnem delu v primerjavi s 
številom vseh zaposlenih žensk zmanjšal 
le minimalno, in sicer za 0,02%. 

Največ nočnega dela je še vedno v tek- 
stilni industriji (54,79%), sledi pa ji kovin- 
ska, živilska, kemična, grafična industrija 
ter še nekatere druge. V gradbeništvu, 
prometu in obrti pa je bil odstotek noč- 
nega dela žensk v letu 1978 le neznaten. 

Po mnenju odbora so ukrepi za zmanj- 
ševanje nočnega dela žensk že dosegli 
tisto mejo, od katere bo zmanjševanje 
potekalo znatno počasneje. To kaže tudi 
rahlo lanskoletno zvišanje absolutnega 
števila zaposlenih žensk v nočni izmeni, 
in sicer za 3,01% v primerjavi z letom 
1977. To pa se je povečalo zaradi nekate- 
rih OZD, ki so predčasno sicer že ukinile 
nočno delo, a so ga lani spet uvedle. 

Tudi ob tokratni obravnavi informacije 
odbor ugotavlja, da se pojavljajo pri od- 
pravljanju nočnega dela žensk podobni 

problemi kot prejšnja leta. Kljub prizade- 
vanjem OZD s področja tekstilne indu- 
strije je ta problem v omenjeni panogi še 
vedno najbolj prisoten. Tekstilna indu- 
strija je namreč šele v fazi modernizacije, 
zato je odprava nočne izmene zaenkrat 
težko uresničljiva. Zaradi nizke akumula- 
tivnosti bo potrebnih še veliko naporov 
za modernizacijo proizvodnje v takšni 
meri, da bi lahko rentabilno poslovala v 
dveh izmenah. 

Poleg tega pa bi ukinitev nočne izmene 
v tekstilni industriji lahko povzročila po- 
nekod tudi resne socialne probleme. Pre- 
cej delavk bi namreč ostalo brez zaposli- 
tve, saj gre tu večinoma za priučene de- 
lavke, ki se ne morejo tu večinoma za 
priučene delavke, ki se ne morejo prek- 
valificirati, marsikje pa tudi ni lahko dobi- 
ti zanje zaposlitve v drugih dejavnostih. 

Glede na takšno situacijo po mnenju 
odbora prav gotovo v letu 1979 ne bo 
možno odpraviti nočnega dela žensk, 
vendar si je treba prizadevati, da bi ga 
zreducirali na minimum. Posebej je bilo 
poudarjeno, naj Republiški sekretariat za 
delo tudi v bodoče vodi restriktivno poli- 
tiko glede dajanja soglasij za uvedbo 
nočnega dela žensk, zlasti še, ker v neka- 
terih OZD še vedno premalo kritično 
obravnavajo in spremljajo probleme noč- 
nega dela; njihov pristop je nemalokrat 
še vse preveč formalen. 

Odbor je dalje v celoti podprl stališče 
informacije, da družbena usmeritev gle- 
de prepovedi nočnega dela ne bi smela 
biti usmerjena le na ženske, temveč na 
oba spola, saj je delo v nočni izmeni 
škodljivo tako za ženske kot moške. Gre 
namreč za to, da delo dobi podobo zdra- 
vih, varnih in humanih delovnih razmer; 
torej je treba pojmovati odpravljanje noč- 
nega dela nasploh v smislu humanizacije 
dela. 

Dokler pa je nočno delo še nujno, je 
potrebno za delavce v nočni izmeni za- 
gotavljati v skladu z določbami zakona o 
delovnih razmerjih posebno varstvo pri 
delu, ustrezno otroško varstvo, prevoz na 
delo, urejeno prehrano, ureditev daljšega 
počitka do naslednjega delovnega dne in 
drugo; zlasti pa je treba preverjati, ali 
OZD omenjene pogoje zagotavljajo. Iz 
dejanskih razmer je namreč moč ugoto- 
viti, da prihaja do največjih pomanjkljivo- 
sti prav pri varstvu otrok v nočnem času 
ter pri zagotavljanju prevoza na delo. 
Glede na to je odbor pozdravil pobudo 
Republiškega sekretariata za delo o or- 
ganiziranju razgovorov v OZD samih, da 
bi tako ugotovil, kako se posebni varstve- 
ni pogoji dejansko zagotavljajo. Omenje- 
ne razgovore, ki so bili letos prvič, bo 
sekretariat poslej organiziral vsako leto. 

V razpravi je bilo izraženo, naj informa- 
cija prihodnje leto podrobno prikaže, v 
kolikšni meri OZD zagotavljajo predpisa- 
ne pogoje za nočno delo. Ob tem pa je 
bilo tudi opozorjeno, da kljub sklepom 
skupščinskih zborov še ni bila izdelana 
analiza o vplivu nočnega dela na zdravje 
žensk; kajti na podlagi doseženih ugoto- 
vitev bi bilo treba predlagati ustrezne 
ukrepe. 

Odbor je pozitivno ocenil informacijo 
in podprl v njej nakazano smer odpravlja- 
nja nočnega dela skupno s predlogom za 
revizijo mednarodne konvencije o prepo- 
vedi nočnega dela, ki ga je Republiški 
sekretariat za delo posredoval Zveznemu 
komiteju za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo, ker je omenjena konvencija že 
zastarela. 

Odbor sodi, da obravnava informacije 
na seji Zbora združenega dela ni potreb- 
na, predlaga pa, naj se objavi v Poroče- 
valcu Skupščine SR Slovenije skupno s 
poročilom odbora o njeni obravnavi. 

POROČILO 

Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil 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 1978     

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomske odnose je na seji dne 
13. septembra 1979 obravnaval poročilo 
o izvajanju sklepov in priporočil za reše- 
vanje 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 1978. Omenje- 
no poročilo je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da so v 
zvezi z zaposlovanjem naših delavcev na 
začasno delo v tujino že doseženi zaže- 
Ijeni rezultati, saj je obseg tega zaposlo- 
vanja minimalen. Z rezultati naših priza- 
devanj za vračanje delavcev z dela iz tuji- 
ne ter njihovim ponovnim vključevanjem 
v zaposlovanje doma pa še vedno ne 
moremo biti zadovoljni, saj se je lani vrni- 
lo z začasnega dela iz tujine znatno manj 
delavcev kot prejšnja leta. 

Možnosti za zaposlitev v SR Sloveniji 
so bile na splošno dokaj ugodne, razen v 
murskosoboški regiji, kjer je bilo na voljo 
manj delovnih mest kot pa število vrnje- 
nih delavcev kljub izredno visoki stopnji 
rasti zaposlenosti na tem območju. Od- 
bor je zlasti pozitivno ocenil aktivnost 
združenega dela za zagotavljanje pogo- 
jev za vračanje delavcev prav na manj 
razvitih območjih. V letu 1978 so namreč 
začeli s proizvodnjo novi obrati oziroma 
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so bili modernizirani nekateri obstoječi 
obrati, od tega največ v Pomurju. Organi- 
zacije združenega dela pa nadaljujejo z 
modernizacijo in novogradnjami tudi le- 
tos. 

Precej možnosti za zaposlovanje v ra- 
zličnih dejavnostih in poklicih odpira tudi 
drobno gospodarstvo. Spodbuditi pa je 
potrebno tudi čim boljše sodelovanje or- 
ganizacij združenega dela z drobnim go- 
spodarstvom ter zagotoviti občanom 
možnosti za opravljanje obrtne ali druge 
gospodarske dejavnosti, saj v urbanistič- 
nih načrtih marsikatera občina še ni do- 
volj upoštevala potreb po razvoju drob- 
nega gospodarstva. K uspešnejšemu re- 
ševanju problematike pa bodo gotovo 
prispevali tudi v lanskem letu sprejeti no- 
vi zakoni s področja kmetijstva. 

Odbor je ugodno ocenil tudi večjo ak- 
tivnost v občinah in krajevnih skupno- 
stih, kjer delujejo komisije oziroma od- 
bori za reševanje problematike vračanja 
delavcev z dela iz tujine ter predlagajo 
ukrepe z namenom, da bi olajšali vrača- 
nje ter reintegracijo povratnikov. Enako 
pozitivno je možno oceniti tudi delovne 
razgovore, ki so bili opravljeni konec lan- 
skega leta z namenom, da bi bili progra- 
mi aktivnosti vseh dejavnikov v naši re- 
publiki čim skladnejši in konkretnejši, ra- 

zen tega pa mora omenjena problemati- 
ka najti mesto tudi v razvojnih programih 
vseh subjektov. 

Ob ocenjevanju rezultatov v zvezi z re- 
ševanjem te problematike pa ni možno 
prezreti nekaterih drugih pomembnih 
vprašanj kot so razvoj in širjenje dopol- 
nilnega vzgojnoizobraževalnega dela v 
materinščini, informiranje naših delavcev 
v zvezi s političnim, družbenim in gospo- 
darskim stanjem ter razvojem v domo- 
vini. 

Kljub že doseženim rezultatom pa na- 
rekuje dokaj nizko število delavcev, ki se 
vračajo z začasnega dela iz tujine po 
mnenju odbora še nadaljnjo široko aktiv- 
nost vseh dejavnikov. Zlasti je poudaril 
pomen načrtnega ustvarjanja pogojev za 
produktivno zaposlovanje, vključevanje 
te problematike v razvojne programe na 
vseh ravneh ter spodbujanja interesa de- 
lavcev za združevanje pri-varčevanih de- 
narnih sredstev z organizacijami združe- 
nega dela, kar bo tudi delavcev samim 
omogočilo hitrejše vračanje v domovino 
ter zaposlitev v kraju, v katerega se želijo 
vrniti. 

Odbor je podprl v zaključkih nakazano 
nadaljnjo smer aktivnosti. Ob tem pa je 
poudaril, da so še aktualna stališča in 

predlogi Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije iz leta 1977, ki jih 
je sprejel ob obravnavi te problematike. 
Prav tako pa je aktualen še vedno tudi 
sklep Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, ki ga je sprejel ob obravna- 
vi poročila v letu 1978. I/ njem namreč 
priporoča vsem organizacijam združene- 
ga dela, naj obravnavajo problematiko, ki 
izhaja iz poročila o izvajanju sklepov in 
priporočil za reševanje nekaterih vpra- 
šanj zaposlovanja naših delavcev v tujini 
in za postopno vračanje iz tujine ter za 
njihovo ponovno vključevanje v zaposli- 
tev v SR Sloveniji ter dopolnijo in konkre- 
tizirajo svoje programe za izvajanje teh 
sklepov in priporočil. 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
sodi, da obravnava omenjenega poročila 
na seji Zbora združenega dela ni potreb- 
na. Predlaga pa, naj se le-to objavi v 
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, 
medtem ko je bil povzetek poročila o 
izvajanju sklepov in priporočil za reševa- 
nje problematike zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini, za postopno vračanje de- 
lavcev z dela iz tujine in za njihovo vklju- 
čevanje v zaposlitev v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji za leto 1978, objavljen 17. 
7. 1979 v 18. številki Poročevalca. 

POROČILO 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije z razprave o informaciji o izvajanju 
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 

Odbor za Stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 25. oktobra 1979 obravnaval in- 
formacijo o izvajanju zakona o varstvu 
pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Uvodoma je predlagatelj obrazložil ne- 
katere vidike informacije, ki jo je predlo- 
žil skupščini v razpravo, in pri tem pou- 
daril, da je njen osnovni namen, da se 
ugotovi, kako so posamezne oblike o 
varstvu pred hrupom uresničili posamez- 
ni udeleženci družbenega planiranja. 

Odbor je v razpravi posvetil posebno 
pozornost izvajanju ukrepov in postop- 
kov, ki naj bi jih uresničili delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela. 
Pri tem je zlasti osvetlil dejstvo, da orga- 
nizacije združenega dela, ki povzročajo 
prepovedan hrup, zamujajo vse zakon- 
ske roke, tudi skrajne, pri sestavi sanacij- 
skih programov za zmanjšanje hrupa do 

dovoljene maksimalne ravni. Zato bo po- 
trebno resneje pristopiti k uresničevanju 
zakona o varstvu pred hrupom v narav- 
nem in bivalnem okolju, če hočemo do- 
seči družbene norme in kriterije varova- 
nja okolja naselij in stanovanjskih hiš, 
bivalnih prostorov, zelenih površin v me- 
stih in drugih območij, ki so namenjena 
rekreaciji in turizmu. Delavci v združe- 
nem delu imajo vse možnosti, da uresni- 
čujejo svoje pravice in dolžnosti na osno- 
vi samoupravnega sporazumevanja, na 
podlagi katerega lahko in tudi morajo 
bolj kot doslej, z akcijami odpraviti ali 
zmanjšati hrup; pri tem pa združevati za 
to potrebna sredstva. Zaradi kritičnega 
stanja pri doseženih stopnjah hrupa v 
posameznih območjih okolja bi morale 
biti temeljne organizacije združenega 
dela med prvimi akterji. 

Delegati so poudarili, da bo celotno 
delovanje na tem področju odvisno od 
uveljavljanja prostorskega planiranja, kot 
sestavnega dela celovitega družbenega 
planiranja ter od novelacij urbanistične 

in zazidalne dokumentacije, kjer je po- 
trebno že pri projektiranju proizvodnih in 
drugih obratov upoštevati načela varova- 
nja pred hrupom. Vzpodbudni so nekate- 
ri rezultati temeljnih organizacij združe- 
nega dela v zadnjem času, vendar je teh 
primerov vse premalo. 

Odbor se je strinjal z vsemi zaključki, ki 
jih vsebuje informacija, jo v celoti spreje- 
ma, ker meni, da na kratek in jedrnat 
način prikazuje prerez stanja pri uveljav- 
ljanju zakona v njegovi skoraj 3-letni ve- 
ljavi. 

Odbor se zavzema, da se informacija 
in poročilo odbora objavita v skupščin- 
skem Poročevalcu, skupaj s posebnim 
prikazom oziroma skico o stopnji hrup- 
nosti v do sedaj evidentiranih območjih, 
da bi se z navedeno problematiko lahko 
seznanila najširša delegatska baza, kar je 
tudi osnovni namen tovrstnih informacij. 

Predlagatelj bo Skupščini SR Slovenije 
v najkrajšem času predložil ustrezen pri- 
kaz. 
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POROČILO 
Odbora za urbanlzem-stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije z razprave o informaciji o izvajanju 
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slovenije je na 
seji 2. oktobra 1979 obravnaval informa- 
cijo o izvajanju zakona o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Delegati na osnovi predložene infor- 
macije ocenjujejo, da se stanje onesna- 
ženosti naravnega in bivalnega okolja s 
hrupom kljub zakonski urejenosti tega 
področja, v zadnjih dveh letih ni bistveno 
spremenilo. Pozitiven premik sicer po- 
meni to, da se pri novih investicijah, tako 
stanovanjskih kot industrijskih in investi- 
cijah v infrastrukturo, dovolj striktno ure- 
sničujejo zakonske norme, menijo pa, da 
bi morali odgovorni družbenopolitični in 

gospodarski dejavniki ter delovni ljudje 
in občani v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, v krajevnih skupnostih in v 
občinah vložiti resnejše napore za po- 
stopno sanacijo obstoječega stanja. Za 
to je bistvenega pomena opredelitev ob- 
močij po stopnjah ogroženosti s hrupom, 
kar predstavlja osnovo tako za izdelavo 
potrebnih sanacijskih programov kot za 
podvzemanje možnih ukrepov s strani 
pooblaščenih inšpekcijskih in drugih 
služb. 

Delegati ob tem posebej poudarjajo, 
da je uspešnost omejevanja hrupa pod 
dovoljene mere odvisna od tega, kako in 
v kakšni meri je že v tem času na posa- 
meznih območjih uveljavljano prostor- 
sko planiranje kot tisti vidik družbenega 
planiranja, ki zagotavlja načrtno in racio- 

nalno rabo prostora. Tej je potrebno v 
prihodnjem obdobju ob pripravah sred- 
njeročnih in dolgoročnih planskih doku- 
mentov posvetiti še posebno pozornost v 
zvezi z varstvom pred hrupom, naloge 
sprejete s planskimi dokumenti pa dosle- 
dno uresničevati. Kot posebno pomemb- 
no so delegati predvsem poudarili načr- 
tovanje razvoja prometne infrastrukture, 
saj postaja promet v bistvu najpomemb- 
nejši izvor hrupa v naravnem in bivalnem 
okolju. 

Odbor poročilo sprejema in podpira 
vse v njem vsebovane zaključke. Hkrat 
poziva vse občinske skupščine, da strikt- 
neje pristopijo k izvajanju zakona o var- 
stvu pred hrupom. Odbor predlaga, da se 
predloženo poročilo predloži v vednost 
vsem delegatom. 

OKOLJE 

Fizikalni 
dejavniki 

Kemični 
dejavniki 

Temperatura 
Vlaga 
2arčenje 
Prezračevanje 
Hrup 
Vibracije 
Prah 
Ionizacija 
Tlak 

1. ki so v okolju 
PLIN 

2. ki so v okolju 
voda 
hrana 
alkohol 
droge 

Človek v okolju - Shema človekovih (izioloških reakcij 

Zanesljivost 
Varnost 
Proizvodnja 

Miselna 
obremenitev 

Udobnost 
Zadovoljstvo 
Zdravje 

Vse živčne 
funkcije 

Vegetativne 
funkcije 

Fiziološka 
cena Donosnost 

ki sestavlja 
podatke 

ki sestavlja 
energijo 

Posamezni dejavniki 

Značilnosti Položaj Pridobitev 

Spol 
Starost 
Morfol. 
Etnol. 

Motivacija 
Nevarnosti 
Izbor 

Aklimatizacija 
Adaptacija 
Usposabljanje 
Utrjevanje 
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štev. tipična 
dcb glasnost 
130 
120 pnevmatsko dleto 
110 avtomobilska hupa (raz. 1 m) 
100 sirena 
90 znotraj vlaka v tunelu 
80 znotraj avtobusa 
70 promet na križišču 
60 pogovor 
50 urad 
40 dnevni prostor, predmestje 
30 knjižnica 
20 spalnica ponoči 
10 radijski studio 

O meja slišnosti človekovo elužno območje 

REGISTRACIJA ZVOČNEGA NIVOJA 

ob cesti 

Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna 
območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne 
prostore* 

Uradni list SRS, St. 3/77 

Maksimalno dovoljone ravni hrupa so za 
P"5ainezna območja naravnega In bivalne- 
m.ga okolja naslednjo: 

Tabela I 

~ Maksimalna dovoljena 
§■ Vrsta okolja rav0n CB(A) 
S dan noč 

1/ 2/ 3/ 1/ 2/ 3/ 
VI. Čisto industrijsko območje (brez sta- 
w n0?-'' . . 70 BO 90 70 80 90 v. Pretežno industrijsko območje, trgov, 
... središča 65 70 85 50 70 80 IV. Prehodno 'industrijsko — stanovanjsko 

območje 60 70* 75* 45 70* 75« 
III. Pretežno stanovanjsko območje, mest- 

no stanovanjsko območje 55 60 70 45 55* 70* 
II. Cisto stanovanjsko okolje, šole in otro- 

škovarstvene ustanove 50 55 70 45 55* 65* 
I. Bolnišnice, zdravilišča, rekreacijska in 

naravnovarstvena območja 45 55* 55* 40 55* 55* 

INFORMACIJA 

o izvajanju zakona o varstvu pred hrupom v naravnem 

in bivalnem okolju (ESA-331) 

Skupščina SR Slovenija je sprejela Zakon o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list SRS, št. 15/76) 
s ciljem, da bi z omejevanjem in preprečevanjem hrupa v 
naravnem in bivalnem okolju zagotovila delovnim ljudem in 
občanom razmere za zdravo življenje, bivanje in rekreacijo. 

Z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju je Skupščina SR Slovenije opredelila: 

- pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, organiza- 
cij združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, da stalno in načrtno 
preprečujejo ali omejujejo hrup v naravnem in bivalnem oko- 
lju, 

- družbene norme in kriterije najvišje dovoljene ravni 
hrupa v naravnem in bivalnem okolju, 

6 

- ukrepe in postopke, s katerimi delavci v organizacijah 
združenega dela in občani v krajevnih skupnostih ter družbe- 
nopolitične skupnosti urejajo okolje tako, da hrup ne presega 
maksimalno dovoljene ravni. 

Namen naše informacije je ugotoviti, v kolikšni meri so 
ukrepe varstva pred hrupom uresničili posamezni nosilci 
družbenega planiranja: delavci v organizacijah združenega 
dela, občani v krajevnih skupnostih, občine in republika. 

ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 

okolju opredeljuje v določilih 4., 5., 7., 8., 9., 12. in 29. člena 
vrsto ukrepov in postopkov, ki jih morajo delavci v organizaci- 
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jah združenega dela uresničiti pri zmanjševanju hrupnosti. 
Med njimi so osrednjega pomena naslednje: 

- organizacije združenega dela morajo ravnati tako, da s 
prepovedanim hrupom ne motijo občanov in delovnih ljudi v 
soseski, 
- organizacije združenega dela, ki povzročajo prepovedan 
hrup, morajo izdelati sanacijske programe in predvideti za 
njihovo uresničevanje potrebna sredstva, 

- organizacije združenega dela morajo pri projektiranju 
proizvodnih in drugih tehničnih objektov, pri načrtovanju in 
urejanju tehnološkega procesa, pri določanju lokacij za 
obrate in dejavnosti, ki povzročajo hrup, pri načrtovanju gra- 
denj ali pri urejanju cest in križišč v naseljih, pri projektiranju 
in gradnji stanovanjskih zgradb upoštevati določila zakona. 

Na osnovi zbranih podatkov (anketa Republiškega komiteja 
za varstvo okolja 1978) in poročil pristojnih republiških nad- 
zornih organov (maj 1979) ugotavljamo: 

Hrup, ki ga povzročajo stroji, delovne naprave in priprave v 
zaprtih prostorih le redko presega dovoljene ravni hrupa v 
naravnem in bivalnem okolju. Na pobudo občanov, družbeno- 
političnih skupnosti in inšpekcijskih služb so organizacije 
združenega dela v kritičnih primerih predložile sanacijske 
programe in poskušajo reševati problematiko hrupa v narav- 
nem in bivalnem okolju. Hrupnost bivalnega in naravnega 
okolja je pereča predvsem takrat, kadar organizacije združe- 
nega dela uporabljajo hrupne tehnološke procese na prostem 
ali uporabljajo stroje, delovne naprave in priprave, ki stalno 
povzročajo prekomeren hrup v naravnem in bivalnem okolju. 
Pri zmanjševanju in omejevanju hrupa nepremičnih virov (in- 
dustrije) se sicer srečujemo s številnimi tehnološkimi in orga- 
nizacijskimi problemi, vendar lahko na osnovi zbranih podat- 
kov ugotovimo, da so ukrepi, ki jih izvajajo posamezne orga- 
nizacije združenega dela, razmeroma uspešni. 

Osrednji problem varstva pretf hrupom, s katerim se danes 
srečujemo, je spoznanje, da nimamo evidentiranih organiza- 
cij združenega dela, ki povzročajo prekomerni hrup v narav- 
nem in bivalnem okolju in da je doslej le malo organizacij 
združenega dela izdelalo sanacijske programe in jih predlo- 
žilo skupščinam občin v potrditev. 

Glede na kritično stopnjo hrupnosti v posameznih območ- 
jih naravnega in bivalnega okolja bi morale med prvimi spre- 
jeti ustrezne ukrepe organizacije združenega dela gradbenih 
dejavnosti. 

Spodbudna je ugotovitev, da organizacije združenega dela 
pri določanju lokacij novih obratov in pri projektiranju proiz- 
vodnih in drugih tehničnih objektov širšega pomena upošte- 
vajo določila zakona. 

Ugotavljamo, da je uresničevanje določil 7. in 9. člena v 
veliki meri rezultat prizadevanj pristojnih inšpekcijskih služb. 
Republiška sanitarna inšpekcija pri obravnavi lokacijske do- 
kumentacije zahteva: 

- pismeno izjavo projektanta, da so pri načrtih upoštevani 
normativi za varstvo pred prekomernim hrupom (7. člen), 
- strokovno oceno pooblaščene organizacije o tem, ali so v 

tehnični dokumentaciji upoštevani vsi normativi oziroma ali 
so predvideni vsi potrebni ukrepi za varstvo pred pretiranim 
hrupom, 

- meritve hrupnosti v času poskusnega obratovanja in po 
potrebi, 
- ustrezne sanacijske ukrepe. 
Prizadevanja organizacij združenega dela in inšpekcijskih 

služb za uveljavljanje določil 7. in 9. člena zakona ocenjujemo 
kot najbolj celovit uspešen prispevek za uresničevanje za- 
kona. 

V prihodnjem obdobju bi morale organizacije združenega 
dela nameniti posebno pozornost naslednjim ukrepom var- 
stva pred hrupom: 

- na osnovi analize stanja virov hrupa morajo organizacije 
združenega dela, ki povzročajo prekomerni hrup izdelati sa- 
nacijske programe in jih predložiti občini (29. člen), 

- organizacije združenega dela, ki uporabljajo gradbene 
stroje, naprave in priprave in transportna sredstva, ki povzro- 
čajo prepovedan hrup, morajo sprejeti organizacijske in 
druge ukrepe za omejevanje širjenja hrupa z gradbišča v 
naravno in bivalno okolje (15. člen). 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Zakon opredeljuje v 4. in 5. členu dolžnost in pravico 

delovnih ljudi in občanov, da sprejmejo ukrepe in postopke za 
zmanjševanje hrupa. Na osnovi ankete (Republiški komite za 
varstvo okolja 1978) in razgovorov s predstavniki krajevnih 
skupnosti mesta Ljubljane ugotavljamo: 

- s problematiko prekomernega hrupa se srečujejo skoraj 
vse krajevne skupnosti mestnih naselij, posebno pa je ta 
pereča v krajevnih skupnostih, kjer teče mestni, regionalni in 
magistralni promet, 

- za današnje stanje uresničevanja zakona v okviru kra- 
jevne skupnosti je značilno, da se občani pogosto pritožujejo 
nad pretirano hrupnostjo bivalnega okolja, pri tem pa kažejo 
premajhno aktivnost za organizirano reševanje in samodisci- 
plino pri odpravljanju prekomernega hrupa, 

- krajevne skupnosti doslej niso analizirale stanja hrupno- 
sti in evidentirale virov hrupa. Za izvajanje ukrepov varstva 
pred hrupom se večinoma niso ustrezno samoupravno orga- 
nizirale. Na osnovi določil zakona so neposredno ukrepale le 
nekatere krajevne skupnosti v posameznih primerih: pri raz- 
pravah o načrtovanju novih mestnih obvoznic, sanaciji mest- 
nih cest, načrtovanju novih stanovanjskih sosesk in posamez- 
nih programih organizacij združenega dela. V teh primerih 
obravnava problematiko hrupa komisija za varstvo okolja pri 
krajevni skupnosti in svet krajevne skupnosti in zbor občanov 
krajevne skupnosti. Na osnovi zakona ukrepajo krajevne 
skupnosti v različnih smereh: ne potrjujejo soglasja k novim 
lokacijam cest (krajevna skupnost Koseze za traso obvoz- 
nice), predlagajo družbenopolitični skupnosti občine ukrepe 
za zmanjševanje hrupa (krajevna skupnost Polje za Zaloško 
cesto), zahtevajo od investitorjev in delovnih organizacij, da 
upoštevajo določila zakona (krajevna skupnost Gradišče ob 
zazidalnem načrtu garažne hiše), spodbujajo sporazumevanje 
pri reševanju posameznih problemov (krajevna skupnost Mi- 
lan Majcen, organizacija združenega dela Fructal-Alko in 
Union) in opozarjajo organe za notranje zadeve na posa- 
mezne kršilce zakona. 

Na osnovi zbranih podatkov sklepamo, da je Zakon o var- 
stvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju mnogim 
krajevnim skupnostim izhodišče za sprejemanje ukrepov var- 
stva pred hrupom. Nekatere krajevne skupnosti so svoja pri- 
zadevanja za varstvo pred hrupom smiselno in uspešno vklju- 
čile v proces družbenega planiranja, večina pa obravnava 
problematiko hrupa enostransko in v posameznih primerih. 
Prizadevanje krajanov za varstvo pred hrupom pogosto 
zmanjšuje premajhno sporazumevanje med krajani, investi- 
torji in projektanti. 

Za uresničevanje zakona bi krajevne skupnosti v prihodnje 
morale: 
- opraviti inventarizacijo pojavnosti hrupa na območju kra- 

jevne skupnosti, ki ga povzročajo premični in nepremični viri 
hrupa, 

- pripraviti predloge za program ukrepov, 
- predlagati občinam razmejitev območij glede na njihovo 

namembnost in stopnjo hrupnosti, pri tem pa s posebno 
pozornostjo obravnavati predloge za posebno zavarovana 
območja, 

- mobilizirati občane in delavce v organizacijah združe- 
nega dela za varstvo pred hrupom. 

OBČINE 
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 

okolju je postavil pred občine dve temeljni fakultativni nalogi: 
- pripravljanje, sprejemanje in izvajanje sanacijskih pro- 

gramov (4. člen), 
- določanje območij, ki morajo biti posebej zavarovana in v 

katerih so zdravstvene, vzgojnoizobraževalne, vzgojne in so- 
cialno varstvene ter znanstvene ustanove, območja turističnih 
in drugih naselij, naravnih in krajinskih parkov ter naravnih 
rezervatov in podobno (20. člen). 

Z namenom, da bi dobili celovito sliko o ukrepih varstva 
okolja v okviru družbenega planiranja na ravni občin, je Repu- 
bliški komite za varstvo okolja letos organiziral regijska po- 
svetovanja. Na osnovi zbranih podatkov zaključujemo: 

Večina občin doslej ni opravila načrtnih raziskav naravnega 
in bivalnega okolja glede na stopnjo hrupnosti. S tem nimamo 
opredeljenih osnov za izdelavo planskih dokumentov z vidika 
varstva pred hrupom. 
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Večina občin ni izdelala sanacijskih programov varstva 
pred hrupom. Pri nekaterih občinah so sanacijski programi 
šele v fazi nastajanja. Občinski organi so doslej pokazali 
večinoma majhno zavzetost pri oblikovanju in dajanju spod- 
bud delavcem v organizacijah združenega dela in občanom v 
krajevni skupnosti za sprejemanje samoupravnih sporazumov 
o ukrepih in akcijah za odpravo ali zmanjševanje hrupa. 
Posledica takšnega stanja je, da je hrup kot dejavnik zapo- 
stavljeno obravnavan pri varstvu okolja in je celovito obravna- 
van samo v posameznih kritičnih primerih. 

Večina občin ni sprejela odloka, s katerim bi določila ob- 
močja, ki morajo biti posebej zavarovana. To se nam zdi na 
prvi pogled razumljivo, saj se v številnih primerih srečujemo z 
povsem neustrezno lokacijo zdravstvenih, vzgojnoizobraže- 
valnih in drugih objektov, toda podrobnejša analiza nam 
pokaže, da brez odloka o posebej zavarovanih območjih ne 
moremo govoriti o smotrnih sanacijskih programih in o učin- 
kovitem preventivnem varstvu pred hrupom. 

Ocenjujemo, da je realizacija določil 20. člena izjemno 
pomembna za varstvo pred hrupom tako v preventivnem 
(turistična, rekreacijska, naravovarstvena območja) kot v sa- 
nacijskem smislu (vzgojnoizobraževalne in zdravstvene usta- 
nove). 

Z§i uspešno uveljavljanje zakona bi morale občine: 
- analizirati stanje ogroženosti občanov zaradi hrupnosti 

bivalnega in naravnega okolja, 
- izdelati sanacijske programe in spodbujati samoupravno 

sporazumevanje delavcev v združenem delu in občanov, 
- sprejeti odlok o posebej zavarovanih območjih in z njim 

določiti splošne in posebne ukrepe varstva pred hrupom. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 

okolju je opredelil naslednje temeljne obveznosti SR Slove- 
nije: 

- izdaja izvršilnih predpisov, 
- nadzor nad izvajanjem zakona in izvršilnimi predpisi. 
Na osnovi 6. člena zakona je Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije sprejel temeljni izvršilni predpis: Odlok o maksi- 
malno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja na- 
ravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Ur. list 
SRS, št. 3/1977). 

Odlok določa maksimalno dovoljene ravni hrupa (emisije) 
in korekcije izmerjenih vrednosti pri skupnem učinku in tipič- 
nih vrstah hrupa. Analiza izvrševanja določb tega odloka nam 
pokaže naslednje: 

1. Tretji člen odloka opredeljuje šest stopenj dovoljenih 
ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega 
okolja od čisto industrijskega območja (VI stopnja - dovo- 
ljena raven 70 dB A podnevi in ponoči) do območja zdravilišč, 
bolnišnic itd. (I. stopnja dovoljena raven hrupa 45 dB A po- 
dnevi in 40 dB A ponoči.) 

Osnovni problemi, s katerimi se srečujemo pri uveljavljanju 
določil odloka, so naslednji: 

- V naših mestih in naseljih so pogosto zastopana mešana 
industrijsko-stanovanjska območja. Izkušnje kažejo, da hrup 
v teh območjih podnevi ne presega dovoljenih ravni hrupa 60 
dB A, če niso pri urejanju naselja narejene grobe napake, 
medtem ko nočni hrup mešanih industrijskih-stanovanjskih 
naselij praviloma presega maksimalno dovoljene ravni 45 dB 
A. 

- Posamezna območja naravnega in bivalnega okolja v 
prostoru, niso opredeljena glede na maksimalno dovoljene 
ravni hrupa, zato določila odloka lahko poljubno interpreti- 
ramo. Npr. industrijski objekt ne emitira prekomernega hrupa, 
če ga obravnavamo z vidika dovoljene ravni hrupa v čistem 
industrijskem območju. Če se isti objekt nahaja v območju, ki 
ga opredelimo za pretežno bivalnega, predstavlja enaka emi- 
sija hrupa močno prekoračitev dovoljene ravni. Ker območja 
glede na dejansko rabo in namen v prostoru niso opredeljena, 
ni mogoče nadzirati izvajanje določil 3. člena zakona. 

- Posebno pozornost moramo posvetiti izvajanju določil 3. 
člena odloka v povezavi s 7. členom zakona, ki določa, da 
morajo pri izdelavi prostorskih, urbanističnih in zazidalnih 
načrtov, pri načrtovanju gradenj in preurejanju cest in križišč 
v naseljih investitorji, projektanti, izvajalci gradbenih del in za 
prostorsko urejanje in urbanizem pristojni organi družbeno- 
političnih skupnosti upoštevati predpisane normative. 

Omenjene določbe so temeljnega pomena za zmanjševanje 
in omejevanje hrupa, ki ga povzroča promet. Rekonstrukcije 
in izgradnje novih cest skozi bivalne soseske kažejo, da sicer 
projektanti in izvajalci smiselno upoštevajo določila zakona, 
vendar pri tem ne dosegajo sprejetih normativov. Največkrat 
označujemo preurejanje in obnavljanje obstoječih cestišč kot 
sanacijo, s katero bi naj dosegli izboljšanje stanja v pogledu 
prometa, bistvenega zmanjšanja hrupa pa večinoma ne dose- 
gamo. Izboljšano cestišče lahko mnogo prispeva k zmanjša- 
nju hrupnosti prometa, vendar pod pogojem, da uveljavimo 
hkrati tudi ustrezen prometni režim. 

Ocenjujemo, da hrupnost prometa ne moremo reševati glo- 
balno, temveč moramo na podlagi kompleksne analize stanja 
in potreb izbirati najbolj racionalne ukrepe. Ti temeljijo tako 
na smotrnem preurejanju in načrtovanju cest, kakor tudi na 
uveljavljanju aktivnih ukrepov varstva pred hrupom, ki se jih 
žal največkrat premalo poslužujemo: omejitev hitrosti, sistem 
zelenega vala, prepoved vožnje v določenem času za tovorna 
vozila in mopede ipd. 

2. Temeljnega pomena za varstvo pred hrupom so določbe 
8. člena zakona in 4. člena odloka. Na podlagi določb 8. člena 
morajo investitorji, projektanti in izvajalci del pri projektiranju 
in gradnji stanovanjskih zgradb ter razmestitvi prostorov upo- 
števati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za 
okolje, v katerem se naj zgradba postavi. Določbe 4. člena 
odloka opredeljujejo maksimalno dovoljene ravni hrupa v 
bivalnih prostorih. Ker območja glede na namen in maksi- 
malno dovoljeno raven hrupa dejansko na teritoriju občin in 
krajevnih skupnosti niso opredeljena, investitorji, projektanti 
in izvajalci poljubno opredeljujejo namembnost ali dejansko 
rabo ožjih in širših vplivnih območij največkrat z namenom, 
da bi si zagotovili čimvečje možne tolerance pri gradnji stano- 
vanjskih objektov. Zato inšpekcijske službe pri presoji uresni- 
čevanja določil 8. člena zakona upoštevajo predvsem določila 
4. člena odloka, ki opredeljujejo maksimalno dovoljene ravni 
hrupa v bivalnih prostorih, opredeljene vrednosti pomenijo 
stalne in največje ravni hrupa pri zaprtih oknih in vratih 
bivalnih prostorov, tako da pri teh meritvah postane ocenjeva- 
nje ustrezne kvalitete bivalnega okolja vprašljivo. 

Osrednji problem, s katerimi se srečujemo pri uveljavljanju 
zakonskih določb, je tudi spoznanje, da investitorji, projek- 
tanti in izvajalci gradbenih del večinoma nadaljujejo gradnjo 
stanovanjskih objektov na podlagi zazidalnih načrtov, v kate- 
rih največkrat niso upoštevane določbe zakona o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bivalnem okolju. 

Posledica tega je, da ob veljavnem zakonu gradimo stano- 
vanjska naselja, ki so glede na raven hrupa neustrezno loci- 
rana ali orientirana, hkrati pa skozi bivalna naselja po novih 
ali preurejenih cestiščih usmerjamo promet, ki povzroča pre- 
komerni hrup. 

Da bi pri gradnji naselij ali zgradb dosegali predpisane ravni 
hrupa, je nujno potrebno opraviti presojo vseh izvedbenih 
planskih dokumentov z vidika varstva pred hurpom. 

3. Dovoljena šumnost instalacij, ki jo opredeljuje 5. člen ne 
obravnavamo v zadostni meri. 

Problemi, s katerimi se srečujemo pri uveljavljanju določil 
5. člena so naslednji: 

- šumnost instalacij je velikokrat odvisna od pravilnega 
načina uporabe, 

- pogosto povzročajo prepovedani hrup zastarele ali malo- 
marno postavljene instalacije. Doslej ne poznamo primera, da 
bi organi nadzora uvedli kazenski postopek proti investitor- 
jem, projektantom ali izvajalcem, ki so locirali neustrezne 
instalacije, 

- v skladu z zakonom nismo izvršili analize obstoječih ali 
potrebnih standardov, 

- kontroli šumnosti instalacijskih naprav ne posvečamo 
posebne pozornosti. 

4. Določila 6. in 7. člena odloka občine niso uresničile in so 
ostala na ravni priporočila. 

Na osnovi 14. člena zakona o varstvu pred hurpom v narav- 
nem in bivalnem okolju je republiški sekretar za industrijo v 
soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo in predsednikom Republiškega 
komiteja za varstvo okolja izdal pravilnik za izvajanje meritev 
maksimalno dovoljene ravni hrupa v bivalnem in naravnem 
okolju (Ur. list SRS, št. 19/77). Ugotavljamo, da je pravilnik 
dobra metodološka osnova za enotno in sistematično ugotav- 
ljanje hrupnosti. 
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Iz poročila, ki nam ga je posredoval Zavod SR Slovenije za 
varstvo pri delu povzemamo, da so največ meritev opravili za 
mnenja k lokacijskemu soglasju oziroma za mnenja pri upo- 
rabnem doovoljenju (industrijski objekti, stanovanjski objekti, 
infrastrukturni objekti). Meritve so izdelane na osnovi posa- 
meznih naročil in nimamo celovitega pregleda o stanju hrup- 
nosti posameznih regij ali SR Slovenije. 

Določila 21. člena zakona, po katerem bi moral Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo izdati predpise o 
omejitvi emisij hrupa in navodilo za zavarovanje ljudi in okolja 
v naseljih, rekreacijskih območjih in drugih območjih, so bila 
smiselno realizirana v določilih 7. člena odloka. 

Na osnovi zbranih podatkov lahko zaključimo, da je SR 
Slovenija normativne in metodološke obveznosti, ki izhajajo 
iz zakona, v celoti izpolnila. 

Žal velik del pomembnih določb in ukrepov ne uresniču- 
jemo, zato bi morali v prihodnje: 

- intenzivirati napore za uveljavljanje zakona, posebno v 
pogledu samoupravnega sporazumevanja o ukrepih in akci- 
jah za odpravo in zmanjševanje hrupa, opredeljevanja po- 
sebno zavarovanih območij in vključevanja problematike 
hrupa v vzgojnoizobraževalni proces; 

- analizirati izvršilne predpise na podlagi zakona o varstvu 
pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju in pripraviti 
predloge za ustrezne dopolnitve oziroma spremembe posa- 
meznih določb. 

Nadzor nad izvajanjem določil zakona: 

Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju je v 23. členu pooblastil organe republiške in občinske 
sanitarne in urbanistične inšpekcije, inšpekcije za delo, za 
gradbene zadeve ter organe javne varnosti, da vsak v okviru 
svojih pristojnosti nadzorujejo izvajanje tega zakona ter na 
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov. 

Poročila pristojnih republiških inšpekcijskih služb kažejo, 
da so se republiške inšpekcijske službe angažirale predvsem 
pri realizaciji določil 5., 7., 9., 15. in 28. člena zakona. Republi- 
ški sanitarni inšpektorat je v letu 1978 sklical strokovno po- 
svetovanje sanitarnih inšpektorjev SR Slovenije, na katerem 
so obravnavali problematiko varstva pred hrupom in izvajanje 
določil zakona. Na posvetu so sanitarni inšpektorji sklenili, da 
bodo svoje delo usmerili predvsem na uresničevanje 7. in 9. 
člena zakona. Ocenjujemo, da je njihovo organizirano delo 
bistveno prispevalo k uveljavljanju 7. člena zakona. 

Tudi republiški urbanistični inšpektorat je v okviru rednega 
dela poudarjal pomen realizacije zakona varstva pred hru- 
pom. Na podlagi delovne analize ugotavljajo, da so se po 
uveljavitvi zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in 
bivalnem okolju povečala prizadevanja uveljaviti ukrepe var- 
stva pred hrupom že pri izdelavi planskih dokumentov in 
določanju lokacij hrupnih objektov. Vendar ocenjujejo, da 
stanje še vedno ni zadovoljivo in bo zato potrebno storiti več 
pri pripravljanju družbenih planov za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Republiški inšpektorat dela ugotavlja, da v času posku- 

snega obratovanja strojev naprav in priprav hrup večkrat 
presega dovoljene ravni. Zato sodelujejo pri uveljavljanju do- 
datnih ukrepov za omejitev hrupa. Posebno pozornost so 
posvetili uresničevanju določil 15. člena zakona, ki oprede- 
ljuje izvajanje del na prostem. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v skladu z 
določili 5. oziroma 28. člena v letu 1978 obravnaval 217 
prekrškov po zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in 
bivalnem okolju. Vse kršitelje so predlagali v postopek so- 
dniku za prekrške. Največ prekrškov je bilo storjenih, ker 
posamezniki na motornem vozilu niso uporabljali primerne 
glušnike ali so v naselju uporabljali vozila, ki povzročajo 
prekomeren hrup. 

Na osnovi poročil pristojnih republiških nadzornih organov 
.zaključujemo, da je bilo delo nadzornih organov pri uresniče- 
vanju posameznih določil zakona uspešno in učinkovito. 

V prihodnje bi morali nadzorni organi celoviteje obravna- 
vati problematiko hrupa v naravnem in bivalnem okolju ter 
dosledneje zahtevati uveljavljanja določil zakona. 

SKLEPI: 
Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 

okolju ter izvršilne predpise uresničujemo le dobri dve leti. 
Rezultati izvajanja sanacijskih in preventivnih ukrepov z vi- 
dika hrupa se v tem času težko celovito ugotovijo, glede na 
naravo problema in ukrepov. 

Na podlagi ugotovitve v informaciji ocenjujemo, da smo 
zakon uresničevali le deloma in v omejenem obsegu ob 
hkratno ugotovljenem splošnem povečanju hrupa. 

Zato predlagamo sprejem naslednjih sklepov: 
1. V procesu priprave na sprejemanje srednjeročnih in dol- 

goročnih planskih dokumentov morajo vsi nosilci planiranja, 
zlasti primarni, upoštevati določbe zakona in izvršilnih pred- 
pisov o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 
tako kot tudi vseh drugih, ki opredeljujejo kakovost okolja pri 
opredeljevanju svojih planskih nalog. 

V ta namen morajo nosilci planiranja predvsem: 
- opredeliti območja po pretežni dejanski rabi, 
- analizirati stanje hrupnosti, 
- izdelati predloge ukrepov za zmanjšanje ravni hrupa ter 

za preprečevanje preseganja dovoljenih ravni hrupa, 
- opredeliti ukrepe v skladu s tehničnimi in ekonomskimi 

možnostmi na srednjeročne in dolgoročne, 
- zagotoviti vključevanje teh ukrepov v izvajanje širših ra- 

zvojnih planskih nalog, tako v samoupravne sporazume in 
dogovore o temeljih planov kot tudi v same plane, 

- dosledno vztrajati pri njihovem izvajanju v procesu ure- 
sničevanja planskih nalog. 

2. V naslednjem obdobju je potrebno posvetiti posebno 
pozornost uveljavljanju zakona o varstvu pred hrupom v na- 
ravnem in bivalnem okolju in na njegovi podlagi izdanih 
izvršilnih predpisov ter tistim določbam, ki predstavljajo fa- 
kultativne obveznosti. Če bi ugotovili, da določene fakulta- 
tivne opredelitve zavirajo celovito izvajanje zakona, bi morali 
proučiti upravičenost postopka za spremembe in dopolnitve 
zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju. 

INFORMACIJA 

o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR 

Slovenije o nočnem delu žensk in mladine v industriji, 

gradbeništvu, prometu in proizvodni obrti za leto 1978 

ESA-321) 

' Prepoved nočnega dela žensk v industriji, gradbeništvu, 
prometu in proizvodni obrti ureja 127. člen zakona o delov- 
nih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/77 in 30/78). Ne glede na 
ta člen, pa se sme delavki naložiti da dela ponoči, če je treba 
nujno nadaljevati delo, ki ga je med dnevom prekinila višja 
sila, in če je treba preprečiti škodo na surovinah, ki se hitro 

kvarijo (128. člen zakona o delovnih razmerjih). V izjemnih 
primerih, kadar to terjajo posebno resne družbene, ekonom- 
ske, socialne in podobne okoliščine, pa se sme delavki nalo- 
žiti, da dela ponoči ob pogoju, da za uvedbo takega dela izda 
poprejšnje soglasje republiški sekretar za delo. V 139. členu 
zgoraj navedenega zakona je določena prepoved nočnega 
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dela mladine. 
Zakon o delovnih razmerjih je v 119. členu uzakonil pravico 

do posebnega varstva med nočnim delom. Delavci TOZD so 
dolžni zagotoviti dogovorjene in predpisane pogoje za nočno 
delo, zlasti pa zagotoviti varstvo otrok, topel obrok v ustrezni 
kalorični vrednosti, prevoz na delo in z dela ter zasedbo 
nočne izmene s strokovnimi delavci. 

Vsem delavcem, ki delajo ponoči ne glede na dejavnost in 
spol, je treba torej na podlagi citiranega določila zagotoviti 
posebno varstvo, ker je nočno delo škodljivo za človeški 
organizem, predvsem iz zdravstvenih razlogov. 

Prepoved nočnega dela žensk in mladine pomeni izvajanje 
konvencije o nočnem delu žena v industriji in konvencijo o 
nočnem delu mladine. Naša država je ratificirala konvencijo o 
nočnem delu žena v letu 1955 in konvencijo o nočnem delu 
mladine leta 1957. 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi analize razmer v letu 
1973 sprejela priporočila in sklepe o nočnem delu žena in 
mladine v industriji, gradbeništvu in prometu (Uradni list SRS, 
št. 14/73). Organizacijam združenega dela je bilo priporo- 
čeno, da v okviru razvojnih planov do 30. 6. 1973 izdelajo 
petletne programe o postopnem zmanjševanju obsega noč- 
nega dela žena in o čimprejšnji odpravi nočnega dela mater z 
otroki do 7 let starosti. 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta na 3. seji, dne 28. julija 1978 ob obravnavi informacije o 
izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o noč- 
nem delu žensk in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu 
in proizvodni obrti za leto 1977, sprejela sklepe in priporočila 
Republiškemu sekretariatu za delo, naj daje soglasja za 
uvedbo nočnega dela žensk izključno le v izjemnih primerih 
po vsakokratnem predhodnem mnenju republiških odborov 
posameznih sindikatov, Republiškega inšpektorata dela in 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Zaradi dejanskih razmer v industriji, gradbeništvu, prometu 
in obrti, upoštevaje tehnologijo, organizacijo dela in social- 
noekonomske razloge, po ugotovitvi Republiškega sekreta- 
riata za delo, Republiškega inšpektorata dela, Gospodarske 
zbornice Slovenije in republiških odborov sindikata delavcev 
Slovenije, popolna odprava nočnega dela za leto 1979 ne bo 
mogoča. Zato se zgoraj navedeni strinjajo, da se bodo so- 
glasja za uvedbo nočnega dela dajala tudi do konca leta 1979, 
seveda v kolikor se bo ugotovilo, da zainteresirane organiza- 
cije združenega dela izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob isti 
priliki sprejel tudi sklep, da se sproži pred pristojnimi organi 
postopek za spremembo, dopolnitev oziroma revizijo vseh 
konvencij, ki se nanašajo na položaj žena. Tudi konvencija o 
nočnem delu žena zaposlenih v industriji, neobhodno terja 
revizijo v cilju posodabljanja te konvencije predvsem v smislu 
humanizacije dela. 

Predlog za revizijo je bil poslan Zveznemu komiteju za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo. 

11. 

GIBANJE NOČNEGA DELA ŽENSK IN 
MLADINE V OBDOBJU OD LETA 1969 DO 31. 
12. 1978 

Tabela 1 

Leto Zaposlenost Nočno delo % od mladine 
žensk žensk povprečne 
  zaposlenosti 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

115.719 
122.652 
128.827 
136.417 
142.726 
149.667 
157.351 
161.290 
160.608 
166.293 

15.523 
19.187 
19.415 
17.961 
14.820 
11.799 
10.049 
8.520 
8.205 
8.452 

13,40 
16,60 
15,10 
13,00 
10,40 
7,90 
6,40 
5,30 
5,10 
5.08 

501 
548 
640 
487 

PREGLED NOČNEGA DELA ŽENSK PO 
POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH INDUSTRIJE, 
GRADBENIŠTVA, PROMETA IN PROIZVODNE 
OBRTI PO STANJU 31. 12. 1978 

Tabela 2 

INDUSTRIJA 8315 
tekstilna in usnjarska 4631 

kemična 800 
kovinska 986 
živilska 993 
grafična 548 
lesna 270 
energet. in premogov. 87 

(4547 v tekstilni ind 
84 v usnjarski ind.) 

GRADBENIŠTVO 36 
PROMET 77 
OBRT 24 
SKUPAJ: 8452 

Iz tabele št. 1 je razvidno, da nočno delo žensk po sprejemu 
citiranih priporočil in sklepov leta 1973, kaže tendenco zmanj- 
ševanja. 

Največji rezultati so bili doseženi v letih 1974, 1975 in 1976, 
medtem, ko v letu 1977 ni bilo bistvenega napredka na tem 
področju. V letu 1978 pa se je število žensk na nočnem delu 
celo zvečalo in to za 3,01%. V primerjavi s številom zaposlenih 
žensk pa se je odstotek žensk na nočnem delu minimalno 
zmanjšal (0,02%). Opozoriti pa moramo, da podatki niso po- 
vsem primerljivi, ker podatek o številu zaposlenih žensk izhaja 
iz nove enote klasifikacije dejavnosti, ki je bila uvedena I. 
1977. 

Iz podatkov v tabeli št. 2 pa izhaja, da je še vedno največ 
nočnega delaž žensk v tekstilni industriji (54,79%), sledi ko- 
vinska (11,67%), živilska (11,45%), kemična (9,47%), grafična 
(6,48%), lesna (3,19%), energetika in premogovništvo 
(1,03%). V gradbeništvu, prometu, obrti pa je odstotek noč- 
nega dela žensk v letu 1978 le neznaten. 

III. 
REPUBLIŠKI INŠPEKTORAT DELA je v letu 1978 podal 135 

mnenj o izpolnjenih pogojih glede varstva pri delu, za pridobi- 
tev soglasja za nočno delo žensk; od tega največ za organiza- 
cije združenega dela v tekstilni industriji. Ugotovil je, da je 
ukinitev nočnega dela žensk oziroma realizacija programa 
postopnega zmanjšanja nočnega dela žensk v tekstilni indu- 
striji odvisna predvsem od finančne zmogljivosti organizacij, 
to je od razpoložljivih sredstev za nabavo novih kapacitet. 
Problem ukinitve nočnega dela žensk nastaja tudi na področ- 
jih, kjer je presežek žensk nad moškimi tako velik, da bi 
ukinitev pomenila, poleg ekonomske škode, tudi ustvarjanje 
socialnih problemov ter pri sezonskih delih. Republiški inš- 
pektorat dela je v neposrednem kontaktu z OZD ugotovil, da 
nekatere OZD same ugotavljajo, da je proizvodnja v nočnih 
izmenah količinsko in kakovostno manjša, istočasno pa se 
pojavlja ob eventualni ukinitvi tretje izmene vprašanje izkori- 
ščenosti strojev, doseganje planirane proizvodnje in zaposli- 
tve odvečne delovne sile. 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, pri kateri je bila 
ustanovljena komisija za dajanje mnenj o tehnološki in eko- 
nomski upravičenosti nočnega dela žensk v SR Sloveniji, 
ugotavlja, da so OZD upoštevale priporočila in sklepe o noč- 
nem delu žensk in mladine v industriji, gradbeništvu, prometu 
in obrti, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije leta 1973. 
Zgoraj imenovana komisija ugotavlja, da so OZD v letu 1978 
zmanjševale število zaposlenih žensk v nočni izmeni; pove- 
čale ali na novo uvedle pa so ga le tiste temeljen organizacije, 
ki so bile zaradi objektivnih razlogov k temu primorane. 

REPUBLIŠKI ODBORI POSAMEZNIH SINDIKATOV so v svo- 
jih poročilih podali predvsem naslednje ugotovitve: 

Republiški odbor sindikata delavcev tekstilni in usnjar- 
sko predelovalne industrije je podal podobno oceno o za- 
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devni problematiki kot v letu 1977. Ugotavlja, da se je število 
žensk v nočni izmeni zaposlenih v organizacijah tekstilne in 
usnjarske industrije v letu 1978 zmanjšalo. Povečale ali na 
novo uvedle so ga le tiste OZD, ki so bile zaradi objektivnih 
razlogov k temu primorane. Še vedno je največ problemov pri 
zmanjševanju in odpravi nočnega dela žensk v MTT Maribor, 
Predilnici Litija, Gorenjska predilnica Škofja Loka, Dekora- 
tivni Ljubljana, Tekstilni tovarni Prebold, Tekstilni Ajdovščina 
in Metki Celje. Te TOZD zaposlujejo kar 63% vseh žensk na 
nočnem delu v tekstilni industriji. Republiški odbor ocenjuje, 
da je bila popolna odprava nočnega dela žensk do 30. 6.1978 
povsem nemogoča in pri tem poudarja, da ni za popolno 
ukinitev, če se bo pri tem dosledno vztrajalo. Istočasno pa 
Republiški odbor sindikata meni, da je konvencija o nočnem 
delu žena v industriji za naše razmere vprašljiva, če se po 
drugi strani borimo za enakopravnost žensk. Stremeti bi mo- 
rali k zmanjševanju in k odpravi nočnega dela na sploh. 

Z ozirom na dejstvo, da tekstilna industrija zaposluje pre- 
težno ženske in s tem nosi breme vseh bolniških izostankov 
za nego otrok in bližnjih svojcev, Republiški odbor sindikata 
delavcev tekstilne in usnjarske industrije meni, da je to vpra- 
šanje potrebno čimprej ustrezno rešiti, ker je to problem širše 
družbene skupnosti. 

Republiški odbor sindikata delavcev proizvodnje in pre- 
delave kovin ugotavlja, da je nočno delo žena v letu 1978 
porastlo glede na leto 1977, k čemur so pripomogle nekatere 
OZD, ki so že predčasno ukinile nočno delo žena, vendar pa 
so ga v letu 1978 ponovno uvedle, po drugi strani pa porast 
nočnega dela navaja k razmišljanju, da smo verjetno že dose- 
gli določeno mejo, od katere bo zmanjševanje nočnega dela 
žena počasnejše. Sprejet je bil sklep, da je potrebno še 
nadaljevati z akcijo ukinjanja nočnega dela žena, s tem, da 
mora vsaka OZD, ki prosi za soglasje za nočno delo žena, 
sprejeti nov program ukinitve nočnega dela žena. 

Republiški odbor sindikata delavcev v kmetijstvu, živilski 
in tobačni industriji ugotavlja, da bo nočno delo žensk v 
živilski industriji glede na naravo dela, trenutne tehnološke in 
organizacijsko tehnične rešitve ter zmogljivosti, še vedno 
prisotno oziroma potrebno. Razlogi, na podlagi katerih je 
podana zgornja ugotovitev, so predvsem pomanjkanje moške 
delovne sile in proizvodnja s hitro pokvarljivo osnovo. 

Republiški odbor sindikata kemične industrije ugotavlja, 
da se je število žensk zaposlenih v nočni izmeni v letu 1978 
zmanjšalo od 884 na 800. Vzroki, ki pogojujejo nočno delo 
žena, so bili isti kot v preteklih letih (pomanjkanje moških 
delavcev, problem prekvalifikacije ali zaposlitve žena, manjši 
uvoz opreme, pomanjkanje sredstev za povečanje proizvo- 
dnih zmogljivosti, problemi družbenega standarda novih de- 
lavcev, vedno bolj pa so prisotni tudi ekonomski razlogi, ki so 
pogojeni s stanjem na tržišču). 

Republiški odbor sindikata delavcev grafične in papirne 
industrije navajajo, da so pri nekaterih OZD prisotna nihanja 
pri uresničevanju programa postopne ukinitve nočnega dela, 
kar je gotovo rezultat nedoslednosti in premajhne kritičnosti 
pri uresničevanju programa strokovnih, političnih in samou- 
pravnih organov. Pozitiven premik pa je Republiški odbor 
ugotovil v tem, da se OZD prilagajajo stališču sindikata in 
zagotavljajo boljše varstvo delavkam, ki delajo v nočni izmeni. 

Republiški odbor sindikata delavcev gozdarstva in lesne 
industrije ugotavlja, da se v lesni industriji še vedno pojavlja 
potreba po nočnem delu predvsem v času priprav proizvodnje 
za izvoz ali v pogojih višje sile. Analize učinkov v nočni izmeni 
pa kažejo, da je nočno delo manj produktivno in manj ekono- 
mično in je smotrno le v procesni proizvodnji. 

Republiški odbor sindikata delavcev v prometu in zvezah 
ugotavlja, da je bilo nočno delo žena popolnoma odpravljeno 
v cestnem gospodarstvu in v pomorskem prometu že pred 
uveljavljanjem kriterijev za odpravljanje nočnega dela žena. 
Glavni vzrok, da nočno delo v železniškem gospodarstvu in 
PTT še ni popolnoma odpravljeno, je pomanjkanje moških 
delavcev, ki naj bi nadomestili delavke. 

Republiški odbor sindikata delavcev obrti sporoča, da je 
nočno delo žensk v OZD, ki spadajo v območje sindikata obrti, 
le izjema. V letu 1978 je bilo izdano soglasje le za OZD 
Surovina Maribor, za začasno delo 24 žensk v TOZD Regene- 
racija Maribor. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je bil 
v skladu s priporočili in sklepi Skupščine SR Slovenije že dne 

11. 4. 1973, kakor tudi ponovno leta 1978 zadolžen, da na 
podlagi doseženih ugotovitev predlaga ustrezne sklepe, ki bi 
jih bilo treba zato področje uveljaviti v dejavnosti zdravstvene 
službe in v organizacijah združenega dela. Vendar Republiški 
komite za zdravstveno in socialno varstvo tudi v letu 1978 
navedenega projekta ni realiziral in to zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje glede na priporočila in 
sklepe Skupščine SR Slovenije ni določena kot neposredni 
nosilec v zvezi z izvajanjem priporočil in ukrepov in nima 
ustreznega inštrumentarija, ki bi omogočal tekoče spremlja- 
nje stanja in problematike na tem področju. V poročilu sporo- 
čajo, da se kljub navedenemu poslali vsem skupnostim za 
zaposlovanje vprašalnik, na katerega pa je odgovorila le polo- 
vica skupnosti. Zato tudi ne morejo posredovati zbornika iz 
vseh prispelih poročil. 

IV. 

SKLEPI IN PREDLOGI 
- Ugotavljamo, da se je število žensk na nočnem delu v letu 

1978 povečalo in sicer za 3,01%; v odnosu do števila zaposle- 
nih žensk pa minimalno zmanjšalo za 0,02%. Dani podatki pa 
ne predstavljajo povsem realnega števila žensk, zaposlenih v 
nočni izmeni skozi vse leto 1978, saj je bilo precej soglasij 
izdanih le za določeno dobo v letu 1978 in le za občasna dela 
enkrat ali dvakrat na leto po nekaj dni, ko je bila zaradi 
izrednih okoliščin le za kratek čas potrebna uvedba nočnega 
dela žensk, statistično pa se kljub temu kaže visok odstotek 
nočnega dela. 

- Organizacije združenega dela, ki so imele soglasje za 
nočno delo žensk, v svojih prošnjah poročajo, da zagotavljajo 
potrebne posebne varstvene pogoje za nočno delo žensk. 
Republiški sekretariat za delo je v letu 1979 prvič organiziral 
razgovore v samih organizacijah združenega dela, kjer imajo 
uvedeno nočno izmeno, da bi ugotovili, v kolikšni meri se 
posebni varstveni pogoji dejansko zagotavljajo. 

- Glede na to načrtujemo, naj bi se ti razgovori vršili vsako 
leto, dokler nočno delo ne bo popolnoma ukinjeno, pri tem pa 
naj bi imel odločilno vlogo republiški odbor sindikata delav- 
cev v povezavi s sindikalno organizacijo v posameznih orga- 
nizacijah združenega dela. 

Iz dejanskih razmer ugotavljamo, da prihaja do največjih 
pomanjkljivosti pri zagotavljanju prevoza na delo in varstva 
otrok v nočnem času. Zagotavljanje prevoza v večino prime- 
rov pomeni le povrnitev stroškov za vožnjo. Le nekatere 
organizacije združenega dela pa vlagajo poseben trud za 
rešitev tega vprašanja s tem, da se povezujejo z avtobusnimi 
podjetji, ki potem organizirajo poseben prevoz za njihove 
delavke, ali uvajajo posebne avtobusne linije. 

Tudi varstvo otrok delavk, ki delajo v nočni izmeni je po 
poročilih republiških odborov sindikata delavcev in samih 
organizacij združenega dela ustrezno zagotovljeno. Iz nekaj 
pregledov v posameznih OZD in iz konkretnih pogovorov z 
delavkami pa je razvidno, da varstvo otrok ni tako idealno 
urejeno, posebno v tekstilni industriji, kjer je problem noč- 
nega dela najbolj pereč, saj OZD nikjer same ne zagotavljajo 
varstvo v nočni izmeni, ampak se zadovoljijo z izjavo delavk, 
da varstvo otroka ne predstavlja posebnega problema (čeprav 
nekatere delavke puščajo otroke same doma v času nočnega 
dela). 

Glede na to predlagamo republiškim odborom sindikata 
delavcev naj v samih OZD zaostrijo kontrolo v zvezi z izvaja- 
njem tega določila. 

- Ukrepi za zmanjševanje nočnega dela žensk, so dosegli 
določeno mejo, od katere bo zmanjševanje potekalo poča- 
sneje. To se kaže iz absolutne številke zaposlenih žensk v 
nočni izmeni, ki kaže na rahlo povečanje števila žena na 
nočnem delu. Do tega povečanja je prišlo zaradi nekaterih 
OZD, predvsem s področja kovinske industrije, živilske indu- 
strije, ki so že predčasno ukinile nočno delo žensk, vendar so 
ga v letu 1978 ponovno uvedle. Nasprotno pa se v tekstilni in 
usnjarski industriji, kjer je problem nočnega dela žensk naj- 
bolj prisoten, kaže tendenca zmanjševanja, saj se je število 
žensk v nočni izmeni zmanjšalo od 5011 v letu 1977 na 4631 v 
letu 1978, kar pomeni 7,58% zmanjšanje glede na leto 1977. V 
letu 1978 je v primerjavi z letom 1977 povečalo število delavk v 
nočnih izmenah 7 delovnih organizacij tekstilne industrije 
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(Tekstilindus Kranj, Dekorativna Ljubljana, Dekorativna - 
TOZD Volna Laško, MTT Maribor, Tovarna nogavic Polzela, 
Sukno Zapuže, Predilnica Litija). 10 delovnih organizacij tek- 
stilne industrije je obdržalo isto število delavk v nočni izmeni 
kot v letu 1977, ostalih 12 delovnih organizacij pa je zmanjšalo 
število žena v nočni izmeni nasproti letu 1977. Kljub naporom 
in prizadevanju za uresničitev začrtane politike o zmanjševa- 
nju in odpravi nočnega dela pa je ta problem v tekstilni 
industriji še vedno najbolj prisoten. Ob dejstvu, da je tekstilna 
industrija šele v fazi modernizacije, ki jo izvaja z lastnimi 
finančnimi sredstvi in upoštevaje socialno-ekonomske ra- 
zloge, kot so zaposlitev nezaposlenih žensk ter delo v treh 
izmenah zaradi boljše izrabe strojnih kapacitet, je popolna 
odprava nočnega dela težko uresničljiva. Tekstilna industrija 
je nizko akumulativna in bo potrebno vložiti še veliko naporov 
za modernizacijo proizvodnje do take stopnje, da bo renta- 
bilno poslovala v dveh izmenah. 

V situaciji, v kakršni je trenutno tekstilna industrija bi 
zmanjšanje oziroma odpravo nočnega dela žensk lahko dose- 
gli edinole z ukinitvijo tretje izmene. To pa je praktično nemo- 
goče, saj bi s tem nastale občutne negativne ekonomsko- 
socialne posledice. Veliko število žensk bi ostalo brez zaposli- 
tve še posebej ob dejstvu, da gre tu za priučene ženske, ki ne 
morejo ali pa celo nimajo interesa za prekvalifikacijo. 

- Republiški sekretar za delo je na podlagi obstoječe situa- 
cije ugotovil, da popolna odprava nočnega dela žensk za leto 
1979 ne bo mogoča, zato se bodo soglasja za uvedbo tega 
dela, seveda v kolikor se bo ugotovilo, da zainteresirane OZD 
izpolnjujejo pogoje, dajala za celo leto 1979. Pri tem pa bo pri 
ugotavljanju okoliščin, ki upravičujejo uvedbo nočnega dela 
žensk, potrebno izhajati iz enotnih akcij in usklajenih stališč, 
saj bo le na ta način možno izvajati še bolj učinkovito že 
začrtano politiko postopnega ukinjanja nočnega dela žensk 
na področju industrije, gradbeništva, prometa in proizvodne 
obrti. S tem so seznanjeni tudi posamezni republiški odbori 
sindikata delavcev, Republiški inšpektorat dela in Gospodar- 
ska zbornica Slovenije. 

- Republiški sekretariat za delo tudi ugotavlja, da ni po- 
trebe po dajanju mnenj in soglasij za uvedbo nočnega dela 
žensk v obratih družbene prehrane v TOZD, v kateri se oprav- 
lja nočno delo. Nočno delo delavk v obratih družbene pre- 
hrane, ki sicer organizacijsko spadajo v tiste TOZD oziroma 
OZD, ki opravljajo dejavnosti, v katerih je s konvencijo številka 
89 nočno delo žensk prepovedano, zaradi svojega gostin- 
skega značaja ni take narave, da bi spadalo na področja, ki jih 
citirana konvencija zajema, kar pa se upošteva v letu 1979. 

- Republiški sekretariat za delo ugotavlja, da se kaže vse 
preveč formalen pristop strokovnih služb delovnih organiza- 
cij, ki so še vedno osnovni nosilci zahtevkov za izdajo soglasja 
za nadaljevanje ali celo ponovno uvedbo nočnega dela žensk. 
To tudi samoupravni organi in osnovne organizacije sindika- 
tov v nekaterih OZD še vedno premalo kritično obravnavajo in 
spremljajo probleme v zvezi z nočnim delom žensk. 

- Republiški sekretariat za delo bo tudi v bodoče vodil 
restriktivno politiko glede dajanja soglasij za uvedbo nočnega 
dela žensk. Zato predlaga posameznim republiškim odborom 
sindikata delavcev, da morajo pred izdajo vsakega mnenja na 
vlogo OZD za soglasje za nočno delo žensk, dobiti od OZD 
nov program ukinitve nočnega dela žensk. 

Družbena usmeritev glede prepovedi nočnega dela ne bi 
smela biti usmerjena le na ženske. Vsako nočno delo je 
škodljivo, tako za moške kot za žensko, saj pomeni težjo 
telesno in psihično obremenitev. Vendar pa o popolnem uki- 

njanju nočnega dela za vse, brez razlik po spolu in dejavnosti, 
še ne moremo govoriti, vsaj ne na tej stopnji razvoja, ki jo je 
dosegla naša družba. Razvoj proizvajalnih sil pri nas še ni 
dosegel takšne stopnje, na kateri bi se lahko spreminili pro- 
dukcijski odnosi tudi v smeri splošne ukinitve nočnega dela. 
Zavedajoč se glavnih omejitev, ki so dane v materialnih pogo- 
jih razvoja socialistične samoupravne družbe, pomeni nočno 
delo še vedno nujno zlo in ga smatramo za upravičenega v 
primerih, ko to neizogibno terja proizvodni proces oziroma 
narava posamezne dejavnosti. To pa je za tiste vrste tehnolo- 
gije, kjer je pogoj rentabilnosti nepretrgan delovni proces, 
nadalje za zdravstvo in še za nekatere druge službe, vezane 
na nujne življenjske potrebe družbe in človeka. 

Gre predvsem za to, da delo dobiva podobo zdravih, varnih 
in humanih delovnih razmer. Odpravljanje nočnega dela nas- 
ploh je torej v funkciji humanizacije dela, kar pa je dolgoročen 
in zapleten ter postopen proces. Doseči pa ga bo mogoče le z 
odpravljanjem ozkih grl in uvajanjem sodobne tehnologije, z 
boljšo organizacijo dela, s spodbujanjem inovacijske dejav- 
nosti in znanja, z boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmoglji- 
vosti. 

Splošno omejevanje nočnega dela le za ženske lahko po- 
meni v določeni situaciji privilegij za ženske, v drugi pa 
diskriminacijo, tako glede izbire poklicne usmeritve kot zaradi 
omejevanja zaposlitvenih možnosti. Ti ukrepi v mnogočem 
vplivajo retroaktivno neugodno na položaj družine, saj se s 
tem poveča število socialnih problemov. Zato kategorična 
prepoved nočnega dela za ženske ni vedno umestna. 

Dokler bo nočno delo še vedno nujnost, ki jo narekuje 
določena stopnja razvoja družbe, pa moramo sprejemati in 
zagotavljati tiste ukrepe, ki so nujni, da dejansko zboljšujejo 
pogoje nočnega dela; 
dosledno uveljavljanje varstva pri delu, zagotovitev varstva 
otrok, prevoza na delo, urejeno prehrano (topli obrok), spre- 
memba delovnega časa in ureditev daljšega počitka do na- 
slednjega delovnega dne. V vseh primerih je potrebno zago- 
toviti smotrno organizacijo dela ter upoštevanje nočnega dela 
kot posebnega delovnega pogoja v delitvi osebnih dohodkov 
in v urejanju delovnih razmerij. 

Odprava nočnega dela mora iti predvsem v smeri: 
odprave množičnega nočnega dela delavk zlasti v industriji, 

gradbeništvu, prometu in obrti in tistega nočnega dela, ki je 
predvsem fizično ter nizko produktivno, prav tako pa tam, kjer 
se nočno delo uvaja zato, da bi se kompenzirale določene 
slabosti, kot npr.: slabo izkoriščen delovni čas zaradi slabe 
organizacije dela. Te zadnje primere pa ponavadi označujejo 
v delovnih organizacijah kot višjo silo. Zato je zelo pomembna 
naloga sindikatov, da ugotavljajo, kaj se za to višjo silo dejan- 
sko skriva. 

Potrebno pa bo ločiti prepoved nočnega dela žensk kot 
obliko varstva materinstva od nočnega dela delavk nasploh. 

Mednarodna konvencija o prepovedi nočnega dela, ki smo 
jo ratificirali v letu 1955, je že zastarela. Zato se vse bolj kaže 
nujnost, da bi izoblikovali posebna stališča in predloge, ki bi 
sprožili revizijo te konvencije. Razvoj v svetu je šel v takšne 
smeri, kjer pomeni prepoved nočnega dela za mnoge države 
hude socialne in ekonomske posledice. Pri tem pa konvencija 
izgublja na pomenu kot zaščitni zakon, saj često dosega prav 
nasprotni učinek. 

Zato smo predlagali zveznemu komiteju za delo, da se tudi 
SFR Jugoslavija pridruži predlogom za revizijo te konvencije 
in drugih konvencij Mednarodne organizacije dela, ki naj bi 
ščitile ženske. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in 
taks, z osnutkom 
zakona (ESA-366) 

S tem zakonom se določa 
znesek neobdavčljivega do- 

hodka občanov, davčne olaj- 
šave za vzdrževane družinske 

člane in stopnje davka iz skup- 
nega dohodka občanov ter po- 
daljšanje obveznosti plačeva- 
nja 1 % davka iz osebnega do- 
hodka tudi v letu 1980. Predla- 
gane spremembe zneskov 
neobdavčljivega dohodka ob- 
čanov in olajšave za vzdrževa- 
ne družinske člane temeljijo 
na dogovoru republik in po- 
krajin o usklajevanju temeljev 
sistema in politike obdavčeva- 
nja celotnega prihodka obča- 
nov, ki ga je sprejela Skupšči- 
na SR Slovenije dne 4. junija 

1979. Predlog podaljšanja ob- 
vaznosti plačevanja 1% davka 
iz osebnega dohodka izhaja iz 
tega, ker obveznosti republike, 
zaradi katerih je bil ta davek 
uveden, ostanejo v glavnem 
tudi v letu 1980. Zaradi tega bi 
opustitev tega vira zahtevala 
povečanje drugih virov repu- 
bliškega proračuna, kar pa ni 
mogoče, ker že sedanja prese- 
ga dogovorjene okvire. 
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Predlog za izdajo 
zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za 
republiški davek iz 
dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela v letu 1980, z 
osnutkom zakona (ESA-367) 

S tem predlogom za izdajo 
zakona se določajo izvedbeni 
davčni elementi (davčna stop- 
nja, odbitne postavke in olaj- 
šave) za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1980. 
Predlagamo, da se za leto 1980 
kot zadnje leto tekočega sred- 
njeročnega planskega obdob- 
ja, v katerem še velja sedanji 
davčni sistem, uveljavi v bistvu 
enak davčni instrumentarij kot 
za leto 1979. 

To pomeni, da se bo davek v 

letu 1980 plačeval po stopnji 
5%, kar je enako kot v letu 
1978. 

V primerjavi z režimom v letu 
1979 se s predloženim predlo- 
gom spreminja le višina oseb- 
nih dohodkov, ki se priznavajo 
kot odbitna postavka, in sicer 
tako, da se osebni dohodki po- 
večujejo za 15%, kar je toliko, 
za kolikor se bo po planskih 
izhodiščih za pripravo resolu- 
cije za leto 1980 predvidoma 
povečala osebna poraba v na- 
vedenem letu. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembi 
zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja 
in plačevanja 
prispevkov za 
financiranje 
samoupravnih 
interesnih skupnosti na 
področju družbenih 
dejavnosti v letih 1975 
do 1979, z osnutkom 
zakona (ESA-368) 

nje samopravnih interesnih 
skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti podaljšuje še na 
leto 1980 kot zadnje leto teko- 
čega srednjeročnega planske- 
ga obdobja. Novi sistem ure- 
sničevanja svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih 
je načelno urejen v že spreje- 
tem zakonu o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela, 
vendar bo lahko neposredno 
zaživel šele v letu 1981 s spre- 
jetjem samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za posamezna področja druž- 
benih dejavnosti za obdobje 
1981 do 1985. Viri sredstev za 
uresničevanje programov 

S tem zakonom se obstoječi čina obračunavanja in plače- 
sistem določanja osnov ter na- vanja prispevkov za financira- 

družbenih dejavnosti v prihod- 
njem srednjeročnem plan- 
skem obdobju bodo določeni z 
novimi sistemskimi zakoni za 
posamezna področja teh de- 
javnosti, ki bodo predvidoma 
sprejeti do konca letošnjega 
oziroma v začetku prihodnjega 
leta. Zato je potrebno, da se 
glede na obstoječe samo- 
upravne sporazume o temeljih 
planov za posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti 
na področju družbenih dejav- 
nosti, ki vključujejo tudi leto 
1980, sedaj veljavni finančni 
instrumentarij za zbiranje 
sredstev uveljavi še za leto 
1980. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembi 
zakona o odložitvi 
obračunavanja 
amortizacije za osnovna 
sredstva določenih 
uporabnikov družbenih 
sredstev za leti 1977 do 
1979, z osnutkom 
zakona (ESA-369) 

S tem predlogom za izdajo 
zakona se v skladu z zveznim 
zakonom o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev predlagajo, da se 
obračunavanje amortizacije za 
osnovna sredstva organov in 
organizacij družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti 
ter družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij odloži še za 
leto 1980. Z obstoječim zako- 
nom je bila takšna odložitev 
obračunavanja amortizacije 
uveljavljena le za leta 1977 do 

1979. Takšna rešitev se predla- 
ga zaradi tega, ker z družbe- 
nim planom SR Slovenije za 
tekoče srednjeročne plansko 
obdobje niso predvidena po- 
sebna sredstva za obračuna- 
vanje takšne amortizacije. Pri 
tem gre po splošnih ocenah za 
tako pomembna sredstva, ki 
jih ni mogoče dodatno vključiti 
v splošno porabo za leto 1980, 
novih virov v ta namen pa gle- 
de na druge obveznosti repu- 
blike in splošne razmere v go- 
spodarstvu tudi ni mogoče 
uvesti. 

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
o uporabi 28. člena zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja m o imenovanju 
poslovodnih organov v organizacijah združenega dela 

V skladu z določbo 28. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v 
organizacijah združenega dela je za delegata v delavskem 
svetu izvoljen kandidat, ki dobi večino glasov vseh delavcev v 
temeljni organizaciji združenega dela. Če pa je na kandidatni 
listi več kandidatov, kot je treba izvoliti delegatov iz posamez- 
nih delov delovnega procesa, so izvoljeni tisti kandidati iz 

posameznih delov delovnega procesa, ki so dobili največ 
glasov. 

Iz navedene zakonske norme jasno izhaja, da je absolutna 
večina glasov vseh delavcev v temeljni organizaciji združe- 
nega dela potrebna za izvolitev kandidata le v primeru, kadar 
je na kandidatni listi toliko kandidatov, kolikor delegatov se 
voli v delavski svet. V primeru, da je na kandidatni listi več 



kandidatov kot bo izvoljenih delegatov, pa se kot pogoj za 
izvolitev zahteva največ glasov, kar ni nujno tudi večina vseh 
glasov. 

Demokratičnost volilnega postopka tudi v tem primeru ne 
more biti vprašljiva, saj je s pravočasnim, odgovornim in 
demokratičnim predkandidacijskim in kandidacijskim po- 
stopkom, katerih pomen je v zakonu posebej poudarjen, v 
celoti zagotovljena že pred samim glasovanjem, ki pomeni 

zaključno, ne pa tudi najpomembnejše dejanje volilnega po- 
stopka. 

Rešitev, da zakon ne zahteva absolutne večine glasov v 
primeru, ko je na kandidatni listi več kandidatov, kot se voli 
delegatov v delavski svet pa je ustrezna tudi glede na prak- 
tično izvajanje volilnega postopka. V nasprotnem primeru bi 
bilo mogoče, da potrebno število delegatov ponovno ne bi 
dobilo dovolj glasov za izvolitev. Tako bi bilo potrebno volitve 
tudi po večkrat ponavljati. 

MNENJE 
v zvezi z izvajanjem 2. odstavka 248. člena zakona o združenem delu 

1. Prenos kmetijskega zemljišča, gozda in nezazidanega 
stavbnega zemljišča ter višino odškodnine za zemljišče, ki je 
predmet prenosa, natančneje urejata zakon o kmetijskih zem- 
ljiščih in zakon o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zem- 
ljiščem. Po določbah navedenih zakonov se ob prenosu kme- 
tijskih zemljišč in gozdov ter nezazidanih stavbnih zemljišč pri 
določanju višine odškodnine upošteva valorizirana nabavna 
cena oziroma nominalna vrednost, ki jo je imetnik pravice 
uporabe plačal ob pridobitvi zemljišča oziroma gozda. Zakon 
o združenem delu načina določanja višine odškodnine po- 
drobneje ne ureja, vendar ni razloga, da se valorizacija stro- 
škov pridobitve in lastnih vlaganj ne prizna tudi v drugih 
primerih prenosa zemljišč na drugo družbeno pravno osebo, 
v skladu z drugim odstavkom 248. člena zakona o združenem 
delu. 

2. Zakon o združenem delu izrecno ne določa dolžnosti 
oziroma pristojnosti za uveljavljanje ničnosti pravnih poslov 
oziroma pogodb, ki so sklenjene v nasprotju z drugim odstav- 
kom 248. člena zakona o združenem delu. Treba pa je upošte- 
vati, da se po določbi drugega odstavka 598. člena zakona o 
združenem delu, glede ničnosti samoupravnih sporazumov, 
oziroma posameznih njegovih delov, s katerimi se določajo 
materialne obveznosti udeležencev, kakor tudi glede pravnih 
posledic ničnosti smiselno uporabljajo načela, ki veljajo za 
pogodbe. Tako je tudi glede pristojnosti za uveljavljanje nič- 
nosti pravnih poslov, sklenjenih v nasprotju z 248. členom 
zakona o združenem delu potrebno ravnati v skladu s sploš- 
nimi pravili obligacijskega prava, ki jih opredeljuje zakon o 
obligacijah. 

3. Po izrecni določbi drugega odstavka 248. člena zakona o 
združenem delu je tudi stavbno zemljišče, ki je v družbeni 
lasti, mogoče prenesti na drugo družbeno pravno osebo 
neodplačno, odplačno pa le do višine vrednosti vlaganj v to 
zemljišče, čeprav pri tem prenosu ne gre za klasičen prenos 
pravice uporabe na družbenem sredstvu, temveč za nastanek 
nove pravice uporabe za gradnjo. 

Oddajanje stavbnega zemljišča v družbeni lastnini za grad- 
njo je v SR Sloveniji podrobneje urejeno z zakonom o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. Po določbah 
tega zakona oddaja upravljalec stavbno zemljišče družbeno 
pravnim osebam praviloma z javnim natečajem. Pogoji za 
oddajo stavbnega zemljišča drugi družbeno pravni osebi, ki 

jih predpiše občinska skupščina z odlokom, morajo biti v 
skladu s politiko stanovanjske in druge graditve v občini ter 
morajo zagotoviti smotrno uporabo stavbnega zemljišča, in- 
terese varstva okolja in druge splošne interese pri urejanju in 
uporabi prostora. 

V skladu z navedenim zakonom je investitor dolžan plačati 
upravljalcu stroške za pripravo stavbnega zemljišča ter sora- 
zmeren del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, pri 
čemer se med stroške opremljanja stavbnega zemljišča ne 
uračunavajo le tisti stroški, ki so nastali z opremljanjem zem- 
ljišča, na katerem želi posamezen investitor zgraditi objekt, 
temveč tudi sorazmeren del stroškov, ki so nastali s komunal- 
nim opremljanjem območja, določepega z zazidalnim načr- 
tom, aH območja, ki je z odlokom občinske skupščine name- 
njeno za kompleksno graditev. Gre za primarno komunalno 
omrežje, ki je namenjeno oskrbi dveh ali več obstoječih ali 
predvidenih stanovanjskih ali drugih območij in ne le tistega, 
na katerem namerava investitor graditi objekt. 

Delež, ki ga je dolžan plačati investitor za urejanje stavb- 
nega zemljišča, določi občina oziroma komunalna skupnost 
ali stavbna zemljiška skupnost s soglasjem občinske skup- 
ščine, na podlagi določenih poprečnih stroškov za urejanje 
stavbnega zemljišča. Cena prenosa zemljišča pa v nobenem 
primeru ne sme presegati stroškov navedenih in eventualnih 
drugih kasnejših vlaganj v zemljišče ter stroškov, nastalih v 
zvezi s pridobitvijo zemljišča in prenosom pravice uporabe. 
Tako pri prenosu stavbnega zemljišča cena ne more biti 
predmet oziroma pogoj javnega natečaja. Pri javnem natečaju 
v sk!adu z zakonom o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem namreč ne gre za doseganje čimvišje cene stavb- 
nega zemljišča, temveč za izpolnjevanje pogojev za oddajo 
stavbnega zemljišča, ki jih postavlja upravljalec v skladu z 
zakonom in odlokom občinske skupščine, sprejetim na nje- 
govi podlagi. 

Glede na to tudi ne gre za neskladje določb zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem z drugim 
odstavkom 248. člena zakona o združenem delu. Z dopolni- 
tvijo zakonskega sistema z občinskimi odloki o načinu, pogo- 
jih in postopku oddaje stavbnega zemljišča pa je treba zago- 
toviti, da se bodo določila navedenih zakonov ustrezno izva- 
jala tudi v praksi. 

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

POMEMBNEJŠI KAZALCI 

RAZVOJA SR SLOVENIJE 

V SEPTEMBRU 19791 2 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate raziskovanj, ki jih izvede vsak mesec po statističnih 
metodologijah, enotnih za vso SFRJ. Podrobna metodolo- 
ška pojasnila za navedene statistične podatke so objav- 
' Še začasni ali ocen|enl podatki so v oklepajih 

Vir podatkov za Investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd Iz 
gospodarstva, hranilne vloge In potroiniika posojila SDK, 

Ijena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za statistiko »Me- 
sečni statistični pregled«. 

KRATEK PREGLED ZNAČILNOSTI RAZVOJA 
Ob vztrajnem enakomernem umirjanju zaposlenosti v letoš- 

njih mescih, je število delavcev v združenem delu vključeno z 
avgustom za 3,4% večje kot v enakem obdobju lanskega leta. 
Umirjanje zaposlenosti v negospodarstvu je pri tem izrazitejše 
kot umirjanje v gospodarstvu. Resolucijska 4-odstotna stop- 
nja zaposlovanja v letošnjem letu verjetno ne bo presežena, 
zaskrbljujoča pa je skromna rast produktivnosti dela, ki zao- 
staja za rastjo zaposlenosti. V zadnjih mesecih je rast produk- 
tivnosti dela prešla v zmanjševanje, ki bo trajalo, dokler rast 
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proizvodnje ne bo presegla rasti zaposlovanja. 
Po podatkih za avgust nominalni osebni dohodki pospe- 

šeno naraščajo, rast osebnih dohodkov gospodarstva pa je 
umirjena. Obseg nominalnih osebnih dohodkov je v letošnjih 
osmih mesecih v primerjavi z lanskim obsegom v teh mescih 
za 24,6% višji. Osebni dohodki v gospodarstvu imajo v tej 
primerjavi za 24,1% višji obseg, osebni dohodki v negospo- 
darstvu pa za 27,2%. Ob mnogo hitrejšem naraščanju življenj- 
skih stroškov pomenijo takšna gibanja močno umiritev real- 
nih osebnih dohodkov. 

Po oživitvi industrijske proizvodnje v poletnih mesecih (julij 
in avgust kot celota v primerjavi s predhodnimi letošnjimi 
meseci pomenita pospešitev) je september industrijsko proiz- 
vodnjo močno zavrl. Zmanjšanje industrijske proizvodnje v 
septembru za 3,7% v primerjavi z avgustom močno znižuje 
tudi komulativno letošnje rezultate. V letošnjih devetih mes- 
cih je obseg industrijske proizvodnje sicer za 7,3% nad obse- 
gom v enakem obdobju lani in je še vedno višji od resolucij- 
skega povečanja za 6% v celem letošnjem letu. V primerjavi z 
obsegom industrijske proizvodnje, ki je bil vključno z julijem 
še 8,3% nad njegovim obsegom v enakem obdobju lani, pa je 
znižanje obsega na 7,3% vključno s septembrom, kar zaskrb- 
ljujoče. Če bi se poslabšanje rezultatov raztegnilo na preo- 
stale letošnje mesece, bi takšen razvoj industrijske proizvod- 
nje pomenil možnost, da resolucijsko povečanje proizvodnje 
letos ne bo doseženo. V oktobru takšne nevarnosti še ni, saj je 
oktober glede industrijske proizvodnje med najstabilnejšimi 
mesci v letu, letošnji oktober pa ima tudi zelo ugodno sestavo 
koledarja. Po sedanjih ocenah se kumulativni letošnji rezultati 
vključno z oktobrom ne bodo poslabšali. 

Dinamika industrijske proizvodnje po namenskih skupinah 
se je v letošnjih mesecih odvijala nesorazmerno. Najboljše 
rezultate v devetih mesecih kaže proizvodnja sredstev za delo. 
Močna je tudi letošnja dinamika v proizvodnji sredstev za 
delo. Proizvodnja repromateriala pa v vseh*letošnjih mesecih 
močno zaostaja za ostalimi namenskimi skupinami. Devetme- 
sečni rezultati kažejo, da tudi letošnji dosežki ne bodo v 
skladu z zahtevo srednjeročnega plana glede hitrejšega ra- 
zvoja surovinskih dejavnosti. Kvalitetni dejavniki razvoja se v 
letošnjem letu v najpomembnejšem delu gospodarskega ra- 
zvoja ne uveljavljajo. Ekstenzivno zaposlovanje v industriji se 
<ljub slabšanju proizvodnih rezultatov nadaljuje. Indeks fizič- 
nega obsega industrijske proizvodnje in indeks produktivno- 
sti dela sta v letošnjih devetih mesecih glede na lansko enako 
obdobje v razmerju 107,3:105,9; medtem ko je bilo v prvih 
osmih mesecih to razmerje še 107,7:106,2. 

Rezultati blagovne menjave s tujino so bili v septembru 
ugodnejši kot v avgustu. Močna letošnja dinamika uvoza je v 
septembru povsem spremenila smer - uvoz se je zmanjšal za 
18%. V vseh devetih mesecih letos pa je obseg uvoza za 33% 
večji kot v teh mesecih v lanskem letu. Ob mnogo slabši 
letošnji dinamiki izvoza povečanje izvoza v septembru za 33% 
ni izboljšalo skromnih izvoznih rezultatov, doseženih v deve- 
tih letošnjih mesecih. Raven izvoza je v devetih mesecih še 
vedno za 23°/^ nad njegovim obsegom v enakih mesecih 
lanskega leta. Ker je obseg uvoza precej višji od obsega 
izvoza, se pokritost uvoza z izvozom še naprej poslabšuje; 
vključno z novembrom se je zmanjšala za 58,1 %. 

V izvozu nobena od namenskih skupin nima izrazito boljših 
.li slabših rezultatov, le v izvoz repromateriala v septembru 
<aže znake izboljšanja. V uvozu je tudi v septembru najmoč- 
lejša rast uvoza blaga za potrošnjo. 

Čedalje bolj neugodna razmerja med izvoznimi in uvoznimi 
enami poslabšujejo rezultate dosežene v menjavi s tujino, 
'ovečanje realnega uvoza je mnogo večje od 4-odstotnega 
ovečanja, ki ga predvideva resolucija za letošnje leto. Letoš- 

iji realni obseg uvoza v devetih mesecih je za okoli 13% nad 
anskim v teh mesecih. 

Namesto, da bi gospodarstvo ob hitrejšem naraščanju 
•voznih cen nadomeščalo uvoz z domačo proizvodnjo in tako 
Jospešilo dolgoročno prestrukturiranje gospodarstva, se ob 
akšnih tokovih blagovne menjave uvozna odvisnost našega 
ospodarstva povečuje. 

Z avgustom se je hitra dinamika, ki jo je dosegla rast cen 
pred zarmznitvijo zaustavila. V devetih mesecih letos so cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcih za 14,5% višje kot v 
enakih lanskih mesecih, cene na drobno pa za 24,4% višje. 
Cene življenjskih potrebščin v letošnjem letu sledijo narašča- 
nju cen na drobno in so v tej primerjavi za 24% višje. 

Plačila za investicije ne odražajo povsem realno obsega 
investicijske dejavnosti in ne izhajajo vedno iz realnih investi- 
cijskih zmogljivosti. Izredno močno investicijsko trošenje v 
letošnjih mesecih gledano v celoti kljub temu kaže na dokaj 
večje investiranje. V septembru so se v primerjavi z avgustom 
plačila za investicije zmanjšala za 6%, v devetih mesecih pa je 
njihov obseg za 37,4% večji kot v enakih mesecih lani. 
Skupno zmanjšanje investicijskih plačil v septembru so pov- 
zročila predvsem za 8,6% manjša investicijska plačila v go- 
spodarskih dejavnostih, v negospodarskih dejavnostih pa je 
njihov obseg ostal na ravni prejšnjega meseca. Plačila za 
investicije v letošnjem letu potekajo zelo neenakomerno. 
Takšna moč investicijskega trošenja ne pomeni stabilnih gi- 
banj v tokovih družbene reprodukcije, ampak neskladje med 
investicijskim popraševanjem in investicijskimi zmoglji- 
vostmi. 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg skupaj 

sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Notranja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 
promet na drobno 

promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 
Izvoz skupaj 

sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Uvozskupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 

Odkup - vrednost po tekočih 
cenah3 

turizem - nočitve 

Skupaj 
nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 
Cene 
industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcu 
nadrobno 
gostinskih storitev 

Življenjski stroški - 
Osebni dohodki 

nominalni 
realni 

Investicije v osnovna sredstva3 

Skupaj 
Gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Krediti za obratna sredstva stanje 
konec meseca3 

Prihodki ozd iz gospodarstva 
Hranilne vloge-stanje konec 
meseca3 

Potrošniška posojila - stanje konec 
meseca3 

IX 79 IX 79 l-IX 79 
VIII 79 IX 78 l-IX 78 

100,8 103,3 103,4 
100,7 103,5 103,5 
101,1 102,1 103,1 

103,8 
101,2 
101,8 
104,6 

103.6 107,3 
100,8 111,7 
101.7 104,9 
106.8 109,2 

(102,4) (142,8) (137,9) 
(94,8) (126,1) (138,9) 

133,4 
131,7 
139.1 
127.2 
81,7 
68.6 
88.7 

73,0 

99,6 

121,5 
117.2 
131,9 
111.3 
114,7 
107,9 
114,0 

136,9 

125,6 

57.0 102,9 
61.1 102,4 
52,5 103,5 

100,4 116,1 
101,6 128,6 
101,3 122,6 
100,9 125,2 

99,7 
100,0 

94.0 
91.4 

100.0 

101.1 
96.5 

99.1 

99,0 

125.5 
100,9 

146,3 
139,9 
161.6 

131.7 
129.0 

132,3 

118.1 

122.8 
120.9 
126.6 
119.2 
133.3 
137,2 
128.7 

155.3 

123,7 

106,9 
110,5 
101,2 

114.5 
124.4 
121,9 
124,0 

124.6 
100.6 

137,4 
138.0 
136.1 

131.7 
143,1 

136,9 

121.8 
Podatki In ustrezne indeksne primerjave so za avgust 
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Iz Skupščine SFRJ 

Uresničevanje načel o kolektivnem delu, 

odločanju in odgovornosti v delegatskih 

skupščinah 

• Predlog Predsedstva SFRJ poudarja, da naj spremembe Ustave SFRJ ur©Je 

vprašanja organizacije in sestave organov ter čas trajanja mandata predsednika 
oziroma predsedujočega 

političnih skupnosti in v orga- 
nih družbenopolitičnih organi- 
zacij celovitejše in doslednejše 
uresničevanje načel o kolek- 
tivnem delu, odločanju in od- 
govornosti. Zaradi tega je ne- 
nehno potrebno razvijati nači- 
ne in oblike organiziranja in 
dela organov in teles v politič- 
nem sistemu socialističnega 
samoupravljanja. 

V pogojih delovanja delegat- 
skega sistema delovni ljudje in 
občani, prek svojih delegacij 
in delegatov, konstituirajo or- 
gane in neposredno sodeluje- 
jo v procesu političnega odlo- 
čanja. Odločanje v delegat- 
skem sistemu mora vse bolj 
postati kolektivno in enako- 
pravno odločanje delovnih lju- 
di in njihovih organov, konsti- 
tuiranih na delegatskih teme- 
ljih. 

Doslednejša uporaba načel 
o kolektivnem delu, odločanju 
in odgovornosti v delegatskih 
skupščinah in drugih kolektiv- 
nih organih oblasti in družbe- 
nega samoupravljanja, kot bi- 

ieeeeoeeji 

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA SPREMEMBE {\ 
8 USTAVE SFRJ-AS 202 ji 
ftOOSOSOOS0009B080C(SiOOi990aCiOS«OBe«OOeOBOOi 

Ob upoštevanju splošno 
sprejete pobude glede kolek- 
tivnega dela, odločanja in od- 
govornosti, je Predsedstvo 
SFRJ, na temelju ustreznih do- 
ločb Ustave SFRJ, predložilo 
Skupščini SFRJ predlog za za- 
četek postopka sprememb 
Ustave SFRJ. Predlog je pod- 
pisal predsednik Predsedstva, 
predsednik Republike Josip 
Broz Tito. 

Za obravnavo tega predloga 
o spremembi Ustave SFRJ je 
pristojen Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ. 

KOLEKTIVNO IN 
ENAKOPRAVNO 
ODLOČANJE 

Predlog Predsedstva SFRJ 
poudarja, da dosežena stopnja 
socialističnih samoupravnih 
odnosov in nadaljnji razvoj so- 
cialistične samoupravne de- 
mokracije, posebej razvoj de- 
legatskega sistema, omogoča 
in terja v vseh samoupravnih 
organih, v organih družbeno- 

stven pogoj nadaljnjega razvo- 
ja delegatskega sistema in so- 
cialistične samoupravne de- 
mokracije nasploh, bo omogo- 
čila ustvarjalnejši in učinkovi- 
tejši boj proti težnjam birokrat- 
sko-tehnokratskih uzurpacij 
samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in občanov, boj proti li- 
derstvu, karierizmu in drugim 
podobnim pojavom. 

Dosledno uresničevanje na- 
čel o kolektivnem delu, odlo- 
čanju in odgovornosti v orga- 

.nih federacije naj prispeva k 
nadaljnji krepitvi in razvijanju 
skupnosti narodov in naro- 
dnosti in njihovih republik ter 
avtonomnih pokrajin, na teme- 
lju popolne enakopravnosti in 
pridobitev narodnoosvobodil- 
nega boja ter socialistične re- 
volucije. 

Veljavna temeljna načela 
Ustave SFRJ in določbe v nje- 
nem normativnem delu so v 
skladu z načeli kolektivnega 
dela, odločanja in odgovorno- 
sti. Toda, dosedanje izkušnje 
pri izvajanju teh načel ter v pri- 
zadevanjih za nadaljnje razvi- 
janje kolektivnega dela, odlo- 
čanja in odgovornosti, zahte- 
vajo spremembo nekaterih 
konkretnih določb v Ustavi 
SFRJ. 

NADALJNJA 
DEMOKRATIZACIJA 
KADROVSKE POLITIKE 

Ob upoštevanju omenjenih 
načelnih stališč ter pri prizade- 
vanjih za nadaljnjo demokrati- 
zacijo družbenopolitičnih od- 
nosov, celovitejše uresničeva- 
nje načel o kolektivnem delu in 
krepitvi odgovornosti, naj 
spremembe Ustave SFRJ ure- 
de vprašanja organizacije in 
sestave organov ter čas traja- 
nja mandata predsednika ozi- 
roma predsedujočega. 

Predsedstvo SFRJ poudarja, 
da bodo spremembe Ustave 
SFRJ pomembno prispevale: 

- k celovitejšemu uresniče- 
vanju z Ustavo določenega po- 
ložaja in vloge delovnih ljudi in 
njihovih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti v političnem 
sistemu socialističnega sa- 
moupravljanja in v vsej samou- 
pravni družbi; 

- k nadaljnjemu razvoju in 
vsestranskemu uresničevanju 
vsebine delegatskega sistema, 
zagotavljanju pogojev za pol- 
no samoupravno in demokra- 
tično odločanje v vseh institu- 
cijah političnega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja; 

Iz Skupščine SFRJ: 
- Uresničevanje načel o ko- 
lektivnem delu, odločanju in 
odgovornosti v delegatskih 
skupščinah (Predlog za zače- 
tek postopka spremembe 
Ustave SRFJ - AS 202) 
RAZVOJNA POLITIKA 
- Večja ekonomska stabil- 
nost - temeljna razvojna 
usmeritev v prihodnjem letu 

(Osnutek resolucije o politiki 
uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do 1980 v letu 
1980) 
NOVI PREDPISI 
- Najboljše domače in tuje 
sorte za kmetijstvo in gozdar- 
stvo (Osnutek zakona o priz- 
navanju za na novo vzgojenih, 
odobritvah uvajanja v proiz- 

vodnjo tujih in varstvu sort 
kmetijskih in gozdnih rastlin - 
AS 196) 
- Podrobnejše določbe o po- 
vrnitvi stroškov pravdnega 
postopka (Osnutek zakona o 
dopolnitvi zakona o pravdnem 
postopku - AS 198) 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH 
TELES 
- Vsestransko prelskusiti vse 

oblike splošne in skupne po- 
rabe Stališča delovnih teles 
Zveznega zbora o osnovah 
proračuna za leto 1980) 
ANALIZE IN OCENE 
- Poslovanje gospodarstva 
pod bremenom dolgov in 
obresti(Analiza zadolženosti 
gospodarstva in obrestnih 
mer) 
SPREJETI ZAKONI 
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- k zagotavljanju pogojev 
za vsestranski razvoj in krepi- 
tev osebne ter skupne odgo- 
vornosti za družbeno odloča- 
nje v vseh institucijah samo- 
upravnega in političnega si- 
stema; 

- k nadaljnji demokratizaciji 
in podružbljanju kadrovske 
politike in s tem k doslednejše- 

mu uresničevanju načela ome- 
jevanja ponovne izvolitve ozi- 
roma imenovanja, celovitejše- 
mu menjavanju kadrov na 
funkcijah, rednemu vračanju 
kadrov v združeno delo po iz- 
teku njihovega mandata na 
javnih in drugih družbenih 
funkcijah, kar vse naj prispeva 
k širitvi in krepitvi kadrovskih 

temeljev, večji uveljavitvi oseb- 
nih sposobnosti in k prepreče- 
vanju teženj reproduciranja 
političnega profesionalizma. 

Glede na to predlaga Pred- 
sedstvo SFRJ Skupščini SFRJ, 
da sprejme njegov predlog in 
začne postopek za spremem- 
bo Ustave SFRJ za omenjena 
vprašanja. Zato naj tudi obrav- 

nava in oceni, katere določbe 
Ustave SFRJ lahko ovirajo po- 
polnejše in doslednejše ure- 
sničevanje načel o kolektiv- 
nem delu, odločanju in odgo- 
vornosti. Preuči pa naj tudi do- 
ločbe glede trajnega mandata 
predsednika oziroma predse- 
dujočega, ki jih je potrebno 
spremeniti. 

RAZVOJNA POLITIKA 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 

Družbenega plana Jugoslavije za dobo od 

leta 1976 do leta 1980 v letu 1980 

V letu 1980 je predvidena 5 odstotna rast družbenega proizvoda vsega gospodar- 
stva, pri čemer na rast industrijske proizvodnje odpade okoli 6 odstotkov, kmetij- 
ska proizvodnja pa naj bi se povečala za 3 odstotke 
Organizacije združenega dela in samoupravne skupnosti naj učinkovitejše nado- 
meščajo uvoz z domačo proizvodnjo 
Določena bo dolgoročna razvojna energetska politika, pri čemer bo posebej 
razčlenjena preusmeritev z nafto na druge energetske vire 
Ustrezna politika bo spodbujala varčevanje in angažiranje sredstev občanov za 
stanovanjsko gradnjo 
Maloprodajne cene in življenjski stroški se ne bodo smeli povečati za več kot 17 
odstotkov v primerjavi z letošnjim letom 
Izvoz blaga in storitev se naj poveča za 6 odstotkov, celoten uvoz pa ne sme 
prekoračiti letošnje ravni 
Posebna pozornost bo namenjena odločnemu uresničevanju politike hitrejšega 
razvoja SAP Kosovo in obnovitvi ter gradnji na prizadetem območju SR Črne gore 
Prihodnje leto bo sprejet novi srednjeročni družbeni plan razvoja Jugoslavije od 
1981. do 1985. leta; zato naj vse organizacije združenega dela, republike in 
pokrajini ter federacija začnejo z obsežnimi pripravami za njegovo sprejemanje 

Na podlagi 1. in 2. točke drugega odstavka 286. člena 
in 257. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije v zvezi s 122. členom zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije je sprejela Skupščina Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije na seji 
Zbora republik in pokrajin .... na podlagi soglasja 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin 

RESOLUCIJO 
O POLITIKI URESNIČEVANJA 

DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 
ZA DOBO OD LETA 1976 DO LETA 1980 

V LETU 1980 
1. Izhajajoč iz ciljev in nalog družbenega plana Jugoslavije 

za dobo od leta 1976 do leta 1980, rezultatov njihovega 
uresničevanja v minulem obdobju, pokazanih tendenc, pogo- 
jev in možnosti za razvoj so najpomembnejše naloge družbe- 

noekonomskega razvoja v letu 1980: 
1. nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 

nosov, zlasti z dosledno uporabo sistemskih zakonov, ob 
nadaljnjem dopolnjevanju gospodarskega sistema na po- 
dročjih, za katera še niso bili sprejeti zakoni, prilagajanje 
instrumentov sistemskim rešitvam ob zaostritvi osebne in 
kolektivne odgovornosti za dosledno izvajanje dogovorjene 
politike; 

2. ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje skladnejših gospo- 
darskih tokov in večjo ekonomsko stabilnost je temeljna opre- 
delitev ekonomske politike, s katero je treba zagotoviti, da se 
izražene neugodne tendence na nekaterih bistvenih področ- 
jih reprodukcije zaustavijo in zavrejo. Organizacije združe- 
nega dela in druge samostojne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti morajo z aktivnostmi in ukrepi 
zagotoviti, da se z učinkovitejšim gospodarjenjem, krepitvijo 
izvozne sposobnosti gospodarstva, zmanjšanjem deficita pla- 
čilne bilance in s krepitvijo materialne osnove združenega 
dela ustvarijo čim bolj ugodni rezultati in skladnejši odnosi v 
reprodukciji, da bi se ublažil neugoden vpliv izjemno zahtev- 
nih pogojev, ob katerih bo potekal družbenoekonomski razvoi 
v letu 1980. 
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Stabilizacija gospodarskih tokov mora temeljiti na ustvarja- 
nju pogojev za zboljšanje odnosov v materialni strukturi pro- 
izvodnje in za skladnejša blagovno-denarna razmerja; na 
skladnejših odnosih pri delitvi; krepitvi kvalitativnih faktorjev 
gospodarjenja; večji uporabi domačih in maksimalnem varče- 
vanju surovinskih in energetskih virov, povečanju učinkovito- 
sti delovanja proizvodno-prometnih sistemov in zaviranju ra- 
sti cen; 

3. krepitev izvozne in konkurenčne sposobnosti gospodar- 
stva in njeno večje vključevanje v mednarodno delitev dela, 
kot tudi smotrnejši uvoz, so bistveni pogoj za zagotavljanje 
rasti proizvodnje in za zmanjšanje deficita plačilne bilance; 

4. krepitev materialnega položaja združenega dela z večjo 
proizvodnjo, učinkovitejšo uporabo in boljšo ekonomijo dela 
in sredstev, z večjo produktivnostjo dela, ugodnejšimi odnosi 
pri delitvi dohodka med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela in družbenopolitičnimi skupnostmi in samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi ter pri delitvi čistega dohodka na 
osebne dohodke in sredstva za razširitev materialne osnove 
dela; 

5. izvajanje sistemskih rešitev in zagotavljanje drugih po- 
gojev za obnovo in graditev gospodarskih in drugih objektov, 
stanovanjskega sklada in drugih materialnih in družbenih 
dobrin na območju v SR Črni gori, ki ga je prizadel potres, in 
ustvarjanju podlage za nadaljnji družbeni ekonomski razvoj te 
republike. 

Uresničevanje teh nalog zahteva dosledno izvajanje dogo- 
vorjene politike, splošno varčevanje in smotrno uporabo pro- 
izvodnih in potrošnih dobrin, zagotovitev, da osebna, splošna ~ 
in skupna poraba rastejo počasneje od rasti družbenega 
proizvoda in dohodka, zoževanje fronte investicij in njihovo 
učinkovitejšo uporabo. 

Družbenopolitično aktivnost vseh faktorjev je treba zlasti 
usmeriti k uresničevanju nalog družbenoekonomske politike 
za leto 1980 in razčleniti konkretne programe aktivnosti na 
vseh ravneh, pri katerih se bodo angažirale vse subjektivne 
sile, da bi se dogovorjena politika čim bolj uspešno uresniče- 
vala. 

2. Težišče aktivnosti v zvezi z nadaljnjim razvojem sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov mora 
biti na dosledni uporabi sistemskih rešitev, kar je bistvena 
predpostavka, da združeno delo prevzame svoje funkcije in 
odgovornosti v družbeni reprodukciji, kot tudi na nadaljnji 
razčlenitvi sistema na področjih, za katera še niso bili sprejeti 
zakoni. , 

Organi federacij bodo v sodelovanju z organi v republikah 
in avtonomnih pokrajinah in ob najširšem vključevanju zdru- 
ženega dela prilagodili spremljajoče predpise in ukrepe eko- 
nomske politike bistvu sistemskih zakonov in potrebi po 
ustvarjanju pogojev za stabilnejša gospodarska gibanja. 
Sprejeli bodo zakon o temeljih sistema cen in družbeni kon- 
troli cen, zakon o temeljih družbenoekonomskih odnosov pri 
godpodarjenju s sredstvi razširjene reprodukcije, zakon o 
kompenzacijah, zakon o obveznem združevanju dela in sred- 
stev proizvodnih in prometnih organizacij ter zakon o sana- 
ciji. Poleg tega se bodo znova proučile potrebe po ustreznih 
dopolnitvah posameznih veljavnih sistemskih zakonov, da bi 
se na ta način odpravile neusklajenosti v teh predpisih. 

Na področju sistema družbenega planiranja bodo sprejeti 
republiški in pokrajinski zakoni o planiranju, ki še niso spre- 
jeti, kot tudi drugi spremljajoči predpisi, ki so nujni, da bi 
temeljne organizacije združenega dela postale temeljni no- 
silci planiranja. Organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti se bodo usposobile za 
uspešnejšo uporabo sistema samoupravnega planiranja. V 
tem smislu je zlasti pomembno, da se intenzivira delo, ki 
izhaja iz že sprejetih smernic za delo pri sprejetju novega 
srednjeročnega plana. Za vse nosilce planiranja je to ena 
najpomembnejših nalog v zadnjem letu tega srednjeročnega 
plana. 

Dosledno uresničevanje in razvijanje delegatskega sistema 
z uresničevanjem delegatskih odnosov na vseh področjih in v 
vseh oblikah družbenega organiziranja in odločanja je eden 
bistvenih pogojev za uresničevanje prevladujoče vloge in 
vpliva združenega dela v družbeni reprodukciji. 

V tem smislu je zlasti pomembno delo pri uresničevanju 
pobude za uvajanje in krepitev kolektivnega dela in dvig 
osebne in kolektivne odgovornosti. 

Za zagotovitev boljšega delovanja enotnega jugoslovan- 
skega trga in enakomernejšo preskrbo z blagom, ki je pojem 
sistemskih predpisov o cenah, kompenzacijah in združevanju 
proizvodnje in prometa izpolnit sistem samoupravnega spora- 
zumevanja in družbenega dogovarjanja na tem področju in 
zboljšala organizacija in delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga ter razvil sistem blagovnih rezerv. V letu 1980 je 
treba zlasti intenzivirati delo pri zboljšanju trga in omogočiti 
čim bolj popolno integralno delovanje enotnega trga v smeri 
uresničevanj ciljev ekonomskega in socialnega razvoja dr- 
žave. Hkrati s tem je nujno okrepiti delo inspekcijskih služb v 
državi na vseh ravneh. 

Ustvarjeni bodo pogoji, da združeno delo v okviru medse- 
bojne dohodkpvne povezanosti bistveneje vpliva na oblikova- 
nje cen. S samoupravnimi sporazumi združenega dela, dogo- 
vori, večjim vplivom potrošnikov, ukrepi ekonomske politike 
in odgovornim obnašanjem vseh subjektov samoupravnega 
odločanja je treba zagotoviti, da se pomembneje zavre rast 
cen in da se v okviru predvidene rasti vzpostavijo skladnejši 
odnosi v cenah. 

Federacija, republike, avtonomni pokrajini in občine ter 
drugi nosilci splošne in skupne porabe bodo znova proučili 
sistem financiranja skupnih in splošnih družbenih potreb, da 
bi se ustvarili pogoji za spodbujanje svobodne menjave dela 
in zagotovila sredstva za te potrebe in da bi se izločanje 
sredstev za te potrebe uskladilo z določeno politiko in po- 
trebo po krepitvi reprodukcijske sposobnosti organizacij 
združenega dela. Na področju financiranja in davčnega si- 
stema bo intenzivirano delo pri nadaljnjem izpopolnjevanju 
sistema financiranja federacije, zlasti v zvezi s postopnim 
premoščanjem njenega deficitarnega financiranja. 

Da bi popolneje in učinkoviteje uporabljali sistem ekonom- 
skih odnosov s tujino, bo razčlenjen mehanizem zadolževanja 
v tujini in način usklajevanja obsega in dinamike uvoza z 
rezultati izvoza blaga in storitev, da bi se ustvarili pogoji, da 
organizacije združenega dela razpolagajo z ustvarjenimi devi- 
zami. Znbva bo proučen režim izvoza in uvoza, da bi se 
zagotovili pogoji, da bi bile organizacije združenega dela 
nosilci del na tem področju družbene reprodukcije. Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
bodo določile sistem spodbujanja izvoza in še naprej razvijale 
samoupravno planiranje na področju ekonomskih odnosov s 
tujino in medsebojno dohodkovno povezovanje organizacij 
združenega dela. Zlasti je pomembno, da se v tem letu okrepi 
aktivnost pri hitrejšem organiziranju in usposabljanju samo- 
upravnega združenega dela kot temeljnega nosilca razvoja 
tudi na tem področju družbene reprodukcije, pri čemer je 
treba upoštevati poudarjeno vlogo in odgovornost republik in 
avtonomnih pokrajin za krepitev položaja države v mednaro- 
dnih ekonomskih odnosih. V tem smislu je treba predvsem 
intenzivirati delo pri usposabljanju interesnih skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in drugih oblik organiziranja 
združenega dela in zagotoviti njihovo učinkovito delovanje. 

S popolnejšo uporabo zakona o združenem delu je treba 
zagotoviti nadaljnje razvijanje dohodkovnih odnosov, da bi 
delavci v združenem delu obvladali dela in sredstva družbene 
reprodukcije. V ta namen je treba nujno konkretizirati in 
dosledno uresničevati dogovore o družbenem usmerjanju 
delitve dohodka in osebnih dohodkov in samoupravne spora- 
zume o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za 
osebne dohodke. 

Razčlenjeni bodo ustrezni mehanizmi za usklajevanje od- 
nosov v družbeni reprodukciji, predvsem pa med sredstvi za 
investicije iz delitve družbenega proizvoda in dohodka in 
oblikovanjem denarnih sredstev iz drugih virov v te namene. 
Razčlenjena bo tudi skupna politika, ki bo zagotovila, da se 
oblikovanje sredstev za splošno in skupno porabo uskladi z 
gibanjem dohodka in da se sredstva za skupno porabo obli- 
kujejo s svobodno menjavo dela. V ta namen je treba pred- 
vsem okrepiti in konkretizirati družbeno akcijo pri Sprejema- 
nju določenih ukrepov, da bi samoupravne interesne skupno- 
sti dejansko postale kraj povezovanja, usklajevanja in medse- 
bojnega sporazumevanja na podlagi samostojnega in enako- 
pravnega odločanja tako delavcev iz materialne proizvodnje, 
kot tudi delovnih ljudi v družbenih dejavnostih v okviru svobo- 
dne menjave dela. 

Pri izvajanju monetarno-kreditnega sistema bodo razčle- 
njeni mehanizmi, ki bodo zagotavljali popolnejše povezovanje 
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kreiranja denarja odvisno od blagovno-denarnih odnosov 
uresničevanja pravic delavcev v združenem delu, da uprav- 
ljajo denarna sredstva svojega živega in minulega dela in 
usmerjanje denarnih sredstev v skladu s samoupravnimi spo- 
razumi in plani organizacij združenega dela ter plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti. V zadnjem letu tega planskega ob- 
dobja je nujno zaokrožiti aktivnosti pri samoupravni družbe- 
noekonomski preobrazbi bank in odnosov v njih. Zlasti se je 
treba angažirati za zmanjšanje kreditnega odnosa in za razvoj 
združevanja dela in sredstev, pri čemer je treba še naprej 
izpolnjevati sistem plačevanja in razvijati monetizacijo vre- 
dnostnih papirjev. Prav tako je treba odločno nadaljevati 
akcijo za ustanavljanje internih bank v združenem delu pov- 
sod tam, kjer so za to družbenoekonomski pogoji. 

Da bi bili ustvarjeni nujni pogoji za to, da temeljne organiza- 
cije združenega dela in drugi subjekti v združenem delu 
prevzamejo opravljanje svojih z ustavo in zakonom določenih 
funkcij, morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti 
znova proučiti uresničevanje svojih z ustavo in zakonom 
določenih pristojnosti in storiti ukrepe, da bi združeno delo 
lahko opravljalo svoje ustavne funkcije. 

3. Izhajajoč iz izjemno zahtevnih pogojev razvoja v letu 
1980 je treba z okrepljeno aktivnostjo in odgovornostjo vseh 
subjektov in z ukrepi ekonomske politike, s povečanjem pro- 
duktivnosti dela in učinkovitejšim gospodarjenjem, z boljšo 
uporabo zmogljivosti in dograditvijo določenega števila ob- 
jektov, zlasti v dejavnostih posebnega pomena za razvoj dr- 
žave, zagotoviti, da bo realna rast družbenega proizvoda 
vsega gospodarstva približno 5%. 

Industrijska proizvodnja bo rasla realno približno 6%, kme- 
tijska proizvodnja pa približno 3%. V skladu s takšno realno 
rastjo industrijske in kmetijske proizvodnje bo uresničena 
dinamična rast tudi v drugih gospodarskih dejavnostih. 

V družbenem sektorju gospodarstva bo dosežena rast pro- 
duktivnosti dela približno 2,5% in s tem povečan delež pro- 
duktivnosti dela v prirastku družbenega proizvoda in porast 
zaposlenosti približno za 3%, pri čemer naj hitreje raste 
zaposlenost v gospodarstvu kot v negospodarskih dejavno- 
stih. 

4. V okviru prizadevanj za izvajanje politike ekonomske 
stabilizacije bodo organizacije združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti do 31. januarja 1980 izdelale programe varčevanja, 
ki bodo zagotavljali zmanjševanje stroškov poslovanja, smotr- 
nejšo uporabo energije in drugih virov, boljšo izrabo delov- 
nega časa, smotrnejše uporabljanje sredstev po vseh oblikah 
porabe in večjo uporabo notranjih rezerv. 

5. Temeljne in druge organizacije združenega dela in sa- 
moupravne skupnosti morajo zagotoviti učinkovitejše uresni- 
čevanje politike nadomeščanja uvoza. V ta namen morajo 
organizacije združenega dela v okviru samoupravnih intere- 
snih skupnosti za ekonomske odnose s tujino, skupnosti za 
plansko in poslovno sodelovanje, splošnih združenj in gospo- 
darskih zbornic skupaj s pristojnimi organi družbenopolitič- 
nih skupnosti ugotoviti dosedanje rezultate pri uresničevanju 
politike nadomeščanja uvoza in storiti ukrepe za uspešnejše 
uresničevanje te politike. Organi federacije bodo v sodelova- 
nju z republiškimi in pokrajinskimi organi in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije ugotovili izražene probleme in določili 
ukrepe, ki bodo zagotovili učinkovitejše uresničevanje nado- 
meščanja uvo?a z domačo proizvodnjo. 

6. Težišče aktivnosti in ukrepov na področju energetike bo 
na uresničevanju hitrejšega in učinkovitejšega nadomeščanja 
uvozne energije z domačo in na določanju trajnejše energet- 
ske politike države, ki bo zagotovila uspešnejšo premostitev 
izraženih problemov na tem področju. V ta namen je treba 
določiti dolgoročno politiko razvoja energetike, ki bo zlasti 
razčlenila preusmeritev proizvodnih in storitvenih zmogljivo- 
sti z naftnih derivatov na druge vire energije, kot tudi največje 
možno varčevanje teh derivatov v porabi prebivalstva. 

Da bi čim prej začele obratovati elektroenergetske zmoglji- 
vosti, ki bi morale biti končane v letih 1979 in 1980, bodo 
investitorji, elektrogospodarske skupnosti, banke, gospodar- 
ske zbornice in družbenopolitične skupnosti sestavile opera- 
tivne programe za dovršitev objektov in storile potrebne 
ukrepe, da bi čim večje število teh objektov začelo z delom 
leta 1980. S temi oroarami je treba predvideti tudi ukrepe za 

usposabljanje premogovnikov, za normalno preskrbo termoe- 
lektrarn in drugih porabnikov s premogom. 

Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin in doslednim 
izvajanjem sprejetih ukrepov za spodbujanje razvoja premo- 
govnikov, zlasti jamskih, bodo ustvarjene realne možnosti za 
znatnejše nadomeščanje mazuta. Zagotovljeni bodo ugo- 
dnejši pogoji za uvoz opreme za vzdrževanje, modernizacijo 
in razširitev zmogljivosti premogovnikov. 

Uvoz surove nafte in naftnih derivatov za tekočo porabo bo 
obdržan na ravni iz leta 1979. Dodatni uvoz surove nafte za 
rezerve in polnjenje naftovodov se bo opravljal po ustreznem 
postopku. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo 
s svojimi ukrepi spodbujale rafinerije nafte k hitrejši graditvi 
sekundarnih naprav. 

Dosledno se bodo izvajali ukrepi in aktivnosti iz dogovora o 
osnovah družbenega plana Jugoslavije za razvoj proizvodnje 
in predelave nafte in plina, ki so usmerjene k raziskovanju 
rezerv nafte in plina in k večji uporabi domačih virov energije 
in k usklajevanju porabe naftnih derivatov z dogovorjeno 
politiko v družbenem planu Jugoslavije in plačilnobilančnimi 
možnostmi države. V ta namen bo z dogovorom republik in 
avtonomnih pokrajin ter organizacij združenega dela naft- 
nega gospodarstva določen program ukrepov za intenzivira- 
nje del pri raziskovanju rezerv nafte in plina v državi. 

V skladu z dogovorom o razvoju proizvodnje nafte in plina 
bo enakomerno in pod enakimi pogoji zagotovljeno preskrbo- 
vanje trga z nafto in naftnimi derivati. 

S samoupravnim sporazumom bank je treba zagotoviti 
prioriteto pri kreditiranju investicij ob ugodnejših pogojih za 
tiste zmogljivosti, ki z rekonstrukcijo ali dograditvijo omogo- 
čajo čimprejšnje nadomeščanje uporabe nafte in naftnih deri- 
vatov. 

Določene bodo skupne osnove za vodenje politike cen na 
področju energetike in merila za določanje cen posameznih 
oblik energije, ki naj bi zagotovila spodbujanje večje uporabe 
domačih virov energije. V ta namen bodo v skladu s sistemom 
sprejeti ustrezni dogovori in samoupravni sporazumi. 

7. Težišče aktivnosti in ukrepov organizacij združenega 
dela in drugih subjektov bo na hitrejšem razvoju rudnikov in 
primarnih faz črne in barvaste metalurgije, kot tudi bazične 
kemije v skladu z dogovori o osnovah družbenega plana 
Jugoslavije od leta 1976 do leta 1980 o razvoju teh dejavnosti. 
V ta namen je treba z združevanjem sredstev in najemanjem 
zunanjih kreditov dati potrebno prednost razvoju teh dejavno- 
sti. 

8. Spodbujati je treba domačo proizvodnjo in hitrejše uva- 
janje proizvodnje opreme in nadomestnih delov zaradi traj- 
nejšega nadomeščanja uvoza. V ta namen je treba zagotoviti 
ustrezna sredstva za kreditiranje plasmaja opreme na doma- 
čem trgu. Uvoz opreme na kredit bo potekal po dogovoru 
republik in avtonomnih pokrajin o razporeditvi pravic do 
zadolžitve v tujini v skladu s plačilnobilančnimi možnostmi 
Jugoslavije in plačilnobilančnimi pozicijami republik in avto- 
nomnih pokrajin. Uvoz delov in sklopov za proizvode široke 
porabe bo rastel počasneje kot uvoz sredstev za reprodukcijo. 

V okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije bodo znova 
proučena politika uvoza ličen in tehnologije. 

9. Pristojni organi federacije, republik in avtonomnih po- 
krajin, zlasti pa organizacij združenega dela, bodo izhajajoč iz 
dogovora o razvoju agroindustrijskega kompleksa storili po- 
trebne ukrepe za pospešitev razvoja primarne kmetijske pro- 
izvodnje. Intenzivirana bo proizvodnja hrane, da bi se zadovo- 
ljile domače potrebe in ustvarile možnosti za izvoz kmetijsko- 
živilskih proizvodov. Težišče bo na povečanju proizvodnje 
pšenice za zadovoljitev porabe v državi, kot tudi na povečanju 
in stabilizaciji proizvodnje v živinoreji. Proizvodnja koruze in 
industrijskih rastlin bo zagotovljena najmanj na ravni iz leta 
1979. Pravočasno bodo poiskane ustrezne rešitve za poveča- 
nje obsega odkupa kmetijskih proizvodov, zlasti pšenice. Pre- 
dvideva se, da bo stopnja rasti celotne kmetijske proizvodnje 
znašala najmanj 3%, poljedelstva približno 4% in živinoreje 
približno 3%. 

S samoupravnim sporazumevanjem med organizacijami 
združenega dela v proizvodnji, predelavi, prometu in velikimi 
porabniki hrane bo na začetku proizvodnega procesa zago- 
tovljeno sklepanje pogodb o proizvodnji in odkupu ter stabil- 
nejši pogoji in učinkovitejše delovanje trga kmetijskih in živil- 
skih proizvodov. Razvijati je treba ustrezne oblike organizira- 
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nja kmetov in spodbujati njihovo samoupravno povezovanje z 
družbenim sektorjem! 

Posebnega pomena je oblikovanje tržnih rezerv kmetijskih 
in živilskih proizvodov od občine do federacije, za stabiliza- 
cijo trga in preprečevanje motenj na trgu. 

10. Posebna pozornost bo posvečena realizaciji ukrepov iz 
družbenega dogovora o prometni politiki Jugoslavije in 
ustvarjanju pogojev za smotrnejšo delitev dela v transportu 
zaradi večje družbene racionalnosti prevoza in varčevanja 
energije. Odločneje se bodo uresničevali ukrepi iz dogovora o 
razvoju magistralnega prometa, da bi ustvarili pogoje za hi- 
trejše tehnološko povezovanje in usposabljanje prometnega 
sistema za opravljanje prevoza v skladu z zahtevami gospo- 
darstva, zlasti integralnega transporta. Okrepljena bodo pri- 
zadevanja in storjeni odločnejši ukrepi za povečanje varnosti 
v vseh prometnih panogah. Ustvarjeni bodo pogoji za večjo 
uporabo domačih prometnih zmogljivosti v zunanjetrgovin- 
skem prometu in za večje vključevanje v mednarodne pro- 
metne tokove. 

Sklenjen bo dogovor republik in avtonomnih pokrajin o 
uresničevanju prometne politike v notranjem zračnem pro- 
metu. 

11. Federacija, republike in avtonomni pokrajini ter turi- 
stično gospodarstvo bodo storili ukrepe za povečanje tuj- 
skega turizma in deviznega priliva od turizma, in sicer med 
drugim z razširitvijo in boljšo uporabo zmogljivosti, kompleti- 
ranjem ponudbe, intenziviranjem in sprejemanjem drugih 
ukrepov, kot tudi s hitrejšim usposabljanjem poškodovanih 
objektov ter graditvijo uničenih objektov zaradi potresa in 
ustvarjanjem pogojev za povečanje prometa domačih turi- 
stov. 

12. Z ukrepi ekonomske politike bodo ustvarjeni ugodnejši 
pogoji za razvoj drobnega gospodarstva in s tem povečana 
aktivnost krajevnih skupnosti, občin in drugih faktorjev, da bi 
se zboljšala ponudba blaga široke porabe, nestandardnih 
proizvodov in deficitarnih storitev ter povečala zaposlenost. 
Spodbujal se bo razvoj samostojnega osebnega dela, njegovo 
povezovanje in kooperacija z združenim delom, kot tudi ra- 
zvoj pogodbenih organizacij združenega dela. Pospešena bo 
tudi sklenitev družbenega dogovora o razvoju drobnega go- 
spodarstva v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

13. Z ukrepi ekonomske politike in široko družbeno aktiv- 
nostjo se bo spodbujalo pospeševanje stanovanjske graditve 
in v ta namen proizvodnje in gradbeništva, ki zagotavljata 
uspešno stanovanjsko komunalno graditev. 

Intenzivirani bosta graditev in razširitev zmogljivosti, ki so 
namenjene za proizvodnjo osnovnega investicijskega mate- 
riala, ki ne more zadovoljiti trga in limitirajoče deluje na 
stanovanjsko graditev, zlasti cementa, opekarskih proiz- 
vodov, termoizolacijskih materialov za stanovanjsko in drugo 
graditev. V ta namen bo sklenjen samoupravni sporazum med 
zainteresiranimi dohodkovno povezanimi organizacijami 
združenega dela in nosilci sredstev za stanovanjsko graditev 
o združevanju sredstev za razvoj omenjenih zmogljivosti. Z 
ustrezno politiko se bosta spodbujala varčevanje in angažira- 
nje sredstev občanov za graditev stanovanj in združevanje 
njihovih osebnih sredstev z družbenimi sredstvi, namenjenimi 
za to. Pospešeno bo sprejemanje potrebnih predpisov, ki 
bodo zagotovili širše angažiranje sredstev za usmerjeno sta- 
novanjsko graditev. 
Družbenopolitične skupnosti bodo s svojo politiko in predpisi 
ustvarjale pogoje za počasnejšo rast stroškov graditve stano- 
vanj in spodbujanje aktivnosti v smeri racionalizacije celot- 
nega procesa graditve. 

Še naprej bomo zboljševali družbenoekonomske odnose 
pri graditvi in uporabi stanovanja. 

14. Da bi zagotovili stabilnejše odnose na trgu, bodo repu- 
blike in avtonomni pokrajini sprejemale ukrepe za krepitev 
blagovnih rezerv. Dopolnjeni bodo predpisi o rezervah, dolo- 
čeni stalni stabilni in stabilni viri financiranja in pospešeno bo 
ustvarjanje blagovnih rezerv na vseh ravneh ter graditev skla- 
diščnega prostora. 

Blagovne rezerve bodo posebej ustvarjene v večjih gospo- 
darskih in potrošniških centrih, kar je bistven pogoj za stabili- 
zacijo trga. 

Da bi preprečili večje motnje na trgu, bodo pristojni organi 
družbenopolitičnih skupnosti pravočasno sprejemali ukrepe 
za intervencije z blagovnimi rezervami in v ta namen zagoto- 

vili sodelovanje zveznih in republiških oziroma pokrajinskih 
direkcij oziroma organizacij blagovnih rezerv. 

Ustvarjene bodo rezerve energetskih goriv, potrebnih za 
dosego večje zanesljivosti preskrbovanja. V letu 1980 si bomo 
prizadevali, da se zagotovijo rezerve nafte za 45 dni. 

15. Za krepitev materialne osnove združenega dela in za 
skladnejše odnose v reprodukciji bomo z dogovori o politiki 
delitve dohodka in osebnih dohodkov in s politiko splošne in 
skupne porabe kot tudi z aktivnostmi v organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter z ukrepi ekonomske politike družbenopolitičnih skup- 
nosti zagotovili naslednje: 

- z delitvijo dohodka je treba ustvariti pogoje za hitrejšo 
rast sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela. 
Zato bi morali celotni osebni dohodki rasti za 3 odstoke točke 
počasnejše kot dohodek oziroma realni osebni dohodki na 
zaposlenega bi morali rasti počasneje od produktivnosti dela. 
Z dogovori v republikah in avtonomnih pokrajinah o družbe- 
nem usmerjanju delitve dohodka in osebnih dohodkov, bodo 
na podlagi pogojev in rezultatov dela določena merila za 
izvajanje tako določene politike. Sredstva za skupno porabo, 
razen sredstev za stanovanjsko graditev v organizacijah zdru- 
ženega dela, bi morala rasti precej počasneje od dohodka; 

- družbenopolitične skupnosti, zlasti pa skupščine občin, 
bi morale zaostriti vprašanje odgovornosti za izvajanje pred- 
pisov, družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o 
razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v 
organizacijah združenega dela, zlasti pa v tistih, ki poslujejo z 
izgubo; 

- osebni dohodki in skupna poraba v negospodarskih de- 
javnostih bi se morali usklajevati z ravnijo osebnih dohodkov 
in skupne porabe v materialni proizvodnji; 

- rast celotnih sredstev za zadovoljevanje splošnih in druž- 
benih potreb bi morala biti v masi počasnejša od predvidene 
nominalne rasti družbenega proizvoda. 

Pri oblikovanju sredstev za skupne potrebe bi morala priti 
čimbolj do izraza svobodna menjava dela, celotna sredstva za 
te namene pa rasti počasneje od predvidene nominalne rasti 
družbenega proizvoda. 

Z dogovorom v republikah in avtonomnih pokrajinah bo 
določena konkretna politika rasti sredstev za posamezne no- 
silce splošne in skupne porabe. 

Trimesečno bomo proučevali, ali so bila izločanja sredstev 
za splošno in skupno porabo v skladu z ustvarjenim dohod- 
kom gospodarstva po periodičnih obračunih in ali je bila 
masa sredstev iz naslova davkov v skladu z globalno zastav- 
ljenimi okviri splošne in skupne porabe ter dinamično razčle- 
njenim prilivom teh sredstev po posameznih osnovah v bilan- 
cah. Če so bila ustvarjena sredstva v predhodnem trimesečju 
nad dinamično zastavljenimi okviri njihovega priliva, se bodo 
ustrezno zmanjšale obveznosti gospodarstva in prebivalstva 
za naslednje trimesečno obdobje. 

Z dogovorom federacije, republik in avtonomnih pokrajin 
bo sprejet program za postopno premoščevanje deficitarnega 
financiranja federacije. 

16. Zagotovljeno bo, da v letu 1980 delež proračunskih 
sredstev federacije za financiranje tekočih obveznosti v druž- 
benem proizvodu ne bo večji kot v letu 1979. 

V proračunu federacije bo določeno, kateri del obveznosti 
iz prejšnjih let je mogoče realno izvršiti v letu 1980, kateri del 
pa bo prenesen v naslednje leto. 

Sredstva za tekočo porabo iz prvega odstavka te točke 
bodo povečana za nove obveznosti v zvezi z obnovo in gradi- 
tvijo območja, v SR Črni gori, ki ga je prizadel potres, za 
dodatne ukrepe za SAP Kosovo in nove obveznosti za varstvo 
borcev in invalidov na podlagi novega zakona. 

17. Celotne gospodarske investicije v osnovna sredstva 
bodo realno porasle približno za 6%. Rast investicij bomo 
usklajevali z realno razpoložljivimi sredstvi, ki se bodo obliko- 
vala iz delitve družbenega proizvoda, iz ustreznih depozitov 
pri bankah, ki se lahko uporabljajo za investicije, in z najema- 
njim zunanjih sredstev v skladu z dogovorom republik in avto- 
nomnih pokrajin o delitvi pravic do zadolževanja ter s pla- 
čilno-bilančnimi možnostmi države. Zunanje finančne kredite 
bomo najemali v skladu s plačilno-bilančnimi možnostmi dr- 
žave. 

Nadaljevali bomo aktivnost v zvezi z reprogramiranjem ob- 
jektov, v gradnji, ki jih ni mogoče dokončati v letu 1980, niso 
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pa pomembni za spremembo materialne strukture in nadome- 
ščanje uvoza. 

Z aktivnostmi in ukrepi investitorjev in drugih udeležencev v 
graditvi proizvodnih zmogljivosti bo zagotovljeno hitrejše do- 
končevanje objektov, ki prispevajo k reševanju sedanjih 
strukturnih neskladnosti, k povečanju izvoza in zmanjšanju 
uvozne odvisnosti, predvsem pa objektov energetike, primar- 
nih faz črne in barvaste metalurgije, bazične kemije in nekate- 
rih grupacij v okviru predelave kovin in proizvodnje hrane. V 
ta namen bodo investitorji sestavili operativne programe do- 
končevanja teh objektov. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo spreje- 
male ukrepe, s katerimi bodo oteženi pogoji za graditev 
zmogljivosti, katerih proizvodnja temelji na uvoznih surovinah 
in reprodukcijskem materialu, če njihova graditev ni predvi- 
dena v družbenem planu. 

S carinskimi kontingenti bo nadaljevana politika zniževanja 
carin in drugih uvoznih davščin za uvoz opreme, ki se ne 
proizvaja v državi, zaradi dogovorjenega razvoja dejavnosti 
posebnega pomena za celoten razvoj države. 

Družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega 
dela, banke in druge finančne organizacije načeloma naj v 
letu 1980 ne začenjajo graditve oziroma kreditiranja novih 
negospodarskih investicij. S samoupravnimi sporazumi bank 
bodo poostreni pogoji za dajanje kreditov za negospodarske 
investicije razen stanovanjske graditve in objektov na ob- 
močju, ki ga je prizadel potres. 

18. Z ukrepi ekonomske politike in aktivnostmi organizacij 
združenega dela je treba intenzivirati rast izvoza in zagotoviti, 
da bo izvoz blaga in storitev rastel po stopnji približno 6%, kar 
je bistven pogoj za uresničevanje predvidenega povečanja 
proizvodnje. 

Celoten uvoz bo ostal na ravni iz prejšnjega leta, pri čemer 
bo uvoz surovin in reprodukcijskega materiala povečan za 
3,5%, uvoz opreme in blaga za široko rabo pa bo nižji kakor v 
letu 1979. Če se ne bo uresničevala predvidena rast izvoza, se 
bo v plačilnobilančnih pozicijah republik in avtonomnih po- 
krajin obseg uvoza zmanjševal za ustrezen znesek. 

Povečanje obsega uvoza nad okviri, določenimi v plačilno- 
bilančnih pozicijah republik in avtonomnih pokrajinah, bo 
mogoče doseči, če bo izvoz blaga in storitev uresničen nad 
obsegom, predvidenim v teh pozicijah. 

Razmerja v gibanju izvoza in uvoza, ob najemanju zunanjih 
sredstev bi morala zagotoviti, da bo deficit plačilne bilance 
nižji kot v letu 1979. 

Izvozna usmeritev gospodarstva bo okrepljena s skladnej- 
šimi blagovno-denarnimi razmerji na notranjem trgu, s krepi- 
tvijo konkurenčne sposobnosti gospodarstva in z ustvarja- 
njem večje ekonomske zainteresiranosti združenega dela za 
izvoz. 

Na trajnejši podlagi bosta določena sistem in politika spod- 
bujanja izvoza, s katero bo zagotovljena njegova večja uskla- 
jenost z deviznim sistemom in prilagajanje pogojem menjave 
in ukrepov, ki jih sprejemajo posamezne države in grupacije, 
kot tudi ustrezno regionalno usmerjanje izvoza. Na trajnejši 
podlagi bo s samoupravnimi sporazumi določen sistem zago- 
tavljanja sredstev za kreditiranje izvoza opreme in ladij na 
kredit in izvajanje investicijskih del v tujini, kar bo prispevalo k 
uresničitvi planiranih sprememb v blagovni strukturi izvoza. 

Na podlagi sklepov Skupščine SFRJ o sodelovanju SFRJ z 
državami v razvoju iz junija 1979, ter na liniji realizacije odlo- 
čitev Šeste konference držav v Havani je treba z ustreznimi 
aktivnostmi in ukrepi ekonomske politike zagotoviti intenzivi- 
ranje ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju in večjo 
udeležbo Jugoslavije v celotnih ekonomskih odnosih s temi 
državami. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo ob sode- 
lovanju organizacij združenega dela, gospodarskih zbornic in 
drugih asociacij gospodarstva določile projekcije materialnih 
bilanc za osnovne proizvode, ki imajo pomemben delež v 
izvozno-uvoznih tokovih. Na podlagi projekcij materialnih bi- 
lanc v okviru skupnosti za plansko-poslovno sodelovanje 
oziroma v okviru splošnih združenj Gsopodarske zbornice 
Jugoslavije, bi morale temeljne organizacije združenega dela 
proizvajalcev, potrošnikov in uvoznikov blaga skleniti samo- 
upravne sporazume o skupnem obsegu oziroma vrednosti 
uvoza posameznega blaga in o delitvi blagovnih in deviznih 
kontingentov za uvoz. 

Sedanja zaščitna politika, določena s sistemom blagovnih 
režimov, bo preizkušana s stališča ekonomske upravičenosti 
obsega zaščite in smotrnosti uvoza posameznih vrst blaga, 
kot tudi usklajevanja te politike z deviznim sistemom. 

Za izvajanje odloka o skupni devizni politiki in izvrševanje 
projekcije plačilne in projekcije devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1980 bo sprejet dogovor federacije, republik in avtono- 
mnih pokrajin o ukrepih, ki bodo zagotovili uresničevanje 
plačilne in devizne bilance ter plačilnobilančnih in deviznobi- 
lančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. 

Ustvarjeni bodo pogoji za povečanje deviznega priliva in 
počasnejši odliv deviz na neblagovni podlagi. 

V skladu z določeno skupno devizno politiko in možnostmi 
zadolževanja v tujini je treba določiti enotna merila in posto- 
pek za uresničevanje pravic do zadolžitve v tujini in do deviz- 
nega kreditiranja tujine, na podlagi katerih bodo temeljne 
organizacije združenega dela in druge družbenopravne osebe 
sklenile samoupravne sporazume o merilih in postopku za 
uveljavljanje pravic do zadolževanja v tujini. 

S politiko deviznih rezerv bosta zagotovljena raven in struk- 
tura deviznih sredstev, ki omogočajo potrebno likvidnost in 
nemoteno opravljanje plačil do tujine. V ta namen je nujno, da 
se celotne devizne rezerve med letom gibljejo v višini zneska, 
ki ne sme biti pod ravnijo celotnih dvomesečnih plačil do 
tujine. 

19. S politiko cen bo zagotovljeno, da bo porast cen in 
življenjskih stroškov počasnejši kot v prejšnjem letu. V ta 
namen bodo vse družbenopolitične skupnosti ustvarile po- 
goje za realizacijo stabilizacijske politike. 

Povprečen porast cen proizvajalcev v industriji in kmetij- 
stvu v primerjavi s prejšnjim letom ne sme biti višji kot 12%. 
Rast cen na področju storitev ne sme biti nad ravnijo rasti 
proizvajalčevih cen v industriji. 

Cene na drobno in življenjski stroški se ne smejo povečati 
več kot 17% v primerjavi s preteklim letom. 

Z ukrepi za ustvarjanje skladnejših blagovnodenarnih ra- 
zmerij, bolj organizirano preskrbovanje trga, ustvarjanje pre- 
dvidenih proporcev v zunanjetrgovinski menjavi, z zmanjša- 
njem vseh oblik uporabe v realne okvire in z drugimi ukrepi je 
treba ustvariti pogoje za uresničevanje tako določene politike 
cen. 

Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, da v svoji 
politiki cen posamično ne bodo presegle tako zastavljenega 
okvira rasti cen in življenjskih stroškov v letu 1980. 

Z dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1980 med 
federacijo, republikami in avtonomnima pokrajinama bodo 
določeni skupni temelji politike cen, okviri rasti cen po dejav- 
nostih, dinamika premikanja cen po trimesečjih, pri čemer naj 
bo v prvem polletju zagotovljena počasnejša rast cen, kot tudi 
merila za selektivne spremembe cen proizvodov in storitev, ki 
se bodo uporabljala v letu 1980 ter do izdaje in začetka 
uporabe zakona o temeljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen. 

20. Vodili bomo selektivno politiko dovoljevanja potrošni- 
ških kreditov v funkciji usklajevanja blagovnodenarnih razme- 
rij in uresničevanja politike ekonomske stabilizacije. 

21. Z izvajanjem dogovorjenih ukrepov za spodbujanje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo bomo nadaljevali uresničevanje 
politike razvoja teh območij. Okrepljena bo aktivnost in odgo- 
vornost združenega dela v celoti, v prvi vrsti pa gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, za uresničevanje dogo- 
vorjene politike hitrejšega razvoja teh območij. 

Združeno delo in družbenopolitične skupnosti se bodo po- 
sebej angažirale za intenziviranje procesa združevanja dela in 
sredstev v skladu z določbami zakona o stalnih sredstvih 
sklada federacije zaradi poslovnega povezovanja organizacij 
združenega dela iz razvitih in gospodarsko manj razvitih ob- 
močij na dohodkovnih podlagah in skupnem interesu. 

Posebna pozornost bo posvečena odločnejšemu uresniče- 
vanju politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova. Združeno 
delo in organi pokrajine si bodo prizadevali za učinkovitejšo 
uporabo razpoložljivih sredstev, uspešnejše poslovanje in 
uresničevanje predvidene rasti proizvodnje. 

Izvajali se bodo dogovorjeni dodatni ukrepi iz leta 1979 za 
spodbujanje razvoja SAP Kosovo. S posebnim dogovorom 
bodo republike in avtonomni pokrajini prevzele obveznosti, 
da z združevanjem dela in sredstev zgradijo po en objekt za 
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pospešitev razvoja SAP Kosovo v tekočem planskem obdobju. 
Sprejet bo dogovor republik in avtonomnih pokrajin, v 

katerem bodo v okviru sistema spodbujanja najhitrejšega 
razvoja pokrajine v obdobju od leta 1981 do 1985 razčlenjen 
celovit program pospeševanja razvoja SAP Kosovo: s spre- 
membami gospodarske strukture, z razvojem energetike, pre- 
delovalne proizvodnje, obrtništva in storitev ter širše vključe- 
vanje gospodarstva Kosova v delitev dela na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. K temu bo zlasti prispevalo angažiranje 
združenega dela iz vse države z združevanjem dela in sred- 
stev. Republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele spodbu- 
jevalne ukrepe za spodbujanje organizacij združenega dela iz 
drugih republik in SAP Vojvodine, da gradijo določene obrate 
na območju SAP Kosova. 

22. Zagotovljeni bodo vsi pogoji, potrebni za obnovo in 
graditev območja SR Črne gore, ki gaje prizadel katastrofalni 
potres, da bi zagotovili nastanitev prebivalstva, delo družbe- 
nih dejavnosti in usposobili za proizvodnjo oziroma normalno 
poslovanje poškodovane gospodarske zmogljivosti ter zgra- 
dili in modernizirali porušene gospodarske, komunalne in 
javne objekte, kot tudi za nadaljnji razvoj zmogljivosti, ki bi se 
uresničeval, če objekti ne bi bili poškodovani oziroma uničeni 
med potresom. 

V materialnih in blagovnih bilancah bodo zagotovljene 
n'ujne količine gradbenega in drugega investicijskega mate- 
riala in opreme za saniranje posledic potresa v SR črni gori. 

23. Monetarno-kreditna politika bo v funkciji stabilizacije 
in bo zagotovila, da denarna masa in krediti rastejo največ do 
predvidene nominalne rasti družbenega proizvoda. Narodna 
banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodni banki 
avtonomnih pokrajih bodo trimesečno poročale Skupščini 
SFRJ in Zveznemu izvršnemu svetu o uresničevanju kreditno- 
monetarne politike. 

V samoupravnem sporazumu bank je treba določiti dina- 
miko porasta plasmaja bank v skladu s sezonskimi potrebami 
gospodarstva ter v okviru predvidenega porasta kreditov. Če 
takšen sporazum ne bo sprejet, bo Narodna banka Jugosla- 
vije sprejela odlok o omejevanju porasta plasmajev. 

Primarna emisija se bo uporabljala predvsem za nakup 
kratkoročnih prenosnih vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo 
organizacije združenega dela z gospodarskega področja na 
podlagi blagovno-denarnih poslov, za dajanje kreditov ban- 
kam na podlagi teh papirjev in za selektivno kreditiranje 
namenov, ki so določeni v družbenem planu Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 ter v dogovorih o osnovah tega 
plana kot tudi za sezonsko kreditiranje zalog premoga pri 
termoelektrarnah in drugih velikih potrošnikih. 

S samoupravnim sporazumom bank bo določen delež nji- 
hovih sredstev v kreditiranju prioritetnih namenov, ki so dolo- 
čeni v družbenem planu Jugoslavije za dobo od leta 1976 do 
leta 1980, kot tudi v odloku Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju ciljev in nalog skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike. 

Narodna banka Jugoslavije bo prilagajala odstotek obvez- 
nega najemanja kratkoročnih sredstev bank za kratkoročne 
plasmaje v skladu s potrebami zagotavljanja likvidnosti bank. 

Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bo v sodelo- 
vanju z Zveznim sekretariatom za finance in Narodno banko 
Jugoslavije ter z Združenjem bank Jugoslavije predlagala 
nadaljnje izpopolnjevanje in pospeševanje plačilnega pro- 
meta in predlagala ukrepe za zmanjšanje stroškov plačilnega 
prometa. 

24. S politiko realnega tečaja dinarja bomo v letu 1980 
prispevali k ohranjanju in zboljšanju konkurenčne sposobno- 
sti organizacij združenega dela na mednarodnem trgu v 
skladu s politiko pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino 
in cilji stabilizacijske politike. 

Narodna banka Jugoslavije bo intervenirala na domačem 
deviznem trgu v skladu z zastavljenimi nalogami politike te- 
čaja dinarja, v okviru določenih mej in v skladu z medvalut- 
nimi razmerji, ki se oblikujejo na zunanjih deviznih trgih. 

25. Nadaljevali bomo aktivnosti v zvezi z nadaljnjimi celot- 
nimi obrambnimi pripravami države ter uresničevanjem plan- 

skih nalog, zlasti pa v zvezi z organizacijsko, kadrovsko in 
materialno-tehnično modernizacijo oboroženih sil. 

Okrepili bomo angažiranje pri hitrejšem uresničevanju pro- 
izvodnje sredstev oborožitve in vojaške opreme. V ta namen 
bo intenzivirano delo v zvezi z razvojem in uvajanjem novih 
sredstev oborožitve in vojaške opreme, z izpopolnjevanjem 
tehnologije in drugih materialov za to proizvodnjo. 

Vsi nosilci razvoja civilne zaščite se bodo še naprej angaži- 
rali za intenziviranje graditve zaklonišč in zagotavljanje sred- 
stev za zaščito kot tudi za nadaljnje usposabljanje službe 
opazovanja, javljanja, obveščanja in alarmiranja, zlasti pa za 
njeno materialno-tehnično opremljanje in kadrovsko uspo- 
sabljanje. 

Učinkoviteje je treba reševati probleme zvez in kriptozaščite 
v ožjih družbenopolitičnih skupnostih, standardizacije sred- 
stev za zveze in medsebojnega povezovanja zvez različnih 
uporabnikov. Sprejeti je treba ostale dogovore o graditvi 
sistema kabelskih zvez. 

Okrepiti je treba priprave gospodarskih in družbenih dejav- 
nosti za delo v vojni in s pripravljanjem in sprejemanjem 
družbenih planov in razvojnih planov samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti zagotoviti večjo skladnost družbenoeko- 
nomskega razvoja s potrebami razvoja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. V ta namen je treba doseči 
večjo medsebojno povezavo gospodarskih in družbenih sub- 
jektov. 

Pospešiti je treba ustvarjanje materialnih rezerv družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter zagotoviti njihovo ugodnejšo teritorialno razporeditev s 
stališča splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Nadaljevale se bodo aktivnosti pri krepitvi sistema varnosti 
kot integralnega dela sistema družbene samozaščite v skladu 
z mestom in nalogami nosilcev razvoja. 

26. Nadaljevali bomo aktivnosti pri reševanju sistemskih 
vprašanj na področju družbenega in javnega obveščanja in 
komuniciranja. Z dogovorom federacije, republik in avtono- 
mnih pokrajin se bodo dosledno izvajali določeni ukrepi za 
zagotovitev razvoja sredstev javnega obveščanja v celoti, zla- 
sti pa delegatskih glasil in politično-informacijskih glasil, 
glede na njihovo vlogo v razvoju socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov in pomen za uspešno delova- 
nje delegatskega sistema. 

27. Sprejeti bodo dogovori o osnovah planann družbeni 
plan Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Vsi nosilci planiranja bodo zagotovili, da se v letu 1980 
sprejmejo samoupravni sporazumi in dogovori o osnovah 
plana in plani za obdobje od leta 1981 do leta 1985. Uresni- 
čeno bo čimpopolnejše uveljavljanje sistema družbenega pla- 
niranja oziroma zakona o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in družbenega plana Jugoslavije ter zakonov republik in 
avtonomnih pokrajin o planiranju, kar bo zagotovilo medse- 
bojno usklajevanje samoupravnih sporazumov in dogovorov 
o osnovah planov in samih planov, dohodkovno povezovanje 
in združevanje dela in sredstev organizacij združenega dela, 
medsebojno povezanih v reprodukcijskem procesu, ter prev- 
zemanje obveznosti in odgovornosti za uresničevanje planov. 

Planiranje razvoja za naslednje petletno obdobje je treba 
zagotoviti z usklajevanjem blagovnih in kupnih skladov ter 
vseh oblik porabe z realnim družbenim proizvodom in dohod- 
kom ter na tej podlagi ustvariti pogoje za stabilizacijo gospo- 
darstva in usklajevanje odnosov v reprodukciji. 

Pri pripravi dogovora o osnovah družbenega plana Jugo- 
slavije in dogovora o osnovah družbenih planov republik in 
avtonomnih pokrajin je treba upoštevati tudi politiko, ki je 
določena v dogovorih o kontinuiteti razvoja posameznih de- 
javnosti, posebnega pomena za celoten razvoj države. 

V procesu priprave samoupravnih sporazumov in dogovo- 
rov o osnovah planov bo zagotovljeno, da delavci v združe- 
nem delu odločajo o sprejemanju planov in o celotni družbeni 
reprodukciji. Planiranje dohodka in vzpostavljanje skladnej- 
ših razmerij v reprodukciji je glavna vsebina samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o osnovah planov in samih planov. 
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NOVI PREDPISI 

Najboljše domače in tuje sorte za 

kmetijstvo in gozdarstvo 

Varstvo sort bo zagotovilo sistematično preverjanje njihove kakovosti in omogo- 
čilo, da bodo v proizvodnjo uvedena le najboljša semena in sadike 
Na novo vzgojena sorta bo priznana ali pa bo dovoljeno uvajanje tuje sorte, če se 
vsaj po eni od lastnosti razlikuje od znanih vrst oziroma, če je kakovostno boljša 
od uporabljenih 
Tuja sorta bo zaščitena le na temelju reciprocitete z drugo državo, ob upoštevanju 
obojestranskega interesa 
Možen bo odvzem statusa priznane sorte, če bo vzgojena boljša vrsta ali pa v 
primeru degeneracije njenih lastnosti 

Osnutek zakona o priznava- 
nju na novo vzgojenih, odobri- 
tvah uvajanja v proizvodnjo tu- 
jih in varstvu sort kmetijskih in 
gozdnih rastlin, naj bi spodbu- 
dil vzgajanje novih kakovost- 
nih sort, ki dajejo velik pride- 
lek. S tem bi bila zagotovljena 
proizvodnja z najboljšimi do- 
mačimi in tujimi sortami in 
hkrati spodbujen razvoj kme- 
tijstva in gozdarstva na vsem 
jugoslovanskem ozemlju. 

Zvezni izvršni svet je predlog 
za izdajo omenjenega zakona 
z Osnutkom (AS 196) poslal v 
obravnavo in sprejem Skup- 
ščini SFRJ. Zakon bodo obrav- 
navali delegati v Zveznem 
zboru. 

VARSTVO SORT 
V prejšnjih zveznih, republi- 

ških ter pokrajinskih zakonih o 
semenih in sadikah ni bilo ure- 
jeno področje varstva sort. To 
vprašanje tudi ni bilo posebej 
pereče, saj je rastlinska proiz- 
vodnja slonela predvsem na 
uvozu tujih sort. V zadnjih letih 
pa je naraslo število na novo 
vzgojenih domačih sort, kar je 
spodbudilo dinamičen razvoj 
kmetijstva. Zaradi tega je po- 
stalo aktualno tudi vprašanje 
njihovega varstva glede na 
nujno sistematično in organi- 
zirano preverjanje sortnih vre- 
dnosti, kakor tudi nadzorova- 
no in zavestno uvajanje naj- 
boljših sort v proizvodnjo. 

Tudi v bodoče bo na tuje 
vrste semen in sadik odpadel 

velik delež pri pospeševanju 
razvoja kmetijstva in gozdar- 
stva. Zaradi tega nove zakon- 
ske določbe tuje sorte obrav- 
navajo enako kot na novo 
vzgojene domače sorte. 

Ker gre za varstvo specifič- 
nega biološkega dosežka, saj 
morajo biti njegove lastnosti 
dedno homogene, zraven pa je 
za razvoj včasih potrebnih tudi 
30 do 50 let, pomeni priznanje 
nove vrste in njeno varstvo ne- 
deljivo celoto. Zato je tudi var- 
stvo sorte enotno urejeno v 
omenjenem zakonskem 
osnutku. 

POGOJI ZA 
PRIZNANJE SORTE 

Osnutek določa, da so nosil- 
ci vzgajanja novih sort organi- 
zacije združenega dela, ki so 
posebej usposobljene in 
opravljene za to dejavnost. Sa- 
mo te organizacije lahko za- 
htevajo začetek postopka za 
priznavanje nove sorte, saj tak 
proces vzgajanja lahko traja 
tudi več kot 30 let. Terja veliko 
angažiranje in skupno delo vi- 
soko strokovnih kadrov različ- 
nih profilov, visoko stopnjo te- 
hnične opremljenosti, investi- 
cije in podobno. Vseh teh po- 
gojev ne more zagotoviti indi- 
vidualno delo in zaradi tega tu- 
di posameznik ne more pred- 
lagati, da bi pristojni organi 
začeli postopek za odobritev 
nove vrste. Kljub temu pa za- 

oososoosooeccco« 
OSNUTEK ZAKONA O PRIZNAVANJU NA NOVO 
VZGOJENIH, ODOBRITVAH UVAJANJA V 
PROIZVODNJO TUJIH IN VARSTVU SORT KMETIJSKIH Q 
IN GOZDNIH RASTLIN-AS 196 S 

kon ne ovira združevanja indi- 
vidualnega dela s sredstvi in 
delom organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo s plemeni- 
tenjem rastlin. 

Na novo vzgojena sorta bo 
priznana ali pa bo dovoljena 
uvedba tuje sorte v proizvod- 
njo, če se ta vrsta vsaj v eni od 
bistvenih lastnosti nedvoumno 
razlikuje od do takrat pozna- 
nih sort pri nas, pravi Osnutek 
zakona. Drugi pogoj pa je, da 
nova vrsta tako glede kakovo- 
sti kot drugih bistvenih lastno- 
sti prekaša znane sorte, ki se 
uporabljajo v Jugoslaviji. 

Vrednost bo ocenjevana po 
enotni metodologiji, po anali- 
ziranju sorte na vzorčnem 
zemljišču in v laboratoriju. Ta- 
ko preučevanje traja tri leta. 
Izjema so tuje sorte, ki jih je 
mogoče preučevati leto dni 
manj. 

Analiziranje sorte poteka s 
primerjanjem obstoječe sorte, 
ki ima največjo vrednost na 
določenem območju. Priznana 
sorta se vpiše v register, odo- 
brena tuja sorta pa v evidenco. 
Šele po tem vpisu jo je mogo- 
če prodajati na vsem jugoslo- 
vanskem ozemlju. 

Po določilih bodočega zako- 
na bo zavarovana sorta lahko 

■le priznana novo vzgojena ali 
pa uvožena sorta, ki se bo lah- 
ko uvedla v proizvodnjo. Tuje 
sorte pa bo mogoče pri nas 
zaščititi le na temelju recipro- 
citete z drugo državo, ob upo- 
števanju obojestranskega inte- 
resa. 

Na novo vzgojene sorte ali 
uvajanje v proizvodnjo tujih 
sort dovoljuje Zvezni komite za 
kmetijstvo. Njihovo vrednost 
pa ocenjujfe posebna strokov- 

na komisija, sestav članov pri 
tem predlagajo vse republike 
in pokrajini. 

Osnutek zakona prav tako 
določa, da je pod določenimi 
pogoji mogoče odvzeti status 
priznane in odobrene sorte. 
Namen take rešitve je nenehno 
spremljanje vrednosti posa- 
mezne sorte, ki bi jo takoj črta- 
li iz registra ali evidence, če bi 
se pojavile nove sorte ali v pri- 
meru degeneracije lastnosti te 
sorte. 

PRAVICE 
VZGOJITELJA 

Zakonski osnutek namenja 
posebno pozornost zagotav- 
ljanju materialnih in moralnih 
pravic vzgojiteljem novih sort, 
da bi s tem preprečili številne 
dosedanje težave, s katerimi 
se srečujejo pri uveljavljanju 
svojih pravic. 

Varstvo sorte je časovno 
omejeno na 15 do 18 let. Pravi- 
ca nosilca varstva preneha v 
primerih: če so odreče tej pra- 
vici, če n6 obnavlja in ne varu- 
je vzorcev sorte, na temelju so- 
dne odločbe ali, ko je prenehal 
biti nosilec varstva. 

Osnutek določa tudi pravice 
nosilca varstva. Pravi, da lahko 
uporablja sorto ter z njo razpo- 
laga. Lahko jo razmnožuje ter 
prodaja in prenaša lastništvo 
na drugo osebo. Hkrati mu za- 
gotavlja pravično odškodnino. 
Zaradi preprečevanja neizkori- 
ščanja ali premajhnega izkori- 
ščanja sorte pa je predvideno, 
da se pravica uporabe zaščite- 
ne sorte lahko odstopi drugi 
pravni osebi, če ta plača od- 
škodnino. 
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Podrobnejše določbe o povrnitvi stroškov 

pravdnega postopka 

Funkcionarji, ki vodijo zvezne organe za pravosodje in ljudsko obrambo so 
pooblaščeni, da sprejmejo podrobnejše predpise o povrnitvi stroškov pravdnega 
postopka pred Zveznim sodiščem in vojnimi sodišči 

Skupščini SFRJ je bil poslan 
predlog za izdajo zakona o do- 
polnitvi Zakona o pravdnem 
postopku, z Osnutkom zakona 
(AS-198). Obravnava tega za- 
kona je v pristojnosti Zveznega 
zbora. 

Zakon o pravdnem postopku 
je sprejela Skupščina SFRJ le- 
ta 1976. Ta zakon določa pra- 

vila postopka, po katerih 
obravnava redno sodišče spo- 
re iz osebnih in rodbinskih ra- 
zmerij, iz delovnih razmerij ter 
iz premoženjskih in drugih ci- 
vilno-pravnih razmerij fizičnih 
in civilnih pravnih oseb, druž- 
benopolitičnih skupnosti, or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih družbenih pravnih 
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oseb. 
Vendar pa Zakon nima do- 

ločbe o povrnitvi stroškov 
pravdnega postopka pred 
Zveznim sodiščem in vojaški- 
mi sodišči. Zato se v praksi 
uporabljajo republiški in po- 
krajinski predpisi o povrnitvi 
stroškov pravdnega postopka, 
čeprav ti predpisi ne ustrezajo, 
saj se nanašajo na povrnitev 
stroškov pred sodišči republik 
in pokrajin. 

Zaradi tega je predložena 
dopolnitev enega člena veljav- 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH 

nega Zakona o pravdnem po- 
stopku s katerim so funkcio- 
narji, ki vodijo zvezne organe 
za pravosodje in zvezne orga- 
ne za ljudsko obrambo poo- 
blaščeni, da izdaj predpise o 
povrnitvi stroškov pravdnega 
postopka pred Zveznim sodi- 
ščem in vojaškimi sodišči. 

Omenjena sprememba prav 
tako predvideva, da se vpraša- 
nje povrnitve teh stroškov pred 
sodišči republik in pokrajin 
uredi z republiškimi in pokra- 
jinskimi predpisi. 

Vsestransko preiskusiti vse oblike splošne 

in skupne porabe    

• Z debato v skupščinskih telesih se je začela javna razprava o proračunski porabi 
in finančni politiki na ravni federacije 

• Predložena projekcija proračuna federacije ni usklajena z opredelitvami iz Druž- 
benega plana, nadaljuje pa se tendenca deficitarnega financiranja federacije 

• Delegati predlagajo zmanjšanje negospodarskih investicij in določanje prednosti 
na tem področju . , ,, . . . _ . 

• Nujna je usmeritev k varčevanju in racionalni porabi, v skladu s tekočo in 
dolgoročno politiko ekonomske stabilizacije 

V delovnih telesih Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je pote- 
kala široka in intenzivna raz- 
prava o proračunski porabi in 
finančni politiki federacije v le- 
tu 1980. 

Kot osnova za razpravo v teh 
skupščinskih telesih je delega- 
tom služil Predlog osnov pro- 
računa federacije za naslednje 
leto in obrazložitev predstavni- 
ka Zveznega izvršnega sveta. Z 
diskusijo v delovnih telesih se 
je v bistvu začela javna razpra- 

va o proračunski porabi za na- 
slednje leto, v okviru splošne 
razprave o določanju ekonom- 
sko-socialne politike naše dr- 
žave v letu 1980. Pričakovati je 
vsestransko udeležbo vseh 
struktur v organih federacije, 
skupščin republik in pokrajin, 
kakor tudi najširše delegatske 
osnove, da bi našli najzadovo- 
Ijivejše rešitve. 

Predlog osnov proračuna fe- 
deracije za leto 1980 smo obja- 
vili v prejšni številki Poročeval- 
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ca. Tokrat pa objavljamo jedr- 
nat prikaz stališč vseh delov- 
nih teles Zveznega zbora, ki so 
razpravljala o teh osnovah, ker 
menimo, da so pomembna za 
razpravo, nove pobude in 
končne opredelitve glede pro- 
računske porabe federacije v 
prihodnjem letu. 

VISOKE 
PRORAČUNSKE 
OBVEZNOSTI 

Delegati v Odboru za prora- 
čun federacije, kot matičnem 
odboru so ocenili, da si je to- 
krat predlagatelj osnov prora- 
čuna federacije precej priza- 
deval, da bi se delegatska 
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skupščina spoznala z osnovni- 
mi elementi, ki so bistvenega 
pomena za določanje eko- 
nomsko-socialne in proračun- 
ske politike v naslednjem letu. 
Kljub temu pa bo potrebno pri- 
zadevanje vseh zainteresiranih 
dejavnikov v federaciji, repu- 
blikah in pokrajinah ter sa- 
moupravnih strukturah, da bi 
določili najugodnejše rešitve 
pri delu končnega besedila 
proračuna federacije. 

Delegati v tem Odboru so 
ugotovili, da so bilančni pro- 
blemi proračuna federacije za 
naslednje leto zelo zahtevni in 
težki, predvsem ker se prena- 
šajo precej visoke neporavna- 
ne obveznosti iz prejšnjih let. 
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Če bi vse te obveznosti porav- 
nali. bi se moral proračun fe- 
deracije povečati za 52 odstot- 
kov glede na leto 1979. Zaradi 
tega, izhajajoč iz obveznosti 
■zravnane bilance, je predlo- 
žen nižji skupen obseg prihod- 
kov in izdatkov, kar predstavlja 
povečanje proračuna za 30,8 
odstotka v primerjavi z letoš- 
njim letom. 

V Odboru je bilo ocenjeno, 
da so tako visoke obveznosti 
posledica nerealnega planira- 
nja stopnje rasti družbenega 
proizvoda in narodnega do- 
hodka v prejšnjih letih. Z druge 
strani pa se od predvidenih 
obveznosti okrog 87 odstotkov 
oblikuje pod vplivom uporabe 
določenega avtomatizma v 
odvisnosti od ustvarjenega 
družbenega proizvoda, naro- 
dnega dohodka in drugih eko- 
nomskih parametrov. 

Ko gre za povečanje prora- 
čunskih prihodkov, bi bili le-ti 
od temeljnega davka na pro- 
met večji za 35 odstotkov, pri 
carinskih dajatvah za 21 od- 
stotkov, prispevki republik in 
pokrajin pa bi se povečali za 
42 odstotkov. Relativna ude- 
ležba emisije pri pokrivanju iz- 
datkov bi se zmanjšala z 8,5 v 
letošnjem na 6,5 v prihodnjem 
letu. Takšno povečanje prora- 
čunske porabe je skoraj dva- 
krat večje od ocene nominalne 
rasti splošne in skupne po- 
rabe. 

RAZISKATI VSE 
OBLIKE SPLOŠNE IN 
SKUPNE PORABE 

Delegati so podčrtali potre- 
bo krepitve finančne discipline 
vseh obveznikov vplačila pri- 
hodkov in porabnikov sredstev 
predvsem zato, ker je prejšnja 
leta često prihajalo do nepra- 
vočasnih vplačil prihodkov od 
temeljnega davka na promet, 
prispevkov republik in pokra- 
jin in drugih prihodkov ter do 
zadrževanja v kanalih plačilne- 
ga prometa. 

Prav tako je bila poudarjena 
potreba po vsestranski in ana- 
litični raziskavi vseh oblik sloš- 
ne in skupne porabe, vključu- 
joč tudi proračunsko porabo 
federacije. Na tem področju se 
po mnenju delegatov ne ure- 
sničuje sprejeta politika sred- 
njeročnega programa razvoja 
in ekonomske stabilizacije, o 
čemer je govoril tovariš Tito ob 
nedavnem obisku v Prištini. 

Delegati so ocenili, da pred- 
ložena projekcija proračuna 
federacije ni usklajena z opre- 
delitvami iz Družbenega plana 
Jugoslavije in da se še naprej 
nadaljuje težnja deficitarnega 
financiranja federacije. Pou- 
darjena je tudi nujnost, da se 

začne široka razprava o obsto- 
ječem sistemu financiranja fe- 
deracije. 

Pomembno je, da so delega- 
ti opozorili, da ni mogoče ra- 
čunati s tako visokim deležem 
republik in pokrajin za pokri- 
vanje izdatkov proračuna fe- 
deracije, ker so njihove bilan- 
ce prenapete. Treba je upošte- 
vati tudi njihove obveznosti za 
odpravljanje posledic potresa 
v Crni gori. 

Delegati menijo, da naj bi se 
rast prispevka gibala na ravni 
rasti družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka. Prav tako 
je bilo predloženo, da vsi no- 
silci izdatkov ponovno pregle- 
dajo svoje plane in naloge in 
da realneje planirajo svoje ob- 
veznosti. Razen tega bi bilo 
treba ob predložitvi sredstev 
za investicije na ravni federaci- 
je uporabljati razen selektivne- 
ga tudi princip prioritete. 

NUJNA JE USMERITEV 
K VARČEVANJU 

V Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose je bilo pou- 
darjeno, da Predlog osnov 
proračuna federacije ni uskla- 
jen s sprejetimi stališči o rasti 
splošne in skupne porabe. Pri 
tem je bila poudarjena nuj- 
nost, da se usmerimo k varče- 
vanju in racionalnejši porabi, 
ki je v skladu s tekočo in dol- 
goročno politiko ekonomske 
stabilizacije. 

Proračun federacije se že 
več let oblikuje kot destabilizi- 
rajoči dejavnik gospodarskih 
gibanj. Čezmerna proračunska 
poraba je posledica neusklaje- 
nosti porabe z rastjo družbe- 
nega proizvoda in narodnega 
dohodka. Tudi letos se tako 
kot prej uresničuje težnja za 
anticipacijo proračunske po- 
rabe, ki temelji na virih, ki ima- 
jo izrazito inflacijski učinek, 
kot so emisija Narodne banke, 
prispevki republik in pokrajin 
na osnovi večjega obremenje- 
vanja gospodarstva in poveča- 
nje stopnje temeljnega pro- 
metnega davka. 

Na ta način so v proračunu 
izražene številne težave, ki na 
ekonomskem, političnem in 
socialnem področju ustvarjajo 
visoko stopnjo inflacije. Zaradi 
tega bodo potrebna odločna 
prizadevanja vseh družbenih 
dejavnikov v federaciji in repu- 
blikah, da bi vsaj ublažili te ne- 
gativne učinke. 

V Odboru je bilo predloženo, 
da je treba pri izdelavi Osnutka 
proračuna federacije prora- 
čunske izdatke planirati v skla- 
du z realnimi možnostmi go- 
spodarstva in družbe. Poudar- 
jeno je bilo tudi mnenje, da 
mora biti osnova za določanje 

proračuna realno ustvarjeni 
družbeni proizvod in narodni 
dohodek v preteklem letu in ne 
predvideni v tekočem letu. S 
tem bi eliminirali anticipirano 
porabo. 

REZERVA GLEDE 
ODLAGANJA 
OBVEZNOSTI 

Posvečujoč posebno pozor- 
nost povečanju obsega prora- 
čuna federacije za prihodnje 
leto, obveznostim, ki pridejo 
po letu 1980, kakor tudi finan- 
ciranju negospodarskih inve- 
sticij in deficitarnemu financi- 
ranju federacije, so člani Od- 
bora za družbenopolitične od- 
nose menili, da bo neusklaje- 
nost proračuna federacije s 
postavkami Družbenega plana 
pripeljala do nadaljnjega 
zmanjševanja sredstev gospo- 
darstva za reprodukcijo. 

Odbor se ni strinjal s politiko 
in prakso stalnega odlaganja 
poravnave tekočih obveznosti, 
ker je v prejšnjih letih to pripe- 
ljalo do rasti teh obveznosti. 
Razen tega je bilo sprejeto sta- 
lišče, da se morajo negospo- 
darske investicije, posebej ti- 
ste, ki nimajo zakonskega krit- 
ja, očitno zmanjšati. Delegati 
so se zavzeli za nadaljevanje 
dela pri dograjevanju sistema 
financiranja federacije, da bi 
ustvarili vse pogoje za učinko- 
vito in zakonito delo zveznih 
organov. 
. Odbor za deio, zdravje in 
socialno politiko se je pridružil 
mnenju drugih delovnih teles, 
ki so razpravljala o tej proble- 
matiki. V bodoče bo treba od- 
praviti prakso predlaganja ne- 
realnih zahtev o višini sredstev 
za delo posameznih zveznih 
organov. Pri tem pa bi bilo tre- 
ba vztrajati pri odgovornosti za 
uresničevanje politike stabili- 
zacije. 

Odbor je predlagal, daje tre- 
ba pospešiti dogovarjanje o 
zagotavljanju sredstev za šola- 
nje otrok jugoslovanskih de- 
lavcev na začasnem delu v tuji- 
ni. Odbor tudi meni, da je v 
proračunu federacije treba 
realno določiti sredstva za po- 
kojnine za udeležence NOV. 
Nesprejemljiva je nadalje prak- 
sa, da se za pravice v pokoj- 
ninskem zavarovanju udele- 
žencev NOV, ki so določene z 
zakonom in ki jih financira fe- 
deracija, sredstva določajo ne- 
realno in neenakomerno zago- 
tavljajo samoupravnim intere- 
snim skupnostim pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja. 

Na seji je bilo predloženo, da 
se vse oblike dopolnilnega de- 
la v organih in organizacijah 
federacije zmanjšajo v najnuj- 

nejše okvire in da je treba oce- 
niti problem zaposlovanja, po- 
sebej pri administrativnih za- 
devah v okviru splošne ocene 
o veliki stopnji rasti zaposle- 
nosti v neproizvodni sferi. 

In končno je bilo poudarje- 
no, da bi v proračun federacije 
morali vnesti vse njene obvez- 
nosti na mednarodnem po- 
dročju, kakor tudi, da bi zago- 
tovili še popolnejšo kontrolo 
nad porabo proračunskih 
sredstev in večjo odgovornost 
vseh porabnikov. 

RACIONALNEJŠA 
PORABA SREDSTEV 
ZA INVALIDSKO- 
BORČEVSKO 
VARSTVO 

Odbor za vprašanja borcev 
in vojaških invalidovje ugoto- 
vil, da se sredstva za borčev- 
sko-invalidsko varstvo planira- 
jo globalno, na osnovi neažur- 
nih podatkov o številu porab- 
nikov, kakor tudi, da se v prak- 
si ne uporablja Zakon o evi- 
dencah borcev in vojaških in- 
validov. Razen tega bi bilo tre- 
ba raziskati sistem financira- 
nja borčevskih pokojnin z 
aspekta smotrnejše porabe na 
tem področju. 

Odbor se ni izjasnil glede 
planiranih sredstev za to po- 
dročje, ampak je to pustil za 
takrat, ko bo tekla razprava o 
Osnutku proračuna za leto 
1980. Tedaj bodo na razpolago 
podatki o številu porabnikov 
pravic po oblikah varstva. 

V Odboru za pravosodje je 
bila poudarjena potreba za 
zmanjšanje vseh oblik splošne 
in skupne porabe na ravni fe- 
deracije in da bi jo bilo treba 
spraviti v okvire dogovorjene 
politike. Pri določanju prora- 
čuna federacije in koncipira- 
nju proračunske porabe naj bi 
bile temeljne opredelitve za- 
snovane na rešitvah, ki bodo 
prispevale k uresničevanju 
stabilizacije. 
Zmanjševati deficitarno 
financiranje federacije 

Zavzemajoč se za usklajeva- 
nje vseh oblik porabe z rastjo 
družbenega proizvoda, za to- 
čen obračun obveznosti, ki 
izvirajo iz tega srednjeročnega 
plana do posameznih porabni. 
kov proračuna in za prioritete, 
Odbor za ljudsko obrambo 
meni, da je treba posvetiti po- 
zornost tudi sprejemanju ukre- 
pov za prenehanje deficitarne- 
ga financiranja. 

Poudarjeno je tudi, da je 
nujno treba vsestransko preu- 
čiti vprašanje zagotavljanja 
sredstev za pospeševanje zu- 
nanjetrgovinske dejavnosti. Še 
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vedno ni dovolj ocenjeno, v 
kolikšni meri je dohodkovno 
povezovanje in samoupravno 
sporazumevanje postalo te- 
meljni mehanizem izvajanja 
politike ekonomskih odnosov 
s tujino. 

Ko je govor o sredstvih za 
financiranje JLA, je bilo podpr- 
to stališče, da se zagotovi 6,17 
odstotka od planiranega naro- 
dnega dohodka, kot tudi del 
sredstev na osnovi začasnega 
obračuna za leto 1978. Pri tem 
je bilo poudarjeno, da je viso- 
ka rast rv .odnega dohodka v 

preteklem letu ustvarila po- 
membne obveznosti do JLA, ki 
ne bodo pokrite niti v nasled- 
njem letu. Odlaganje obvezno- 
sti ustvarja težave pri realizaci- 
ji srednjeročnega razvoja in 
opremljanja JLA, vse to pa pri- 
pelje do spreminjanja rokov za 
opravljanje posameznih nalog. 

Posebej je poudarjeno, da je 
treba vprašanju ekonomične 
in racionalne porabe sredstev 
proračuna v JLA posvetiti po- 
sebno pozornost in to na vseh 
ravneh. O načinu poslovanja 
so se prepričale skupine dele- 

gatov, ki so obiskale posamez- 
ne enote in ustanove v Jugo- 
slovanski ljudski armadi. 

Odbor za zunanjo politiko je 
podprl usmeritev in najširšo 
družbeno akcijo za doslednej- 
še izvajanje gospodarske sta- 
bilizacije, oproščanje gospo- 
darstva prevelike zadolženosti 
in zmanjševanje deficitarnega 
financiranja federacije. To mo- 
ra biti prisotno v odločanju o 
prevzemanju vseh materialnih 
obveznosti federacije, pa tudi 
pri zagotavljanju sredstev za 
financiranje službe zunanjih 

zadev. 
Delegati so podprli usmeri- 

tev za zmanjšanje negospo- 
darskih investicij pa tudi napo- 
vedan selektivni pristop tem 
omejitvam z določanjem prio- 
ritet tudi na tem področju. Od- 
bor meni, da bi ena od teh 
prioritet morala biti zagotavlja- 
nje sredstev za reševanje dolo- 
čenih materialnih problemov 
Zveznega sekretariata za zu- 
nanje zadeve, vendar ne gene- 
ralno, ampak prav tako na 
osnovi določanja prioritetnih 
potreb. 

ANALIZE IN OCENF 

Poslovanje gospodarstva pod bremenom 

dolgov in obresti   

Vse večja zadolženost je oslabila sposobnost samofinanciranja gospodarstva 
Razširjena reprodukcija se financira pretežno s tujimi sredstvi in so krediti konec 
leta 1978 dosegli 790 milijard dinarjey 
V letu 1978 je gospodarstvo plačalo za obresti 47,3 milijarde dinarjev, za razširitev 
materialne osnove dela je bilo izločeno samo 43,5 milijarde dinarjev 
Znižani so materialni stroški, vendar so se povečali izdatki za reklame, propa- 
gando, neproizvodne storitve, dnevnice, potovanja in drugo 

Analiza zadolženosti gospo- 
darstva in obrestnih mer, ki jo 
je Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo, 
je del dokumentacijskega gra- 
diva za razpravo ob sprejema- 

- nju resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana Ju- 
goslavije v letu 1980 in drugih 
planskih dokumentov. 

Analiza obsega gibanja za- 
dolženosti gospodarstva od le- 
ta 1974 do 1978, ker je bila 
dejavnost za izpopolnjevanje 
in dograjevanje gospodarske- 
ga sistema v preteklem obdob- 
ju zelo obsežna. Prihajalo je 
do sprememb v sistemu obrai- 
čuna in izkazovanja finančnih 
rezultatov, kakor tudi so spre- 
memb v nomenklaturni dejav- 
nosti. 

Pretežno financiranje s 
tujimi sredstvi 

Zadolženost gospodarstva, 
je poudarjeno v Analizi, je, 
odraz številnih dejavnikov, ki 
delujejo v procesu družbene 
reprodukcije. Med njimi pa so 

najpomembnejši: nezadostna 
učinkovitost pri izkoriščanju 
razpoložljivih sredstev, instru- 
mentarij, ki ureja delitev do- 
hodka, kreditno monetarna 
politika, akumulacijska in re- 
produkcijska sposobnost in 
drugo. 

Na aktualnost problema za- 
dolženosti kažejo podatki, da 
se pri reprodukciji v gospodar- 
stvu čedalje bolj uporabljajo 
tuja sredstva. Tako so konec 
leta 1978 skupni krediti znaša- 
li 790 milijard dinarjev in so bili 
za 172 milijard večji kot ob 
koncu prejšnjega leta. Pri tem 
so dolgoročni krediti gospo- 
darstva dosegli 591, kratko- 
ročni krediti pa 198 milijard di- 
narjev. Pri tem znaša delež zu- 
nanjih kreditov 14 odstotkov 
ali 160 milijard dinarjev. 

Dolgoročni krediti torej 
predstavljajo 81 odstotkov za- 
dolženosti pri bankah in imajo 
tendenco hitrejše rasti kot kre- 
diti za kratkoročne potrebe. 

Največji del dolgoročnih 
kreditov za obratna sredstva je 
bil uporabljen za kritje trajnih 
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ANALIZA ZADOLŽENOSTI GOSPODARSTVA IN 
OBRESTNIH MER 
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obratnih sredstev gospodar- 
stva, kljub temu pa gospodar- 
stvo precejšen del potreb te 
vrste še naprej pokriva iz krat- 
koročnih kreditov. Ker najeti 
kratkoročni krediti bolj obre- 
menjujejo organizacije zdru- 
ženega dela - ker so obresti v 
povprečju večje - se zadolže- 
nost gospodarstva povečuje. 

V tem dokumentu so nato 
podrobno analizirani vsi dejav- 
niki, s katerimi se ocenjuje za- 
dolženost gospodarstva. Tako 
je podčrtano, da zaloge in kre- 
diti rastejo iz leta v leto. V 
istem obdobju so se lastni viri 
poslovnih sredstev povečali za 
20 odstotkov, zunanji pa celo 
za 36 odstotkov. Delež lastnih 
sredstev v celotnih poslovnih 
sredstvih se je zmanjšal z 51 
odstotkov v letu 1977, na 48 
odstotkov v letu 1978. 

V letu 1977 je bilo razpolož- 
ljivih sredstev za investicije 
432 milijard dinarjev, leta 1978 
pa samo 418. Ta sredstva so 
bila torej za 3 odstotke nižja 
kot v prejšnjem letu. Pri tem so 
bile prizadete posamezne in- 
dustrijske panoge, kot so ke- 
mijska proizvodnja, za katero 
so bila sredstva za investicije 
za 51 odstotkov manjša, nato 
proizvodnja prometnih sred- 
stev (40 odstotkov manjša), 

strojna industrija in proizvod- 
nja nafte (37 odstotkov) in 
drugi. 

Povečanje prihodkov in 
dohodkov 
gospodarstva 
Poslovanje gospodarstva v ob- 
dobju od leta 1975 do 1978 je 
potekalo v pogojih samo- 
upravnega organiziranja, ra- 
zvijanja družbenega dogovar- 
janja, samoupravnega spora- 
zumevanja, kakor tudi v izpo- 
polnjevanju dograjevanja go- 
spodarskega sistema. Konsti- 
tuiran je bil nov obračunski si- 
stem. Določbe iz Zakona o 
združenem delu so bile odlo- 
čilne tudi pri sprejemanju Za- 
kona o ugotavljanju in razpo- 
rejanju celotnega prihodka in 
dohodka, ki je bil sprejet ko- 
nec leta 1977 in ki velja od 1. 
januarja 1978. 

Rezultati gospodarskega 
poslovanja so imeli v letu 1975 
relativno visoko stopnjo rasti. 
Tako je bil ustvarjen skupni 
prihodek v višini 1,632 milijar- 
de dinarjev in dohodek 305 mi- 
lijard, že v letu 1978 pa je bil 
prihodek 2768 in dohodek 600 
milijard dinarjev. Na to so vpli- 
vala splošna gospodarska gi- 
banja, "noraba novih sistem- 
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skih rešitev, prilagajanje no- 
vim pogojem gospodarjenja, 
kakor tudi gibanja v svetov- 
nem gospodarstvu. Iz analize 
je videti, da organizacije zdru- 
ženega dela prihodke v naj- 
večjem delu še vedno ustvarja- 
jo na podlagi kupoprodajnih 
razmerij. Opazna so prizade- 
vanja za prilagajanje novim 
pogojem in se je zmanjšal de- 
lež materialnih stroškov. Ven- 
dar pa so se zato stroški za 
reklame in propagando, dnev- 
nice in terenski dodatki pove- 
čali od 1,7 milijarde v letu 1973 
na 5,9 milijarde v letu 1978. 

Na poslovne rezultate je 
vplivala tudi amortizacija, ka- 

- tere delež v celotnem prihodku 
je upadel s 3,3 odstotka na 2,8 
odstotka. To pa zato, ker je bil 
leta 1975 sprejet Zakon o ob- 
vezni revalorizaciji osnovnih 
sredstev in sredstev skupne 
porabe. Pričakovani rezultati 
pri povečanju delovne storil- 
nosti in celotne učinkovitosti 
niso bili doseženi, kljub mož- 
nosti, ki jih nudi samoupravni 
sistem in današnji ljudski in 
materialni potencial. Problemi 
ekonomskega položaja so bili 
največkrat rešeni s poveča- 
njem cen. 

Neracionalno 
obnašanje 

V analizi so zelo izčrpno ob- 
delani tudi problemi delitve. 
Ugotovljeno je, da le-ta ni bila 
v skladu s politiko ekonomske 
stabilizacije. Nadaljuje se tež- 
nja poglabljanja neskladja 
med realnimi možnostmi in 
porabo, ki je obdržala visoko 
stopnjo rasti okrog 30 odstot- 
kov. Istočasno so rasle tudi 
obveznosti iz pogodbenih ra- 
zmerij in to v glavnem z 
obrestmi na kredite. V letu 
1978 je gospodarstvo za obre- 
sti plačalo 47,3 milijarde dinar- 
jev, to pa je več kot izločanje iz 
dohodka za razširitev material- 
ne osnove dela, ki je znašalo 
43,5 milijarde dinarjev. 

Tudi delitev čistega dohod- 
ka ne karakterizira racionalne- 
ga obnašanja. Prerazdelitev 
gre na škodo akumulacije in s 
tem niso spoštovana družbena 
merila delitve, kot tudi ne prin- 
cip nagrajevanja po delu in re- 
zultatih dela. Davki so imeli di- 
namičnejšo rast od čistih in 
osebnih dohodkov, družbeni 
dogovori s tega področja pa 
niso bili dosledno izvedeni. 

oliv obrestnih mer 
Poseben del v tej Analizi je 

posvečen vplivu obrestnih mer 
na delitev dohodka v gospo- 
darstvu. V njem je podčrtano, 
da v pomanjkanju lastnih sred- 
stev gospodarstvo čedalje bolj 
uporablja bančne kredite kot 
vir financiranja. Ena izmed po- 
sledic takšnega stanja je nene- 
hna rast obresti, ki povečujejo 
stroške reprodukcije in vpliva- 
jo na zmanjšanje dela dohod- 
ka, s katerim lahko gospodar- 
stvo neposredno razpolaga. 

Obrestne mere po katerih 
dajejo kredite za selektivne na- 
mene so se v letu 1977 zmanj- 
šale od 12 na 9, nato pa na 7 
odstotkov. Odvisno od name- 
na in vrste zadev se aktivne 
obrestne mere gibljejo od 1 do 
8 odstotkov, pasivne pa po 
stopnji od 3 do 8,5 odstotka. 
Obenem pa je poudarjeno, da 
se v Družbenem planu kot tudi 
v letnih resolucijah kažejo pri- 
zadevanja, da se zmanjša 
obremenitev dohodka na 
osnovi obresti, da bi se zavrla 
rast obveznosti gospodarstva. 

Kreditna razmerja iz primar- 
ne emisije so se med tem po- 
večala za okrog 2,6 krat, vre- 
dnost obresti in nadomestil za 
storitve pa za 1,9 krat. V letu 
1973 so na primer znašali kre- 
diti iz primarne emisije 598 mi- 
lijard, leta 1978 pa nad 1,574 
milijarde dinarjev. Vrednost 
nadomestil za te kredite je na- 
rasla od 161 na 306 milijard 
dinarjev. Poudarjeno je tudi, 
da so se zaradi sprememb v 
sistemu, banke usmerile k zbi- 
ranju izvirnih sredstev, na po- 
večanje mase pasivnih obresti 
in povprečne obrestne mere, 
ker je na to vplivala politika 
stimuliranja zbiranja sredstev 
od občanov in drugi viri. 

Relativna rast povprečne ak- 
tivne obrestne mere je pojas- 
njena z vrsto razlogov, pred- 
vsem pa s spremembami v 
strukturi sredstev in plasmana 
v bankah. Razlika med aktivni- 
mi in pasivnimi obrestmi, ta- 
koimenovana »obrestna mar- 
ža« je v glavnem služila ban- 
kam za kritje stroškov poslova- 
nja. Do leta 1976 so ta sredstva 
naraščala, nato pa se je poka- 
zala očitna težnja naglega pa- 
danja. 

Po podatkih iz Analize je bilo 
v letu 1978 plačano za upora- 
bo kreditov 539 milijard dinar- 
jev. Od tega je gospodarstvo 
plačalo 378 milijard ali 70 od- 
stotkov, ostalo pa so plačale 
banke v mednarodnem poslo- 
vanju, nato prebivalci in ostali 
uporabniki. Cena kreditov je 

bila največja za družbene de- 
javnosti, ki so jih izkoriščale 
po stopnji 6,97 odstotka, nato 
pa družbenopolitične skupno- 
sti po stopnji 6,5 in drugi. 

V posebnem delu Analize je 
obdelano oblikovanje in deli- 
tev skupnega prihodka v ban- 
kah glede na osnovne katego- 
rije delitve na katerih obstaja 
možnost varčevanja bančnih 
stroškov. Po bilanci poslova- 
nja bank v SFRJ za leto 1978 je 
njihov skupen prihodek znašal 
704 milijarde, leto prej pa 577 
milijard dinarjev. Ta prihodek 
oblikujejo z združevanjem 
sredstev od obresti, nadome- 
stil za opravljanje bančnih sto- 
ritev in podobno. Po obsegu je 
na prvem mestu prihodek od 
obresti danih za kredite, ki 
znašajo 540 milijard dinarjev. 
Ukrepi za zmanjšanje 
zadolženosti 

V tretjem delu so analizirani 
ukrepi, ki so bili sprejeti za 
zmanjšanje zadolženosti go- 
spodarstva in posebej rezultati 
uporabe ukrepov ekonomske 
politike v obdobju od leta 1976 
do 1978. Ker je bila takrat ob- 
sežna družbena aktivnost za 
izpopolnjevanje in dograjeva- 
nje gospodarskega sistema na 
samoupravnih osnovah, je do- 
dano, da je bilo težišče vseh 
ukrepov usmerjeno k zagotav- 
ljanju dinamične rasti gospo- 
darstva in stabilizacije njenih 
tokov. Pozitivni rezultati teh 
aktivnosti se posebej kažejo v 
uporabi Zakona o združenem 
delu, kakor tudi v spremembah 
v obračunskem sistemu s kate- 
rimi se je določanje dohodka 
prilagajalo stabilizacijski poli- 
tiki. 

Analizirana je tudi politika 
gibanja sredstev na področju 
zadovoljevanja splošnih, druž- 
benih in skupnih potreb. Pou- 
darjeno je, da je bila s to politi- 
ko predvidena dosledna upo- 
raba principa po katerem se za 
vse oblike negospodarske po- 
rabe lahko porabijo sredstva 
samo v okviru ustvarjenega 
dohodka in to v skladu s sploš- 
nimi gibanji v gospodarstvu, z 
namenom krepitve njegove 
akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti. 

Kljub temu pa je bilo ugotov- 
ljeno, da imamo že dalj časa 
dinamičnejšo rast vseh sred- 
stev in to nad rastjo družbene- 
ga proizvoda in ustvarjenega 
dohodka. Za splošne potrebe 
je bilo na primer leta 1974 izlo- 
čenih 664 milijard, leta 1978 pa 
1552 milijard dinarjev. Istoča- 

sno pa so se sredstva za skup- 
ne potrebe povečala od 710 na 
1936 milijard dinarjev. To je po 
ugotovitvah v Analizi rezultat 
razkoraka med sredstvi in po- 
trebami na tem področju. 

V okviru sprejemanja ukre- 
pov za zmanjšanje zadolženo- 
sti gospodarstva je bil analizi- 
ran vpliv davčne politike. Ugo- 
tovljena je bila rast in to različ- 
no po republikah in pokraji- 
nah. Obenem pa je bilo ugo- 
tovljeno, da je delež proraču- 
nov družbenopolitičnih skup- 
nosti narasel v razdeljenem 
dohodku gospodarstva za 0,90 
odstotka, vendar pa se je zelo 
povečal delež skupnih sred- 
stev na davčni osnovi iz do- 
hodka in iz osebnega dohodka 
v proračunih in to za okrog 7,7 
odstotka. Ob tem so našteti tu- 
di ukrepi, ki so bili sprejeti za 
zmanjšanje teh obveznosti. 
Med njimi so bile v prvi vrsti 
kompenzacije, nato združena 
sredstva gospodarstva, sred- 
stva, odstopljena v trajno upo- 
rabo gospodarstvu, revidiranje 
obrestnih mer, odraz uporabe 
menice na oblikovanje obrest- 
ne mere in drugo. 

V sklepnih ugotovitvah, ki 
predstavljajo poseben del tega 
dokumenta je ugotovljeno, da 
je rastoča zadolženost gospo- 
darstva rezultat številnih de- 
javnikov, ki delujejo v procesu 
družbene reprodukcije. Ugo- 
tovljeno je, da se zadolženost 
gospodarstva kar naprej pove- 
čuje kljub dinamični rasti pro- 
izvodnje in povečanjem vlože- 
nem živem in opredmetenem 
delu. K reproduciranju zadol- 
ženosti gospodarstva prispe- 
vajo tudi sedanje rešitve v do- 
jeni kreditno-monetarne poli- 
tike, po kateri je kredit prevla- 
dujoči način oblikovanja de- 
narne mase. Tudi ta ugotovitev 
kaže, da se ne uresničujejo 
opredelitve o politiki obrestnih 
mer, ki so bile predvidene v 
Družbenem planu. 

Poleg brez dvoma pozitivnih 
učinkov, ki so bih doseženi s 
sprejetjem novih rešitev v go- 
spodarskem sistemu, pa so 
določeni pričakovani rezultati 
izostali, posebno pri krepitvi 
akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva, 
zmanjšanju deleža izločanja iz 
dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe, ter drugih 
ukrepov, da bi se zmanjšala 
zadolženost gospodarstva. K 
takšnemu stanju brez dvoma 
prispeva tudi prepočasen pro- 
ces združevanja dela in sred- 
stev. 
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SPREJETI ZAKONI 

Na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki je bila 30. oktobra 
1979, so bili sprejeti naslednji 
zakonski predpisi: 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med vlado SFRJ in vla- 
do SR Romunije o priznavanju 
enakopravnosti dokumentov 
o izobraževanju izdanih v 
obeh državah (AS 190); s spo- 
razumom je zagotovljeno avto- 
matično priznavanje spričeval 
in diplom pridobljenih v drugi 
državi, tako za nadaljevanje 
šolanja, kot tudi za opravljanje 
poklica. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med vlado SFRJ in vla- 
do Nemške demokratične re- 
publike o vzajemnem prizna- 
vanju spričeval, diplom viso- 
košolskih ustanov, akadem- 
skih stopenj in naslovov, iz- 

danih ali podeljenih v obeh 
državah (AS 191); jugoslovan- 
skim državljanom je s tem spo- 
razumom omogočeno lažje 
vključevanje v družbenoeko- 
nomsko življenje doma po po- 
vratku s šolanja ali študija v 
NDR. Sporazum maksimalno 
sprošča tudi postopek nostrifi- 
kacije in ekvivalence spričeval 
in diplom pridobljenih v drugi 
državi. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o vzajemnem priznava- 
nju spričeval, diplom in znan- 
stvenih stopenj med SFRJ in 
Socialistično ljudsko libijsko 
arabsko džamahirijo (AS 188); 
z ratifikacijo tega sporazuma 
je zagotovljen ustrezen tret- 
man jugoslovanskim strokov- 
njakom, ki so poslani v okviru 
znanstveno-tehnične pomoči 

Libiji, kakor tudi ustrezno av- 
tomatično priznavanje kvalifi- 
kacij, ki jih libijski državljani 
pridobijo v naši državi v okviru 
programa sodelovanja ali indi- 
vidualno. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma med vlado SFRJ in Re- 
publiko Avstrijo o ekvivalen- 
cah na univerzitetnem po- 
dročju (AS 187); s tem spora- 
zumom je med drugim zago- 
tovljeno tudi pripadnikom ju- 
goslovanskih manjšin v Avstri- 
ji, da se šolajo v materinem 
jeziku v Jugoslaviji in da jim 
pridobljene diplome avtoma- 
tično priznajo v Avstriji. 

Delegati v Zveznem zboru so 
na seji, ki je bila 31. oktobra 
1979 sprejeli po skrajšanem 

postopku: 
Zakon o spremembi zakona 

o določanju in razporejanju 
skupnega prihodka in dohod- 
ka (AS 197), s katerim je dolo- 
čeno, da organizacije združe- 
nega dela, ki so v zaključnem 
računu izkazale izgubo, ne bo- 
do izplačevale akontacije 
osebnih dohodkov v višini za- 
jamčenih osebnih dohodkov, 
kakor je bilo to doslej določe- 
no, ampak akontacije osebnih 
dohodkov do višine vrednosti 
povprečnega osebnega do- 
hodka, ki je bil izplačan delav- 
cu za devet mesecev v prete- 
klem letu, največ pa do višine 
vrednosti povprečnega oseb- 
nega dohodka, ki ga za po- 
dročje republike oziroma po- 
krajine določi Služba družbe- 
nega knjigovodstva. 
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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 13. XI. 1979 

Letnik V, Priloga XI 

♦ Cena 5 din 

DELOVNA ZASNOVA PREDLOGA ZAKONA 

o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SR Slovenije (ESA-156) 

I 

Predlog zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije 
bodo zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vali dvakrat: 

— prvič na sejah zborov 27. novembra 1979, 
ko bodo obravnavali delovno zasnovo pred- 
loga zakona in 

- drugič na sejah zborov 26. decembra 
1979, ko bodo sprejemali predlog zakona. 

Obravnava delovne zasnove predloga za- 
kona na sejah zborov 27. novembra 1979 ima 
namen ugotoviti, kako so v predlogu zakona 
upoštevana stališča in sklepi Skupščine SR 
Slovenije, ki so jih zbori sprejeli 19. julija 1979 
ob obravnavi osnutka zakona. Zato so stališča 

in sklepi ponovno objavljeni skupaj z delovno 
zasnovo predloga zakona. 

Prva obravnava delovne zasnove predloga 
naj istočasno nudi možnost, da se zberejo vse 
konkretne pripombe in predlogi k predlogu 
zakona, tokrat ne le obvezno v obliki formalnih 
amandmajev, ki naj se čimbolj usklade in tako 
omogoči predlagatelju, da bo pripravil že 
predhodno usklajevani predlog zakona. Tak 
postopek naj bi omogočil delegatom vseh treh 
zborov lažje in uspešnejše delo na sejah zbo- 
rov 26. decembra, ko bodo obravnavah in 
sprejemali predlog zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. 



OPOMBE: ZAKON 

O SISTEMU DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA IN O DRUŽBENEM 
PLANU SR SLOVENIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z družbenim planiranjem v samoupravnih 

organizacijah in skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih delavci, delovni ljudje in 
občani zavestno in organizirano usklajujejo 
odnose v družbeni reprodukciji, zlasti odnose 
pri pridobivanju dohodka, razpolaganju z do- 
hodkom in uporabi sredstev za razvoj mate- 
rialne osnove dela ter za zadovoljevanje svo- 
jih osebnih, skupnih in splošnih družbenih 
potreb, usmerjajo družbeni (gospodarski, so- 
cialni in prostorski) razvoj v skladu s skupnimi 
interesi in cilji vseh udetežencev planiranja, 
upoštevajoč enotni jugoslovanski trg ter za- 
konitosti razvoja samoupravne socialistične 
družbe in socialistične blagovne proizvodnje. 
VARIANTA: ta člen se črta. 

2:. člen 
(1. čl', zv. z.) 

1. Z družbenim planiranjem v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbeno- 
političnih skupnostih zagotavljaj?) delavci in 
delovni ljudje, organiziranr v samoupravno 
združenem delu v razmerah ekonomskih za- 
konitosti socialistične blagovne proizvodnje 
in enotnega jugoslovanskega trga: 

- ekonomsko in družbeno kontrolo nad ce- 
loto družbene reprodukcije ter nad pogoji, 
sredstvi in rezultati združenega dela, uresni- 
čevanje pravice dela z družbenimi sredstvi, 
svobodo in enakopravnost pri delu s temi 
sredstvi in svojo odločilno vlogo v socialistič- 
ni samoupravni družbi; 
- usklajevanje odnosov v razvoju gospo- 

darstva in družbe ter materialnih in denarnih 
tokov v celptni družbeni reprodukciji in v nje- 
nih posameznih delih, obvladovanje stihijske- 
ga delovanja trga in razvojnih neenakomer- 
nosti v delovnih pogojiti in pridobivanju do- 
hodka - da bi ustvarili najugodnejše pogoje 
z a razvoj proizvajalnih sil družbe in produktiv- 
nosti dela, uveljavljali pravico do dela, nene- 
hno zboljševali materialne in druge življenj- 
ske razmere in delovne pogoje, razbijali so- 
cialistične samoupravne odnose v družbi ter 
vsestransko razvijali osebnosti delovnega 
Človeka kot svobodnega družbenega proizva- 
jalca in ustvarjalca; 

- usklajevanje in usmerjanje medsebojnih 
družbenoekonomskih, socialnih, prostorskih 
ip drugih samoupravnih odnosov in interesov 
delavcev in drugih delovnih ljudi oziroma po- 
sameznih delov združenega dela. 

2. Delavci, delovni ljudje in občani v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih in 
družbenopolitičnih skupnostih uresničujejo 

družbeno planiranje na temeljih, določdrtiln z 
ustavo, z zakonom o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o dr\jž:benem prfanti Jugo- 
slavije (v nadaljnjem besedilu zvezni zakon), z 
drugimi zakoni in s tem zfakonorri. 

3. Pri določanju ciljev in interesov, ki jih 
uresničujejo z družbenim;planiranjem, so de- 
lavci in vsi delovni ljudje dolžni opirati se na 
znanstvena spoznanja in na njih temeljfeče 
razvojne možnosti, pri čemer jih mora voditi 
uresničevanje socialističnih načel delitve po 
delu, vzajemnosti in solidarnosti. 

3r eterr 
Nosilci družbenega ptainiranja so delavci, 

delovni ljudje in občani v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in dlrugih samouprav- 
nih organizacijah in skupniostih ter v družbe- 
nopolitičnih skupnostih. Pravico in dolžnost 
planiranja uresničujejo tatao, da sklepajo sa- 
moupravne sporazume o temeljih planov sat 
moupravnih organizacij in skupnosti in dogo- 
vore o temeljih planov družbenopolitičnih 
skupnosti, da sprejemajo pitane in da ukrepa- 
jo in delujejo za njihovo ureasničevanje. 

4. člen 
(76. čl. zv: z. - dopolnjen) 

Pravico in dolžnost sprejemati plane sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti imajo 
DELAVCI, DELOVNI LJUDJE IN OBČANI: 

1. v temeljnih organizacijah združenega 
dela, delovnih organizacijah in sestavljenih 
organizacijah združenega dela; 

2. v skupnostih organizacij združenega de- 
la in drugih oblikah združevanja organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnostih, KI SO POVEZANE Z 
INTERESI TRAJNEJŠEGA VZAJEMNEGA SO- 
DELOVANJA IN ZDRUŽEVANJA DELA IN 
SREDSTEV IN SO OBLIKOVALE USTREZNE 
SKUPNE SAMOUPRAVNE OFiGANE; 

3. v bankah; 
4. v skupnostih premoženjskega in oseb- 

nega zavarovanja ter drugih finančnti organi- 
zacijah; 

5. v delovnih skupnostih v organizacijah 
združenega dela, organizacijah, poslovnega 
združevanja, skupnostih premoženjskega in 
osebnega zavarovanja in bankah; 

6. v samoupravnih interesnih skupnostih; 
KAKOR TUDI V NJIHOVIH ENOTAH IN TE- 
MELJNIH SKUPNOSTIH, ZA SVOJ PROGRAM 
ZDRUŽUJEJO SREDSTVA; 

7. v krajevnih skupnostih; 
8. v pogodbenih organizacijah združenega 

dela; 
9; v kmetijskih in dfugih zadmgah ter dru- 

gih z zakonom določenih oblikah združevanja 
in kooperacije delovnih ljudi, ki* delajo z de- 
lavci, s katerimi združujejo svoje delo na po- 
dročju kmetijskih, obrtnih in podobnih dejav- 
nosti z delovnimi sredstvi; ki so tesKnina obča- 
nov. 
* Z velikimi črkami so označene dopolnitve 
76. čl. zv. z. 
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5. člen 
Pravico in dolžnost sprejemati plane imajo 

tudi delavci, delovni ljudje in občani v družbe- 
nih organizacijah in društvih ter v drugih sa- 
moupravnih organizacijah, če upravljajo z 
znatnimi sredstvi, pravico in dolžnost spreje- 
mati plane imajo tudi delavci v delovnih skup- 
nostih, v samoupravnih interesnih skupnostih 
ter v družbenih organizacijah in društvih, če 
zaposlujejo večje število delavcev in če je s 
samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih teh 
delovnih skupnosti in uporabnikov njihovih 
storitev določeno, da sprejemajo svoje plane 
tudi te delovne skupnosti. 

VARIANTA: Pravico in dolžnost sprejemati 
plane imajo tudi delavci, delovni ljudje in ob- 
čani v delovnih skupnostih v samoupravnih 
interesnih skupnostih, organih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, državnih organih, organih 
družbene skupnosti, družbenopolitičnih or- 
ganizacijah, družbenih organizacijah in druš- 
tvih. 

6. člen 

1. Za samoupravne organizacije in skupno- 
sti iz 5. točke 4. člena in iz prejšnjega člena 
tega zakona, za katere slede na naravo del, ki 
jih opravljajo ni pogojev, da bi sprejemale 
svoje plane, določi skupščina občine ali od 
nje pooblaščen organ način, kako bodo plani- 
rale in kako se bodo vključevale v družbeni 
plan občine. Ta akt se sprejme hkrati z odlo- 
kom iz 50. člena tega zakona. 

2. Republiški komite za družbeno planira- 
nje in informacijski sistem lahko s predpisom 
določi, kdaj se šteje, da samoupravna organi- 
zacija ožiroma skupnost ne izpolnjuje pogo- 
jev za sprejemanje svojega plana. 

7. člen 
(4. čl. zv. z.) 

Plani samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter plani družbenopolitičnih skupnosti vse- 
bujejo skupne interese in cilje ki se nanašajo 
zlasti: 

- na razvoj proizvajalnih sil družbe, veča- 
nje produktivnosti dela, socialno in material- 
no varnost delavcev in vseh delovnih ljudi in 
občanov ter kulturni napredek; 

- na družbeno reprodukcijo in razvoj so- 
cialističnih samoupravnih produkcijskih od- 
nosov,- 

- na smotrno in enakopravno vključevanje 
v mednarodno delitev dela; 

- na smotrno rabo prostora ter varstvo in 
zboljšanje življenjskega okolja: 

- na ustvarjanje materialnih in drugih po- 
gojev za uresničevanje in razvoj splošne ljud- 
ske obrambe; varnost in družbene samoza- 
ščite. 

8. člen 
Plane družbenopolitičnih skupnosti v SR 

Sloveniji sprejemajo v skladu z ustavnimi pra- 
vicami in dolžnostmi republika, občine ter 
mestne in regionalne skupnosti kot posebne 
družbenopolitične skupnosti. 

9. člen OPOMBE: 
(3. čl. zv. z. smiselno) 

Družbeno planiranje temelji na: 
- pravici in dolžnosti delavcev, da v temelj- 

ni organizaciji združenega dela, v kateri dela- 
jo in pridobivajo dohodek, odločajo o njenem 
dohodku in njegovem združevanju, da skupaj 
in enakopravno z drugimi delavci in delovnimi 
ljudmi organizirajo in pospešujejo družbeno 
proizvodnjo, da odločajo o reprodukcijskem 
procesu v celoti in o celotnem dohodku, da 
kontrolirajo razpolaganje z dohodkom na 
vseh stopanjah in v vseh oblikah združevanja 
dela in sredstev ter da v temeljni organizaciji 
združenega dela in v vseh drugih oblikah 
združevanja dela in sredstev upravljajo zade- 
ve in sredstva v celoti odnosov družbene re- 
produkcije; 

— pravici delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov, da v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, krajevnih skupnostih, občinah in skup- 
nostih občin samostojno odločajo o svojih in 
družbenih interesih, ki jih v mejah svojih, v 
ustavi določenih pravic in dolžnosti uresniču- 
jejo v teh skupnostih; - pravici delavcev, 
delovnih ljudi in občanov, da v republiki sa- 
mostojno odločajo o pogojih in rezultatih de- 
la, da določajo politiko družbenega razvoja 
republike, da skupaj in enakopravno z delav- 
ci, delovnim ljudmi in občani v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah določajo na 
načelih medsebojnega sporazumevanja in 
dogovarjanja skupno politiko ekonomskega 
in družbenega razvoja v Socialistični republi- 
ki Jugoslaviji in da tako zagotavlja ekonom- 
sko, socialno in kulturno svobodo ter enako- 
pravnost narodov in narodnosti Jugoslavije; 

— vzajemni odgovornosti in obveznosti de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov, da v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter druž- 
benopolitičnih skupnostih, s samoupravnim 
sporazumevanjem in dogovarjanjem usklaju- 
jejo svoje plane, da bi preprečevali motnje v 
gospodarskem, socialnem in prostorskem ra- 
zvoju, družbe, zagotavljali enakopravnost de- 
lavcev in vseh delovnih ljudi ter samouprav- 
nih organizacij in skupnosti v medsebojnih 
socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosih, zlasti pri pridobivanju do- 
hodka, da bi uresničevali načelo delitve po 
delu, povečevali produktivnost svojega in ce- 
lotnega družbenega dela ter svojega in celot- 
nega družbenega dohodka, kakor tudi, da bi 
uresničevali skupaj določeno ekonomsko po- 
litiko; 

- pravici in dolžnosti skupščin družbeno- 
političnih skupnosti in drugih državnih orga- 
nov, da v mejah svojih, v ustavi določenih 
pristojnosti izdajajo predpise in sprejemajo 
ukrepe, s katerimi se zagotavlja uresničevanje 
pravice in dolžnosti planiranja, strokovno pri- 
pravljanje planov, njihovo usklajevanje in ure- 
sničevanje. 

10. člen 
1. Dohodek je temeljna kategorija planira- 

nja, ekonomskih analiz in ocen uresničevanja 
planov samoupravnih organizacij in skupno- 

poročevalec 
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OPOMBE: sti ter planov družbenopolitičnih skupnosti. 
Dohodek je tudi osnova za prevzemanje ma- 
terialnih in finančnih obveznosti s samou- 
pravnimi sporazumi in dogovori o temeljih 
planov. 

2. S planiranjem delavci, delovni ljudje in 
občani v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih 
zagotavljajo pogoje za ustvarjanje in poveče- 
vanje dohodka, opredeljujejo dohodek v pla- 
niranem obdobju ter razporejajo dohodek in 
čisti dohodek za uresničevanje svojih in druž- 
benih interesov in potreb. 

3. Planiranje dohodka v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih ter v družbenopoli- 
tičnih skupnostih obsega planiranje pogojev 
in osnov za doseganje in večanje dohodka in 
njegovo razporejanje za osebno, skupno in 
splošno porabo, za razširitev materialne 
osnove dela in za rezerve. 

4. S planiranjem se opredeljujejo in zago- 
tavljajo pogoji za povečevanje dohodka, zlasti 
pa: 

- večja produktivnost dela in dosledno 
izvajanje načela delitve po delu; 

- prilagajanje obsega in kvalitete proiz- 
vodov in storitev zahtevam domačega in tuje- 
ga trga; 

- boljše koriščenje obstoječih in aktivira- 
nje potencialnih pogojev dela in razvoja na 
podlagi znanstvenih spoznanj in tehnološke- 
ga napredka; 

- racionalnejše zaposlovanje kadrov, večja 
uporaba lastnega znanja, spodbujanje nova- 
torstva in iznajditeljstva; 

- izobraževanje in nenehno izpopolnjeva- 
nje znanj in sposobnosti delavcev glede na 
potrebe razvoja družbenoekonomskih od- 
nosov, tehnologije, raziskovalne dejavnosti in 
kulture; 
- boljša organizacija in racionalizacija 

dela; 
- skladnejša razmestitev proizvajalnih sil in 

dejavnosti prostoru. 
- naloge v zvezi z varstvom okolja. 
VARIANTA: četrti odstavek se črta 

11. člen 
1. Pri planiranju dohodka in čistega do- 

hodka upoštevajo delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela zakonitosti in celovi- 
tost odnosov med ustvarjanjem celotnega pri- 
hodka in dohodka, ter njihovo odvisnost od 
produktivnosti dela. 

2. S planiranjem sredstev za zboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela zagotavlja- 
jo delavci razširjeno reprodukcijo v temeljni 
organizaciji združenega dela in v družbi sploh 
in uresničujejo cilje ekonomske politike dolo- 
čene v družbenih planih ter razvojne cilje, 
naloge in obveznosti, ki so jih določili v sa- 
moupravnih sporazumih in dogovorih o teme- 
ljih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

3. Pri tem upoštevajo, da sta družbena pro- 
duktivnost in razvoj proizvajalnih sil odvisna 
od izboljševanja delovnih in življenjskih po- 
gojev delovnih ljudi glede na gospodarske, 
socialne, kulturne, prostorske in druge mož- 
nosti razvoja. 

4. Pri planiranju osebnih dohodkov upo- 
števajo delavci v temeljni organizaciji združe- 
nega dela osnovne usmeritve glede politike 
razporejanja dohodka v družbenih planih 
družbenopolitičnih skupnostih ter medseboj- 
ne pravice in obveznosti, določene v sprejetih 
samoupravnih splošnih aktih. 

12. člen 

Družbenopolitične skupnosti ustvarjajo po- 
goje in zagotavljajo enotno delovanje samo- 
upravnega sistema planiranja in uveljavljanja 
skupnih družbenih interesov, o katerih odlo- 
čajo delavci, delovni ljudje in občani v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih in v 
skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

13. člen 
(8. čl. zv. z.) 

1. Da bi se uresničevala politika ekonom- 
skega in družbenega razvoja, omogočala stal- 
na primerjava izbranih ciljev z dejanskimi 
možnostmi in pogoji za razvoj, usklajevala 
celota družbene reprodukcije z napredkom 
znanosti in tehnologije ter v mednarodnih 
ekonomskih odnosih, kakor tudi, da bi bilo 
vsem nosilcem družbenega planiranja omo- 
gočeno sočasno planiranje in medsebojno 
usklajevanje planov se uporablja pri planira- 
nju načelo sočasnega planiranja in načelo 
kontinuiranega planiranja. 

2. Načelo sočasnega planiranja pomeni, da 
vsi nosilci družbenega planiranja, v mejah 
svojih pravic in dolžnosti plane sočasno pri- 
pravljajo, jih med seboj usklajujejo in spreje- 
majo. 

3. Načelo kontinuiranega planiranja pome- 
ni, da morajo nosilci družbenega planiranja 
nenehno analizirati in predvidevati s\toj razvoj 
in vselej imeti plane in programe za delo in 
razvoj za ustrezno plansko obdobje, kakor 
tudi da morajo imeti pri analiziranju uresniče- 
vanje tekočega srednjeročnega plana pred 
očmi tudi naslednje leto oziroma kakšno dru- 
go ustrezno dobo prihodnjega srednjeročne- 
ga planskega obdobja, da bi pri ukrepih, s 
katerimi se zagotavlja uresničevanje tekoče- 
ga srednjeročnega plana, upoštevali pogoje 
in možnosti za družbenoekonomski razvoj v 
omenjenem srednjeročnem planskem ob- 
dobju. 

4. Nosilci planiranja morajo v procesu pla- 
niranja pri opredeljevanju politike in ciljev 
družbenega razvoja ter za njihovo uresniče- 
vanje potrebnih ukrepov upoštevati celovitost 
odnosov v družbeni reprodukciji in medse- 
bojno soodvisnost gospodarskih, socialnih, 
prostorskih in drugih njenih sestavin ter 
ustvarjati pogoje za njihovo usklajeno delova- 
nje in razvoj. 

14. člen 

Nosilci planiranja so dolžni v postopku pri- 
prave samoupravnih sporazumov in dogovo- 
rov o temeljih plana opredeliti svoja stališča 
glede pobud za sporazumevanje in dogovar- 
janje in nanje odgovoriti. 
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15. člen 
1. Delavski svet, njegovi izvršilni organi, 

poslovodni organi in delovna skupnost, ki 
opravlja administrativna, strokovna, pomožna 
in tem podobna dela skupnega pomena, pri- 
stojni organi, gospodarske zbornice in sploš- 
na združenja, samoupravne interesne skup- 
nosti in družbenopolitične skupnosti ter služ- 
be družbenega sistema informiranja, so dolž- 
ni obveščati delavce v temeljni organizaciji 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu: te- 
meljna organizacija) in jim dajati podatke, ki 
so pomembni za odločanje pri sklepanju sa- 
moupravnih sporazumov oziroma dogovorov 
o temeljih plana. 

(2) Službe družbenega sistema informira- 
nja in pristojni organi družbenopolitične 
skupnosti so v mejah svoje pristojnosti dolžni 
dajati delavcem tudi druge podatke na njiho- 
vo zahtevo. 

16. člen 

(1) Pristojni upravni organi in organizacije 
ter službe družbenega sistema informiranja 
so dolžni na način, ki ga določajo predpisi o 
družbenem sistemu informiranja, zagotavljati 
podatke in dejstva, pomembne za sporazu- 
mevanje o temeljih planov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter dogovarjanje o te- 
meljih planov družbenopolitičnih skupnosti in 
za pripravljanje, sprejemanje, uresničevanje 
in spremljanje planov samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti. 

(2) Organi, organizacije in službe iz prejš- 
njega odstavka skrbijo, da so podatki in dej- 
stva za potrebe dužbenega planiranja točni, 
pravočasni, celoviti in dostopni. 

(3) Pri izpolnjevanju obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena lahko republiški upravni 
organi samostojno ali v sodelovanju s služba- 
mi družbenega sistema informiranja ter s pri- 
stojnimi občinskimi upravnimi organi in orga- 
nizacijami izdajajo biltene in publikacije s po- 
datki in dejstvi iz prvega odstavka tega člena. 

17. člen 

(1) Delavci v temeljni organizaciji so odgo- 
vorni drug drugemu in družbeni skupnosti v 
celoti za redno in pravočasno izpolnjevanje 
obveznosti in dolžnosti, ki so jih prevzeli v 
samoupravnih sporazumih o temeljih plana. 

(2) Delavci v temeljni organizaciji so dolžni 
smotrno gospodariti z družbenimi sredstvi, ki 
jih upravljajo tako, da izpolnjujejo prevzete 
obveznosti v dogovorjenem obsegu, dogo- 
vorjenih rokih in na dogovorjen način in raz- 
porejati dohodek ustrezno prevzetim obvez- 
nostim. 

(3) Če delavci v temeljni organizaciji ne do- 
segajo planiranih rezultatov in ne morejo iz- 

polnjevati v samoupravnem sporazumu o te- OPOMBE: 
meljih plana prevzetih obveznosti, so dolžni 
sprejeti ukrepe za odpravo vzrokov, zaradi 
katerih niso izpolnjevali svojih obveznosti, če 
s temi ukrepi ne zagotovijo izpolnjevanje ob- 
veznosti, sprejetih v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih plana, so dolžni začeti posto- 
pek, da skupaj z ostalimi udeleženci teh spo- 
razumov ugotovijo vzroke za neizpolnejvanje 
sprejetih obveznosti in da skupaj z njimi 
sprejmejo ukrepe za njihovo odpravo. 

(4) Če delavci temeljne organizacije skle- 
nejo na podlagi temeljev svojega plana ali 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
dogovor o temeljih plana ali k njemu pristopi- 
jo, so dolžni ukreniti vse potrebno za njegovo 
izvajanje ter so odgovorni, če se ne ravnajo 
po obveznostih iz tega dogovora. 

18. člen 

Poslovodni organi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter odgovorne osebey 
upravnih organih in službah družbenopolitič- 
nih skupnosti so odgovorni za to, da^ so 
opravljene zadeve in naloge, ki se nanašajo 
na uresničevanje plana samoupravne organi- 
zacije in skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti. Kršitev teh obveznosti pomeni kr- 
šitev njihove delovne obveznosti, pri poslovo- 
dnem organu pa tudi kršitev njegove samou- 
pravljalske funkcije. 

'19. člen 

(1) Če bistveno spremenjeni pogoji poslo- 
vanja in razvoja zahtevajo spremembe in do- 
polnitve samoupravnih sporazumov in dogo- 
vorov o temeljih planov, se te spremembe in 
dopolnitve opravijo na način in po postopku, 
kot so bile sprejete. 

(2) Vse spremembe in dopolnitve samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov, morajo biti zasnovane na spremem- 
bah in dopolnitvah temeljev plana temeljne 
organizacije, 

20 člen 

Delavci, delovni ljudje in občani v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter druž- 
benopolitičnih skupnostih sprejemajo^ sred- 
njeročne plane, ki zajemajo celpto družbenih 
odnosov. Poleg tega lahko sprejemajo poseb- 
ne plane, programe, projekte in druge akte, 
da bi podrobneje razčlenili usmeritev in nalo- 
ge na posameznih področjih oziroma območ- 
jih, v skladu s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov, dogovori o temeljih planov in 
srednjročnimi plani. Zakon oziroma odlok 
družbenopolitične skupnosti, ki temelji na za- 
konu, lahko predpiše samoupravnim oganiza- 
cijam in skupnostim s posameznih področij 
oziroma območij obveznost sprejemanja po- 
sebnih planov, programov in projektov. 
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OPOMBE: 21 člen 
Prostorsko planiranje je sestavni del siste- 

ma družbenega planiranja. S prostorskim pla- 
niranjem nosilci planiranja opredelijo svoj od- 
nos do prirodnih in od človeka ustvajalnih 
pogojev dela in bivanja. Nisilci dooločajo ci- 
lje, usmeritve in naloge pri razvoju prostorske 
organiziranosti dejavnosti in namenske rabe 
prostora ter varstvu in zboljšanju življenjske- 
ga okolja. 

22. člen 
(1) Srednjeročni plan je temeljni plan druž- 

benga razvoja in se sprejema za obdobje pe- 
tih let. Nosilci družbenga planiranja spreje- 
majo srednjeročne plane za enako obdobje, 
(prvi odst. 10. čl. zv. z.) 

(2) Sprejemanje srednjeročnih planov je 
obvezno za vse nosilce planiranja. 

VARIANTA: drugi odstavek se črta 

23. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev 

srednjeročnih planov sprejemajo samouprav- 
ne organizacije in skupnosti oziroma družbe- 
nopolitične skupnosti letne planske akte, s 
katerimi določijo politiko, naloge in ukrepe v 
posameznem letu. Ti akti so temeljni izvedbe- 
ni akti srednjeročnih planov in tudi osnova za 
kontinuirano planiranje. 

24. člen 

(1) Za spoznavanje dolgoročnejših možno- 
sti za družbenoekonomski razvoj sprejemajo 
dolgoročni plan za obdobje desetih in več let. 

Dolgoročni plan določa spološno orientaci- 
jo za razvoj gospodarstva in družbe, dogoroč- 
ne cilje in smeri tega razvoja; spremembe v 
strukturi proizvajalnih sil družbe in razvoj sa- 
moupravnih socialističnih produkcijskih od- 
nosov, ki jih je treba uresničiti v obdobju, za 
katero se sprejema dolgoročni plan, (11. člen 
zv. z. - 1. odst.) 

(2) Dolgoročni plan določa: cilje in smeri 
politike za usmerjanje procesa urbanizacije; 
temeljne usmeritve za razvoj mest in naselij; 
politiko prostorskega urejanja in posegov, ra- 
zvoj in varstvo zemljišč in gozdov, varstvo in 
izboljšanje življenjskega okolja in ohranitev 
ter razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot človekovega okolja, pogoje za delo, 
bivanje, kulturo in rekreacijo in za prepreče- 
vanje zdravju škodljivih posledic, ki nastajajo 
v proizvodnji, porabi in prometu blaga in sto- 
ritev in se odražajo v človekovem okolju; dol- 
goročne razvojne usmeritve kadrov, politiko 
zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov. 

(3) Dolgoročni plan je podlaga in splošna 
orientacija za opredelitev in usklajeno reševa- 
nje nalog v srednjeročnih planih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti ali za njihovo urejanje z za- 
koni in drugimi akti teh skupnosti. 

(4) Za postopek pri pripravljanju in spreje- 
manju dogoročnega plana se smiselno upo- 
rabljajo določbe zveznega in tega zakona o 
postopku pri pripravljanju in sprejemanju 
srednjeročnega plana, če s posebnim zako- 
nom ni določeno drugače. 

25. člen 
(1) Pripravljanje in sprejemanje dolgoroč- 

nih planov je obvezno za samoupravne intere- 
sne skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali za- 
deve posebnega družbenega pomena ter za 
SR Slovenijo in občine ter mestne in regional- 
ne skupnosti kot posebne družbenopolitične 
skupnosti. 

(2) S predpisom skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti se lahko po potrebi obveznost 
dolgoročnega planiranja razširi tudi na druge 
nosilce planiranja., 

26. člen 

(1) Gospodarske zbornice in splošna zdru- 
ženja v skladu s svojo vlogo in funkcijo sode- 
lujejo pri družbenem planiranju tako, da daje- 
jo pobude za samoupravno sporazumevanje 
in dogovarjanje, posredujejo informacije o ra- 
zvoju ter nudijo drugo strokovno pomoč pri 
izdelavi, sprejemanju in izvajanju planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter pri 
njihovem povezovanju za zagotovitev usklaje- 
nega poteka družbene reprodukcije. 

(2) Gospodarske zbornice in splošna zdru- 
ženja spremljajo gospodarska gibanja, anali- 
zirajo poslovne rezultate, posredujejo infor- 
macije o stanju na tržiščih, obveščajo o razvo- 
ju tehnologije ter koordinirajo sodelovanje 
organizacij združenga dela s področja gospo- 
darstva, z ustreznimi izobraževanimi, razisko- 
valnimi in drugimi strokovnimi organizaci- 
jami. 

(3) Gospodarske zbornice sodelujejo z or- 
gani družbenopolitičnih skupnosti za planira- 
nje pri oblikovanju skupnih interesov in ciljev 
družbenih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti in v skladu s svojimi pravicami in dolž- 
nostmi prevzemajo tudi organizacijske obvez- 
nosti za uresničevanje dogovorov o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

27. člen 

(1) Splošna združenja in Gospodarska 
zbornica Slovenije sodelujejo pri družbenem 
planiranju zlasti glede ustvarjanja pogojev za 
dviganje produktivnosti dela in racionalizaci- 
je proizvodnih stroškov. V ta namen sodeluje- 
jo pri programski usmeritvi proizvodnih sku- 
pin, pri pospeševanju specializacije in delitve 
dela, pri razvijanju mednarodnih ekonomskih 
odnosov in organiziranem nastopanju na zu- 
nanjih tržiščih, da bi zagotovili usklajeno de- 
lovanje in razvoj vseh elementov družbene 
reprodukcije, ki so odločilnega pomena za 
skladno gibanje denarnih in blagovnih tokov 
in cen ter povezovanje v družbeni reprodukci- 
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ji in ustvarjanje skupnega prihodka in do- 
hodka. 

(2) Gospodarska zbornica Slovenije sode- 
luje tudi pri ugotavljanju, pripravi in usklaje- 
vanju razvojnih možnosti za nadaljnji in skla- 
dnejši razvoj slovenskega in jugoslovanskega 
gospodarstva. 

28. člen 

(1) Družbenopolitične organizacije sodelu- 
jejo pri družbenem planiranju v skladu s cilji 
in nalogami, ki jih določa njihov statut. 

(2) Za učinkovito uveljavljanje in razvijanje 
družbenega planiranja ter omogočanje uskla- 
jenega in sočasnega delovanja vseh nosilcev 
in udeležencev v pripravah planov prevzema 
Socialistična zveza delovnega ljudstva skupaj 
z Zvezo sindikatov in gospodarskimi zborni- 
cami naloge koordinatorja družbenopolitične 
aktivnosti pri oblikovanju planov, s ciljem da 
se omogočijo možnosti za neposredno izra- 
žanje in usklajevanje samoupravnih interesov 
nosilcev planiranja v procesih pripravljanja in 
sprejemanja planov v organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih, samouprav- 
nih interesnih skupnostih, drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbeno- 
političnih skupnostih. 

(3) Sindikat sodeluje pri združenem plani- 
ranju s tem: 

- da daje pobude za samupravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje o temeljih planov; 

, - da se udeležuje sporazumevanja in do- 
govarjanja pri določanju osnov in meril za 
pridobivanje in razpore/anjte dohodka. 

(4) Sindikat je nosilec družbenopolitične 
aktivnosti pri ptaniranju v temeljnih organiza- 
cijah, udeležuje se sporazumevanja in dogo- 
varjanja pri določanju osnov in meril ter glede 
drugih pogojev za delo in življenje delavcev v 
temeljnih organizacijah in krajevnih skupno- 
stih, pomembnih za uresničevanje družbene 
funkcije sindikata. 

(5) Če se z dogovorom o temeljih plana 
določajo naloge, ki so pomembne za uresni- 
čevanje družbene funkcije sindikata, je sindi- 
kat udeleženec v dogovru o temeljih plana. 

1. smernice za plan družbenopolitične skup- 
nosti; 
2. temelji plana temeljne organizacije; 

3. samoupravni sporazum. . 
- o temeljih plana samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti, 
- o temeljih skupnega plana, 
- o usklajevanju planov; 

4. dogovor: 
- o temeljih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti, 
- o skupnih temeljih planov družbenopolitič- 
nih skupnosti; 

5. plan samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti; 

6. plan družbenopolitične skupnosti. 

30. člen 

(1) Smernice za plan družbenopolitične 
skupnsti opredeljujejo skupne cilje, izhodi- 
šča, usmeritve in okvire družbene politike za 
naslednje dansko obdobje ob upoštevanju 
analiz in skupno ocenjenih možnosti in pogo- 
jev za razvoj. Smernice upoštevajo oceno 
možnosti družbenega razvoja kot strokovno 
analitično osnovo, ki ima zlasti naslednje se- 
stavine: 
- analizo dosedanjega družbenega razvoja z 
opredelitvijo nerešenih problemov in njihovih 
vzrokov; 
- projekcijo nadaljevanja dosedanjih razvoj- 
nih značilnosti z analizo problemov, ki jih 
zaradi tekšnega razvoja pričakujemo v na- 
slednjem planskem obdobju; 
- različne možnosti družbenega razvoja in 
potrebne ukrepe za njihovo uresničevanje. 

(2) Oceni možnosti družbenega razvoja se 
priloži dokumentacijsko in drugo gradivo, ki 
je pomembno za razumevanje te ocene. 

31. člen 

(1) Temelji plana temeljne organizacije so 
zasnovani na smernicah za plan temeljne or- 
ganizacije in na elementih za sklepanje sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o te- 
meljih plana. 

(2) Temelji plana temeljne organizacije so 
osnova in materialna podlaga za prevzemanje 
obveznosti, pravic in odgovornosti delavcev 
temeljne organizacije v vseh oblikah sporazu- 
mevanja in dogovarjanja z delavci drugih sa- 
moupranih organizacij in skupnosti ter z 
družbenopolitičnimi skupnostmi 

OPOMBE 

II. PLANSKI AKTI, NJIHOVA 
PRIPRAVA IN SPREJEMANJE 

1. PLANSKI AKTI 

29. člen 

;Temeljni planski akti, ki se sprejemajo kot 
srednjeročni akti, so: 

32. člen 
(1) Smernice za plan temeljne orgaizacije 

so zasnova temeljnih ciljev in interesov delav- 
cev, ki naj bi jih v planskem razdobju s svojo 
dejavnostjo dosegli pri ustvarjanju dohodka z 
uresničevanjem osnovne dejavnosti temeljne 
organizacije ter pri razvoju gospodarskih, so- 
cialnih, prostorskih obrambno varstvenih in 
drugih pogojev dela in življenja, ki se uresni- 
čujejo v temeljni organizaciji, v krajevnih 
skupnostih samoupravnih interesnih skupno- 
stih in v drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev. 
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OPOMBE: (2) Elementi za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljnih plana 
opredeljujejo interese, potrebe, naloge in ok- 
vire predvsem za materialne in finančne ob- 
veznosti gospodarskega, socialnega, prostor- 
skega in obrambno varstvenega značaja, ki 
jih temeljna organizacija usklajuje z drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
in in ki jih sprejema s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana delovne organizacije, 
sestavljene organizacije oziroma druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter z 
dogovorom o temeljih plana družbenppolitič- 
ne skupnosti. 

(3) Z elementi za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov 
se določajo tudi interesi, naloge in obveznosti 
ter potrebe glede rabe in gospodarjenja s 
prostorom, varstva in zboljšanja življenjskega 
okolja ter organizacije in opremljenosti širše- 
ga prostora v skladu s predvidenim razvojem 
in primernostjo prostora. 

(4) Elemente za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih plana 
sprejemajo delavci, delovni ljudje in občani v 
temeljnih organizacijah in krajevnih skupno- 
stih. Elementi za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih plana se 
sprejemajo skupaj s smernicami za plan. 
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za pripravo smernic za plan in elementov 
za samoupravno sporazumevanje o temeljih 
plana krajevnih skupnosti. 

33. člen 
(1) Temelji plana temeljne organizacije so v 

zneskih a!i kazalcih izražene obveznosti in 
naloge, ki jih v procesu sporazumevanja in 
dogovarjanja v okviru temeljnih organizacij in 
v drugih oblikah združevanja dela in sredstev 
sprejemajo delavci temeljne organizacije. 

(2) S temelji plana temeljne organizacije 
delavci temeljne organizacije določajo: 
- temeljna razmerja in obveznosti za ustvar- 
janje celotnega prihodka temeljne organiza- 
cije v vseh oblikah združevanja dela in sred- 
stev; 
- obveznosti glede razporejanja dohodka za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo, 
razširitev materialne osnove dela in rezerve; 
- pravice, obveznosti in odgovornosti mate- 
rialnega in finančnega značaja. 

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti 
materialnega in finančnega značaja, ki so za- 
snovane na elementih za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov se nanašajo zlasti: 
- na obseg in pogoje oblikovanja, ždruževa- 
nja ter uporabe sredstev, namenjenih za raz- 
širitev materialne osnove dela v temeljni orga- 
nizaciji, delovni organizaciji, banki ali v dru- 
gih oblikah združevanja dela in sredstev (pla- 
nirana akumulacija; 
- na osnove in način zadovoljevanja skupnih 
potreb delavcev v temeljni organizaciji, v or- 
ganizacijah, s katerimi je temeljna organizaci- 
ja neposredno združena, v krajevni skupnosti 
in v samoupravnih interesnih skupnostih; 

na obseg izločanja oziroma združevanja 
sredstev iz dohodka in čistega dohodka ter iz 
osebnih dohodkov delavcev temeljne organi- 
zacije zaradi zadovoljevanja skupnih potreb 
delavcev po načelih svobodne menjave dela; 
- na obseg izločanja sredstev iz dohodka in 
čistega dohodka temeljne organizacije zaradi 
zadovoljevanja splošnih družbenih potreb,' 
zagotavljanja socialne varnosti delavcev ter 
za krepitev materialnih in finančnih rezerv; 
- na obseg sredstev za zaposlovanje novih 
delavcev ter za zboljševanje izobrazbene rav- 
ni zaposlenih delavcev; 

- na obseg in pogoje združevanja sredstev v 
samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje zaradi razširitve materialne 
osnove dela; 
- na obseg izvoza in uvoza blaga in storitev, 
oblike gospodarskega sodelovanja, na pravi- 
ce in obveznosti temeljne organizacije pri raz- 
polaganju z lastnimi in drugimi deviznimi 
sredstvi, zadolževanje v tujini, kreditiranje v 
tujini, prenos znanja in tehnologije, razvoj 
organiziranosti zunanjetrgovinske dejavnosti 
ter regionalno usmeritev vseh oblik ekonom- 
skih odnosov s tujino; 
- na osnove in obseg zadovoljevanja potreb 
po naravnih virih na obseg sredstev za prido- 
bivanje in opremljanje zemljišč za planirani 
razvoj ter za sanacijo in preprečevanje škod- 
ljivih vplivov na okolje; 
- na druge naloge glede gospodarjenja s 
prostorom ter glede varstva in zboljšanja živ- 
ljenjskega okolja; 

- na obveznosti za izvrševanje nalog s po- 
dročja ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

34. člen 

(1) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na samoupravne organizacije oziroma skup-/ 
nosti je planski akt, s katerim delavci v temelj- 
ni organizaciji z delavci v drugih temeljnih, 
organizacijah, ki so se z njimi združili oziroms i 
povezali v samoupravno organizacijo ozirottf a 
skupnost določajo na podlagi temeljev plafli ar 
za plansko obdobje svoje medsebojne pratf j- 
ce, obveznosti, naloge in odgovornosti c jri 
opravljanju zadev, ki so skupnega pomena in 
zagotavljajo izvajanje skupnih nalog. 

(2) Samoupravni sporazum o temeljih' 'pla- 
na določa izvajalce posameznih nalog, tU ,ed- 
sebojne pravice, obveznosti in odgovori) osti 
materialnega in finančnega značaja ujj ele- 
zencev ter njihove konkretne obveznosti' q|e- 
de razporejanja dohodka in razpofogj ijivih 
sredstev za izvrševanje nalog, ki so jilW osa- 
mezni udeleženci sprejeli v zvezi z urar sniče- 
vanjem samoupravnih sporazumov o tf jmeljih 
planov ter dogovorov o temeljih pSf mOv in 
sprejete ekonomske politike, oprecjSf ,'ljene v 
družbenem planu. 
...j?) ® samoupravnim sporazumom! o teme- ljih plana se določata tudi način sprt =>mljania 
njegovega izvajanja in organ, ki je za to odgo- 
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35. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih pJana 
delovne organizacije, sestavljene organizaci- 
je in drugih oblik združevanja ctela in sred- 
stev, v katerih delavci temeljnih organizacij 
združujejo delo in sredstva zaradi uresničeva- 
nja določenih skupnih zadev, ureja predvsem 
odnose in razmerja zaradi katerih je bila sa- 
moupravna organizacija ozirorha skupnost 
ustanovljena. 

36. člen 

1. Samoupravni sporazum o temeljih skup- 
nega plana lahko sklenejo organizacije zdru- 
ženega dela, ki so v celoti aii deloma defcovno, 
poslovno ali dohodkovno povezane za orga- 
niziranje družbene proizvodnje in ustvarjanje 
skupnega prihodka in skupno doseganje do- 
hodka, niso pa združene oziroma povezare v 
samoupravno organizacijo oziroma skupnost 
z lastnimi samoupravnimi organi. 

2. Samoupravni sporazum o temeljih skup- 
nega plana sklepajo tudi organizacije združe- 
nega dela, če tako določata zvezni zakon in ta 
zakon. S tem sporazumom določajo v skladw 
s samoupravnimi interesi, svojimi možnostmi" 
in predvidenim razvojem medsebojne pravi- 
ce, odgovornosti m obveznosti ter razmerja v 
združevanju dela in sredstev ter pri ustvarja- 
nju in razporejanju skupaj ustvarjanega do- 
hodka. 

3. Organizacija združenega dela lahko skle- 
ne enega ali več samoupravnih sporazumov o 
temeljih skupnega plana. Obveznosti, pravice 
in odgovornosti, prevzete s tem sporazumom, 
so sestavni del temeljev plana temeljne orga- 
nizacije oziroma samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana organizacije združenega 
dela 

37 člen 

1 Samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov sklenejo organizacije združenega de- 
la,' ki so med seboj povezane v procesu druž- 
bene reprodukcije, niso pa združene oziroma 
povezane v samoupravno organizacijo oziro- 
ma skupnost z lastnimi samoupravnimi orga- 
ni S tem sporazumom določajo v skladu s 
skupnimi interesi, možnostmi in predvidenim 
razvojem medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti ter medsebojna razmerja glede 
usklajevanja proizvodnje in opravljanja dru- 
gih dejavnosti po potrebah trga, glede delitve 
dela In vključevanja v mednarodno delitev 
dela ter drugih pogojev za delo in poslovanje. 

2 Organizacija združenega dela lahko skle- 
ne epega ali več samoupravnih sporazumov o 
usklajevanju planov Obveznosti, pravice in 
odgovornosti, prevzete s temi sporazumi, so 
sestavni del temeljev plana temeljne organi- 
zacije oziroma samoupravnega sporazuma o 
temeljiti plana organizacije združenega dela. 

38. člen 

1 Dogovor o temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti je planski aSkt, s katerim se 
udeleženci dogovorijo o svodih obveznostih, 

pravicah in nalogah, ki so skupnega pomena 
za razvoj družbenpolitične skupnosti. 

2 Dogovor o temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti temelji na samoupravnih spo- 
razumih o temeljih plana samoupravnih orga- 
nizacij in skupnoeti in drugih sporazumih iz 
29. člena tega zatona ter na temeljih plana 
temeljne organizacije, kadar temeljna organi- 
zacija v dogovoru o temeljih plana neposre- 
dno prevzema obveznosti. Dogovor vsebuje 
materialne, finančne, normativne in druge ob- 
veznosti ter organizacijske in druge ukrepe, 
zlaisti glede razvoja gospodarske infrastruktu- 
re sprememb v strukturi gospodarstva, ra- 
zvoja družbenih dejavnosti in glede drugih 
nalog, ki so opredeljene kot osnovne naloge v 
obdobju, za katero se sklene dogovor, in od 
kateritf je v največji meri odvisno uresničeva- 
nje v družbenem planu določene razvojne, 
ekonomike in socialne politike. 

3. V dogovoru o temeljih plana družbeno- 
politične skupnosti se udeleženci obvežejo 
tudi glede svojih inatog in obveznosti v zvezi z 
rabo in smotrnim gospodarjenjem s prosto- 
rom; z učinki predvidenih investicij v prostoru 
in ukrepi za zaščito naravnih, zgodovinskih in 
kulturnih danosti pri posegu v prostor, s pre- 
dvidenim razvojem naselij; z obsegom stano- 
vanjske in komunalne graditve, z ukrepi za 
zboljšanje življenjskega ert^ija; z nalogami in 
ukrepi za zagotavljanje stavbnih in drugih 
zemljišč, potrebnih za razvoj itaselij in komu- 
nikacij; z dinamiko priprave irt sprejemanje 
predpisov s področja urejanja prostora ter 
di'ugih aktov za izvedbo plana driAŽbenopoli- 
tične skupnosti. 

4.. Dogovor lahko zajema tudi osnove za 
združevanje sredstev ter merila, ki' jNh bodo 
udeleženci upoštevali pri svojih odločitvah v 
zvezi * uresničevanjem družbenega platna. 

39. člen 

Podlaga za dogovarjanje o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti so: 

- elementi temeljnih organizacij, ki z dogo- 
vorom neposredno prevzemajo obveznosti; 

- elementi temeljnih organizacij, ki se us- 
klajujejo v samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana različnih oblik združevanja deia 
in sredstev; . 

- elementi v zvezi z organiziranjem dejav- 
nosti v prostoru in rabo prostora, ki jih pripra- 
vijo temeljne organizacije ter krajevne skup- 
nosti in uskladijo v samoupravnih interesnih 
skupnosti; .... 

- elementi temeljnih organizacij in krajev- 
nih skupnosti za področje splošne ljudske 
obrambe, varnosti in družbene samozaščite 
na podlagi posebnega dogovora. 

40. člen 

1. Z dogovorom o temeljih plana družbeno- 
politične skupnosti lahko temeljna organiza- 
cija sprejme tudi posebne obveznosti, ki so 
pomembne za družbeni razvoj ter za usklaje- 
nost družbene reprodukcije. 

2. Posebne obveznosti in naloge posamez- 
nih organizacij združenega dela in drugih sa- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: moupravnih organizacij in skupnosti za ure- 
sničevanje skupnih interesov in ciljev v ob- 
dobju, za katero se sprejema plan družbeno- 
politične skupnosti, se smejo z dogovori o 
temeljih tega plana določati le na podlagi 
soglasja teh organizacij in skupnosti. 

3. Samo skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti smejo v mejah svojih ustavnih pri- 
stojnosti določati temeljnim organizacijam 
združenega dela in drugim samoupravnim or- 
ganizacijam in skupnostim planske obvezno- 
sti brez njihovega soglasja. (18. čl. zv z - 4 
odst.) 

41. člen 
1 Pri pripravi dogovora o temeljih plana 

družbenopolitična skupnost upošteva tudi 
obveznosti, ki jih je prevzela v dogovoru o 
skupnih temeljih planov z eno ali več družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi. 

2. Z dogovorom o skupnih temeljih planov 
prevzemajo družbenopolitične skupnosti, v 
skladu s svojimi interesi, naloge in obvezno- 
sti, ki so pomembne ze skladno delovanje in 
razvoj pogojev družbene reprodukcije na go- 
spodarskem, socialnem, kulturnem, prostor- 
skem in obrambnem področju; 

3. Družbenopolitična skupnost lahko skle- 
ne enega ali več dogovorov o skupnih teme- 
ljih planov. 

4. Za postopek sprejemanja dogovora o 
skupnih temeljih planov se smiselno uporab- 
ljajo določbe zveznega zakona in tega zakona 
o postopku sprejemanja dogovora o temeljih 
plana 

42. člen 
Z dogovorom o temeljih plana družbenopo- 

litične skupnosti določijo udeleženci organ 
ki tekoče spremlja izvajanje nalog in obvez- 
nosti, sprejetih z dogovorom, obravnava po- 
bude izvršnega sveta skupščine družbenopo- 
litične skupnosti in drugih udeležencev dogo- 
vora za njegove spremembe in dopolnitve ter 
v zvezi s tem daje pobude za spremembe in 
dopolnitve družbenega plana družbenopoli- 
tične skupnosti, daje pobude za skupne in 
posamične ukrepe za zagotovitev izvajanja 
dogovora ter obravnava pobude za spremem- 
bo samoupravnega sporazuma o temeljih pla- 
na, kolikor se nanašajo na sprejete dogovore 

43. člen 
Plan samoupravne organizacije in skupno- 

sti je akt, s katerim delavci, delovni ljudje in 
občani: uresničujejo razvoj socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
usmerjajo razvoj proizvajalnih sil in razvijajo 
materialno podlago združenega dela, zago- 
tavljajo povečanje produktivnosti dela; izbolj- 
šujejo izobrazbeno in zaposlitveno sestavo, 
socialno in materialno varnost delavcev in 
delovnih ljudi; določajo smotrno rabo in go- 
spodarjanje s prostorom in naloge s področja 
varstva življenjskega okolja ter ustvarjajo ma- 
terialne in druge pogoje za razvoj splošne 
ljudske obrambe, varnosti in družbene samo- 
zaščite. 

44. člen 
Plan samoupravne organizacije in skupno- 

sti, v kateri temeljne organizacije združujejo 
delo in sredstva, temelji na samoupravnih 
sporazumih, o temeljih njihovega plana ter 
ureja odnose in vprašanja, ki so določena s 
samoupravnim sporazumom o združitvi. 

45. član 
(46. čl. zv. z.) 

V plan samoupravne organizacije in skup- 
nosti se vnesejo obveznosti nosilcev družbe- 
nega planiranja iz sprejetih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti in dogovorov o teme- 
ljih planov družbenopolitičnih skupnosti ozi- 
roma iz zakona in na njem temelječih odlokov 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

46. člen 
Skupni plan je planski akt, ki ga sprejemajo 

organizacije združenega dela na podlagi skle- 
njenega samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih skupnega plana. 

47. člen 

1. Plan družbenopolitične skupnosti je akt, 
s katerim zagotavljajo delavci, delovni ljudje 
in občani v družbenopolitični skupnosti v 
skladu z njenimi ustavnimi pravicami in dolž- 
nostmi uresničevanje socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in 
skupne politike družbenega razvoja ter pogo- 
je za skladnost odnosov v družbeni reproduk- 
ciji. 

2. Plan družbenopolitične skupnosti vsebu- 
je skupne interese in cilje družbenega razvoja 
družbenopolitične skupnosti, določene z 
enim ali več dogovori o temeljih njenega pla- 
na, obveznosti, ki so jih prevzele posamezne 
samoupravne organizacije in skupnosti na 
podlagi svojega soglasja v dogovorih o teme- 
ljih planov kot svojo obveznost. 

3. Plan družbenopolitične skupnosti vsebu- 
je tucii smernice in okvire za ukrepe ekonom- 
ske^ politike in druge ukrepe, ki jih organi 
družbenopolitične skupnosti skladno s svoji- 
mi ustavnimi pravicami in dolžnostmi spreje- 
majo, da uresničujejo na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu usklajene skupne interese in 
cilje samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti 

2. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU 
PLANA. 

48. člen 

Plani samoupravnih organizacij in skupno- 
sti se sprejemajo po postopku, ki ga določata 
zvezni in ta zakon, ob uporabi enotne, obvez- 
ne metodologije in minimuma enotnih obvez- 
nih kazalcev ter na osnovi analiz dosedanjega 
razvoja in možnosti razvoja v prihodnjem ob- 
dobju. 

10 
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49. člen 

Oblikovanje in sprejemanje planskih aktov v 
postopku družbenega planiranja si sledi po 
naslednjem zaporedju: 

1. sprejemanje odlokov družbenopolitičnih 
skupnosti oziroma sklepov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti o pripravi plana; 

2. določanje smernic družbenopolitičnih 
■skupnosti ter določanje smernic temeljnih or- 
ganizacij krajevnih skupnosti za plan in ele- 
mentov temeljnih organizacij in krajevnih 
skupnosti za sklepanje samoupravnih spora- 
zumov in dogovorov o temeljih planov; 

3. usklajevanje elementov in oblikovanje 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti; 

4. sprejemanje temeljev plana temeljnih or- 
ganizacij ter sklepanje samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, sprejemanje dogovorov o 
temeljih plana družbenopolitičnih skupnosti 
ter osnutkov plana družbenopolitičnih skup- 
nosti; 

5. sprejemanje planov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti. 

50. člen 

(1). Odlok o pripravljanju plana družbeno- 
političnih skupnosti sprejme skupščina druž- 
benopoltične skupnosti na predlog izvršnega 
sveta skupščine. 

(2). Odlok skupščine družbenopolitične 
skupnosti o pripravi plana določa; 

- roke, do katerih morajo pbsamezni nosil- 
ci planiranja na območju družbenopolitičnih 
skupnosti izvršiti vmesne faze planskega po- 
stopka, da bi bilo možno pravočasno usklaje- 
vanje in medsebojno dogovarjanje med njimi; 

- rok, v katerem mora izvršni svet skupšči- 
ne družbenopolitične skupnosti predložiti 
skupščini osnutek oziroma predlog plana. 

(3). Z odlokom iz prejšnjega odstavka se 
lahko določijo tudi organizacijske in druge 
naloge, pomembne za pripravo plana. 

51. člen 

(1). Skupščina družbenopolitične skupno- 
sti sprejme smernice za plan družbenopolitič- 
ne skupnosti za naslednje obdobje vsajleto 
dni pred potekom zadnjega leta tekočega 
srednjočnega plana te skupnosti. 

fc).Smernice za plan družbenopolitične 
skupnosti predlaga skupščini družbenopoli- 
tične skupnosti njen izvršni svet. 

52. člen 
(1). Za pripravo plana družbenopolitčne 

skupnosti skrbi izvršni svet skupščine druž- 
benopolitične skupnosti. 

(2). Izvršni svet določi delovni program pri- 
privljanja plana; organizira in usmerja delo 
organov in služb družbenopolitične skupnosti 
v postopku pripravljanja pjana; zagotavlja do- 
govarjanje o temeljih plana; določa kdo naj v 
imenu družbenopolitične skupnosti sodeluje 

v dogovarjanju; usmerja in usklajuje delo ter UPUMtst 
skrbi za usklajevanje obveznosti, ki se dolo- 
čajo z dogovori o temeljih plana. 

53. člen 

(1). Izvršni svet je odgovoren, da se pravo- 
časno določi delovni program pripravljanja 
plana in opravijo vsa dejanja, ki so nujna za 
dogovarjanje o temeljih plana, kakor tudi za 
pripravo in pravočasno predložitev osnutka 
oziroma predloga plana družbenopolitične 
skupnosti. 

(2V. V delovnem programu pripravljanja pla- 
na izvršni svet posebej opredeli raziskave, 
potrebne za pripravo plana. 

(3). Delovni program pripravljanja plana 
družbenopolitične skupnosti določa: organe, 
ki so odgovorni za pripravo analize razvoja v 
preteklem obdobju in razvojnih možnosti v 
obdobju, za katero se sprejema plan, ter dru- 
gega analitično-dokumentacijskega gradiva; 
roke, v katerih mora biti gradivo poslano 
vsem udeležencem v postopku dogovarjanja 
o temeljih plana in drugim nosilcem planira- 
nja v družbenopolitični skupnosti; naloge in 
obveznosti organov in služb pri pripravi in 
strokovnem usklajevanju planskih aktov v po- 
stopku dogovarjanja ter roke za njihovo izpol- 
nitev. 

(4). Delovni program pripravljanja plana 
družbenpolitične skupnosti ga določi v dogo- 
voru z ustrezno gospodarsko zbornico in 
ustrezno organizacijo zveze sindikatov in So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva. 

54. člen 
Sklep o pripravi samoupravne organizacije 

oziroma skupnosti sprejme delavski svet or- 
ganizacije združenega dela oziroma ustrezen 
organ upravljanja druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti na predlog organa sa- 
moupravne organizacije oziroma skupnosti, 
ki določa njen statut. 

55. člen 

S sklepom o pripravi plana samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti se določi or- 
gan, ki je odgovoren za pripravo njenega pla- 
na in rok, v katerem mora predložiti predlog 
plana. S tem sklepom se lahko določijo tudi 
druge zadeve, pomembne za pripravljanje sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana in 
plana samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti. 

56. člen , 
(31. čl. z v. z) 

(1). Organ, ki je odgovoren za pripravo pla- 
na samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti, določi delovni program pripravljanja 
plana, organizira in usmerja delo organov in 
služb samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti v postopku priprave plana, zago- 
tavlja samoupravno sporazumevanje o teme- 
ljih plana, določa kdo naj v imenu samouprav- 
ne organizacije oziroma skupnosti sodeluje 
pri samoupravnem sporazumevanju, usmerja 
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OPOMBE: 'n usklajuje delo teh organov ter zagotavlja 
usklajevanje obveznosti, ki so določene v sa- 
moupravnih sporazumih o temeljiti planov sa- 
moupravne organizacije oziroma skupnosti. 

(2). Organ iz prejšnjega odstavka je odgo- 
voren za pravočasno določitev delovnega 
programa pripravljanja plana samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti ter za vsa de- 
janja, ki so nujna za samoupravno sporazu- 
mevanje o temeljih planov, kakor tudi za pri- 
pravljanje in pravočasno predložitev predloga 
plana. 

57. člen 

Delovni program pripravljanja plana samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti do- 
loča organe oziroma organizacije, ki so odgo- 
vorne za pripravo analize razvoja v preteklem 
obdobju in razvojnih možnosti v obdobju, za 
katero se sprejema plan, ter drugega analitič- 
no-dokumentacijskega gradiva, roke, v kate- 
rih mora biti gradivo poslano vsem udeležen- 
cem v postopku samoupravnega sporazume- 
vanja o temeljih plana, obveznosti organov in 
služb v postopku samoupravnega sporazu- 
mevanja ter roke za izpolnitev teh obveznosti. 

58 .člen 
(1). Organi upravljanja in drugi organi or- 

ganizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter pristojni 
organi družbenopolitičnih skupnosti, gospo- 
darske zbornice in sindikat so dolžni pravoča- 
sno sprožiti, organizirati in usmerjati priprav- 
ljanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih organizacij in skupno- 
sti oziroma dogovorov o temeljih planov druž- 
benopolitičnih skupnosti, dajati v fazi njiho- 
vega pripravljanja nosilcem družbenega pla- 
niranja ustrezne predloge za usklajevanje po- 
sameznih planov z bistvenimi skupnimi oziro- 
ma družbenimi potrebami, interesi in cilji. 

(2). Organi iz prejšnjega odstavka so dolžni 
poskrbeti, da se opravijo potrebne analize in 
raziskave, da so delovni ljudje in družbenopo- 
litične organizacije pravočasno obveščeni o 
dejstvih in podatkih, ki so potrebni za priprav- 
ljanje, sprejemanje in uresničevanje planov. 

59. člen 
(1). Organ upravljanja in drugi pooblaščeni 

organi samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti ter pristojni organi družbenopoli- 
tične skupnosti zagotavljajo potrebne razi- 
skave pogojev in možnosti za razvoj samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti, skrbijo za izdelavo 
statistično-dokumentacijskega gradiva, ki je 
potrebno za pripravo plana samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti oziroma plana druž- 
benopolitične skupnosti, in ukrepajo za stal- 
no medsebojno obveščanje z drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in skupnostmi, s ka- 
terimi so povezane v procesu družbene repro- 
dukcije, oziroma z drugimi družbenopolitični- 
mi skupnostmi. (22. čl. zv. z). 

(2). Organ, ki je odgovoren za pripravo pia- 
na, je dolžan ob pripravah sporazumov in 

dogovorov o temeijitv pianov in planov poskr- 
beti, da so pravočasno na razpolago strokov- 
no utemeljeni predlogi možnih rešitev glede 
bistvenih vprašanj, ki jih ti sporazumi oziroma 
dogovori rešujejo, zlasti s politiko razvoja, in 
da možne inačici ovrednoti. 

60. č<en 
Organ upravganja in drugi pooblaščeni or- 

gani samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti In družbenopolitične skupnosti so- 
delujejo pri pripravljanju dogovorov o teme- 
ljih plana. 

Izvršni »at skupščine družbenopolitične 
skupnosti ctovešča skupščino družbenopoli- 
tične skupnosti o rokih, ki jih ona določa kako 
poteka dogovarjanje o temoljib piana, in o 
drugih vprašanjih v zvezi s popravljanjem pla- 
na, ter se pri pripravljanju plana ravna po 
njenih smernicah. 

61. člen 
(49. čl. zv. z. 1. in 5. odst.) 

(1). Plan samoupravne organizacije oziro- 
ma skupnosti pripravlja organ, ki je odgovo- 
ren za njegovo prrpravo, na podlagi temeljev 
plana in samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih plana samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti. 

(2). Plan samoupravne organizacije in 
skupnosti sprejme delavski svet oziroma 
ustrezni o«gan upravljanja na način, ki ga 
določa samoupravni sporazum, statut in za- 
kon. 

62. čien 
(59. čl. zv. z. 1. odst.) 

Osnutek in predlog plana družbenopolitič- 
ne skupnosti pripravlja izvršni svet skupščine 
družbenopolitične skupnosti na podlagi ene- 
ga ali več dogovorov o temeljih plana družbe- 
nopolitične skupnosti in se predloži skupščini 
družbenopolitične skupnosti. 

63. člen 

Plan družbenopolitične skupnosti sprejme 
skupščina družbenopolitične skupnosti na 
podlagi poprej sklenjenih samoupravnih spo- 
razumdv in dogovorov o temeljih plana. 

3. PLANI SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

A. TEMELJNA ORGANIZACIJA 
ZDRUŽENEGA DELA 

64. člen 
(29. čl. zv. z.) 

(1) Temeljna organizacija samostojno pri- 
pravlja in sprejema svoj plan ter pripravlja 
elemente za samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana delovne organizacije, sestavljene 
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organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti in krajevne skupnosti ter 
druge samoupravne organizacije, in skupno- 
sti, s katerimi jo neposredno ali preko njene 
delovne organizacije vežejo dohodek, združe- 
vanje dela in sredstev ter drugi interesi. 

(2) Temeljna organizacija pripravlja tudi 
elemente za dogovor o temeljih plana družbe- 
nopolitične skupnosti, kadar s tem dogovo- 
rom prevzema neposredne naloge in obvez- 
nosti. 

65. člen 

(1) Na podlagi sklepa delavskega sveta o 
pripravi plana določi delavski svet predlog 
smernic za pripravo plana in elementov za 
sklepanje sporazumov in dogovorov o teme- 
ljih planov, o katerih razpravljajo in sklepajo 
delavci na zboru delavcev. 

(2) Temelje plana temeljne organizacije 
predlaga delavski svet na podlagi razprave na 
zboru delavcev o smernicah in elementih in 
na podlagi poročila delegatov delavskega 
sveta o rezultatih sporazumevanja v delovni 
organizaciji, sestavljeni organizaciji in v dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih v bankah in drugih finančnih organizaci- 
jah in skupnostih, v katerih združujejo svoja 
sredstva, in s krajevnimi skupnostmi", v katerih 
delavci temeljne organizacije uresničujejo 
skupne potrebe, kot tudi na podlagi poročila 
o rezultatih dogovarjanja o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti. 

66. člen 

(1) Če delavci v temeljni organizaciji z refe- 
rendumom ne sprejmejo temeljev plana te- 
meljne organizacije do roka, ki je določen s 
sklepom delavskega sveta o pripravljanju pla- 
na temeljne organizacije, delavski svet sprej- 
me začasno odločitev o temeljih plana temelj- 
ne organizacije za obdobje največ 6 mesecev 
in o tem obvesti skupščino občine in družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja. 

(2) Če delavski svet temeljne organizacije 
ne predloži delavcem temeljev plana do roka, 
ki je določen s sklepom o pripravljanju plana, 
lahko da zbor delavcev temeljne organizacije, 
organ samoupravne delavske kontrole, sindi- 
kat, službe družbenega knjigovodstva, ali pri- 
stojni organ skupščine družbenopolitične 
skupnosti pobudo občinski skupščini za za- 
časne ukrepe družbenega varstva zoper te- 
meljno organizacijo. 

(3) Družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja je dolžan predlagati skupščini družbeno- 
politične skupnosti ustrezne ukrepe. 

67. člen 

Organ za pripravljanje plana pripravi pred- 
log plana temeljne organizacije, ki ga sprejme 
delavski svet, ko ugotovi, da je v skladu z 
rezultati referenduma o temeljih plana temelj- 
ne organizacije združenega dela. 

68. člen OPOMBE: 
(smiselno 77. čl. zv. z.) 

(1) Plan temeljne organizacije združenega 
dela vsebuje zlasti medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti delavcev, ki so jih 
sprejeli v odnosih samoupravnega sporazu- 
mevanja in dogovarjanja med seboj, z drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
ter družbenopolitičnimi skupnostmi: 

1. glede programa in organiziranja proiz- 
vodnje oziroma poslovanja, proizvodnih in 
poslovnih stroškov, realizacije proizvodov in 
storitev, raziskovanja in uvajanja nove tehnike 
in tehnologije, organizacije dela in izrabe de- 
lovnega časa, produktivnosti dela in učinkovi- 
tosti poslovanja; 

2. glede izvoza in uvoza blaga in storitev 
deviznih prilivov in odlivov, obsega zadolže- 
vanja v tujini oziroma akreditiranja tujine, re- 
gionalne in valutne usmeritve uvoza in izvoza, 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja, or- 
ganiziranosti zunanjetrgovinske dejavnosti in ___ 
razvoja kadrov doma in v tujini, združevanja 
deviz, participacije pri skupno ustvarjenem 
deviznem prihodku druge temeljne organiza- 
cije oziroma odstopanja deviz drugi temeljni 
organizaciji, ki je sodelovala pri skupno 
ustvarjenem deviznem prihodku; 

3. glede pridobivanja dohodka in njegove- 
ga razporejanja, temeljnih elementov cen in 
pogojev za menjavo oziroma opravljanja sto- 
ritev, glede kreditov in pogojev za kreditira- 
nje, združevanje dela in sredstev z drugimi 
organizacijami in skupnostmi za skupno do- 
seganje dohodka: 

4. glede zagotavljanja pogojev za proiz- 
vodnjo oziroma za uresničevanje nalog (za- 
gotavljanje prostora, surovin, energije in izko- 
riščanje zmogljivosti, investicije, osnovna in 
obratna sredstva, ekonomičnost in smotrnost 
pri uporabi sredstev za družbeno reprodukci- 
jo) z združevanjem dela in sredstev z drugimi 
temeljnimi in drugimi organizacijami združe- 
nega dela; 

5. glede zagotavljanja varstva in zboljševa- 
nja življenjskega okolja (naravnih in z delom 
ustvarjenih vrednot človekovega okolja); 

6. glede izobraževanja in strokovnega iz- 
popolnjevanja za opravljanje proizvodnih in 
samoupravljalskih funkcij, zaposlenosti in za- 
poslovanja, razvoja in usposabljanja kadrov; 

7. glede oblikovanja in izvajanja programa 
raziskav, potrebnih za planiranje in uresniče- 
vanje razvojne politike; 

8 glede reševanja stanovanjskih vprašanj, 
družbene pretirane, zdravstvenega varstva, 
otroškega varstva, počitka, rekreacije ter dru- 
gih delovnih in življenjskih potreb delavcev 
oziroma osebne in skupne porabe, ki se ure- 
sničuje v temeljni organizaciji ter v krajevnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih; 

9. glede obveznosti do drugih organizacij 
ali skupnosti, s katerimi je združena ali pove- 
zana za skupno pridobivanje dohodka oziro- 
ma zadovoljevanja osebnih in skupnih ter 
splošnih potreb in interesov v samoupravnih 

poročevalec 



POMBE: skupnostih, krajevnih skupnostih in družbe- 
nopolitičnih skupnostih; 

10. glede načina obveščanja in informira- 
nja o uresničevanju planskih nalog. 

(2) Plan temeljne organizacije združenega 
dela vsebuje tudi naloge s področja ljudske 
obrambe, varnosti in družbene samozaščite. 
Podrobnejšo razčlenitev teh nalog določa po- 
seben akt. 

\ 69. člen 
Plan temeljne organizacije določa politiko 

in razmerja: 
- glede razporejanja celotnega prihodka 

oziroma skupnega dohodka na obveznosti za 
zadovoljevanje skupnih potreb in obveznosti, 
za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb 
ter drugih obveznosti, ki se poravnavajo iz 
dohodka; 

- glede razporejanja čistega dohodka na 
sredstva za osebne dohodke in skupno pora- 
bo, kot tudi za zboljšanje in obnavljanje re- 
zerv. 

70. člen 
Z razmerji za razporejanje dohodka in čiste- 

ga dohodka morajo delavci v temeljni organi- 
zaciji zagotoviti izpolnjevanje obveznosti, ki 
jih je temeljna organizacija sprejela s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih plana v raznih 
oblikah združevanja dela in sredstev, ter z 
dogovori o temeljih plana družbenopolitične 
skupnosti, kadar z njimi sprejema konkretne 
materialne obveznosti. 

71. člen 
(81. čl. zv. z.) 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
plan temeljne organizacije se uporabljajo tudi 
za plan delovne organizacije, ki nima v svoji 
sestavi temeljnih organizacij. 

B. DELOVNA ORGANIZACIJA, 
SESTAVLJENA ORGANIZACIJA 
ZDRUŽENEGA DELA IN POSLOVNA 
SKUPNOST 

72. člen 

(1) Planiranje v delovni organizaciji zajema 
pripravljanje in sprejemanje: 

- samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana delovne organizacije, 

- plana delovne organizacije; 

(2) S temi akti delavci temeljnih organizacij 
v sestavi delovne organizacije urejajo odnose 
in vprašanja, ki so določena s samoupravnim 
sporazumom o združitvi v delovno organiza- 
cijo. 

73. člen 
Predlog samoupravnega sporazuma o te- 

meljih plana delovne organizacije določi de- 
lavski svet delovne organizacije na podlagi 
elementov za pripravljanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana, ki so jih sprejeli 

delavci temeljnih organizacij, združenih v de- 
lovno organizacijo. 

74. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

delovne organizacije sklenejo delavski sveti 
temeljnih organizacij, če so ti sporazumi v 
skladu s temelji plana temeljnih organizacij. 

75. člen 
(1) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 

na delovne organizacije vsebuje: 
1. pravice in obveznosti za doseganje 

skupnega prihodka (dinarskega in devizne- 
ga), načela za njegovo razporejanje in razpo- 
rejanje čistega dohodka za plansko obdobje; 

2. pravice in obveznosti iz skupnega poslo- 
vanja temeljnih organizacij oziroma poslova- 
nja s sredstvi druge temeljne organizacije na 
domačem in tujem trgu; 

3. Pravice in obveznosti v zvezi z dogovor- 
jeno delitvijo dela ter razširjanjem materialne 
osnove dela, uvajanjem novih tehnologij in 
raziskovalnih dosežkov, razširjanjem trga In 
izobraževanjem pri izvajanju skupne proiz- 
vodne in razvojne usmeritve; 

4. solidarnostne pravice in obveznosti pri 
uresničevanju pravice dela z družbenimi 
sredstvi in pravic iz dela. 

(2) S samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana se urejajo tudi: 
- obveznosti in naloge pri izvajanju progra- 
ma raziskav; 
- obveznosti in naloge v zvezi z uresničeva- 
njem sprejete kadrovske politfke; 
- obveznosti in naloge v zvezi z urejanjem 
prostora ter varstvom in zboljšanjem življenj- 
skega okolja; 
- skupne obveznosti pri ljudski obrambi, var- 
nosti in družbeni samozaščiti; 
- druge skupne obveznosti pri zagotavljanju 
pogojev za delo in življenje delavcev. 

76. člen 
(1) S planom delovne organizacije zago- 

tavljajo temeljne organizacije v njeni sestavi 
na podlagi samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana delovne organizacije povezova- 
nje in uresničevanje svojih skupnih interesov 
pri delu in drugih skupnih interesov, stabil- 
nost svojega dela in poslovanja ter skupno 
doseganje in razporejanje dohodka, ustvarja- 
nje pogojev za razširjanje materialne osnove 
dela, uresničevanje pravice dela in drugih sa- 
moupravnih pravic ter zadovoljevanje skup- 
nih interesov in potreb delovnih ljudi v sami 
delovni organizaciji ter v drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih. 

77. člen 
(1.) Plan delovne organizacije sprejme njen 

delavski svet potem, ko so ga poprej sprejele 
temeljne organizacije v njeni sestavi na način, 
ki ga določa njen statut. 
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(2) če eden ali več delavskih svetov temelj- 
nih organizacij ne sprejme plana delovne or- 
ganizacije, sprejme delavski svet delovne or- 
ganizacije začasnen plan in o tem obvesti 
občinsko skupščino in družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja. Začasen plan sprejme 
delavski svet delovne organizacije največ za 6 
mesecev. 

(3) četudi v roku iz prejšnjega odstavka te- 
ga člena delavski sveti temeljnih organizacij 
ne uskladijo spornih vprašanj in ne sprejmejo 
plana delovne organizacije, se šteje, da delov- 
na organizacija nima plana. 

(4) Če organ, odgovoren za pripravljanje 
plana ne pripravi predloga plana delovne or- 
ganizacije do roka, ki je določen s sklepom 
delavskega sveta delovne organizacije, lahko 
organ samoupravne delavske kontrole delov- 
ne organizacije, sindikat, Služba družbenega 
knjigovodstva, ustanovitelj delovne organiza- 
cije, oziroma pristojni organ skupščine druž- 
benopolitične skupnosti da pobudo za zača- 
sne ukrepe družbenega varstva zoper delov- 
no organizacijo. 

(5) Družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja je dolžan predlagati skupščini družbeno- 
politične skupnosti ustrezne ukrepe. 

78. člen 
Določbe 72. do 77. člena tega zakona se 

smiselno uporabljajo za planiranje* v sestav- 
ljeni organizaciji združenega dela, kakor tudi 
v poslovni skupnosti. 

C. ZADRUGA IN POGODBENA 
ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA 

79. člen 

Določbe 72. do 77. člena tega zakona se 
smiselno uporabljajo tudi za planiranje v 
kmetijski zadrugi in drugi organizaciji združe- 
nih kmetov ter v obrtni iz drugi zadrugi. 

80. člen 

V kmetijski in drugi zadrugi se v skladu s 
samoupravnim sporazumom oziroma pogod- 
bo o združitvi v zadrugo in s statutom urejajo 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana 
in s planom pravice in obveznosti glede pri- 
dobivanja in razporejanja dohodka in delitve 
sredstev za osebne dohodke v zadrugi zapo- 
slenih delavcev, kakor tudi način delitve do- 
hodka, sorazmerno s prispevkom k temu do- 
hodku, ki so ga dali kmetje oziroma delavci in 
delovni ljudje s svojim delom in z združitvijo 
svojih sredstev. 

81. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana in planom kmetijske zadruge se določi- 
jo tudi medsebojni odnosi, pravice in obvez- 
nosti glede: 

1. programa, obsega in organiziranja skup- 
ne kmetijske proizvodnje; 

2. pridobivanja, urejanja in zboljševanja 

kmetijskih zemljišč ter varstva življenjskega OPOMBE: 
okolja; 

3. skupne nabave in skupne uporabe kme- 
tijskih priprav in kmetijske opreme, reproduk- 
cijskega materiala za lastno in skupno kmetij- 
sko proizvodnjo; 

4. skupne graditve kmetijskih objektov in 
njihove uporabe za kmetijsko proizvodnjo; 

5. dejavnosti proizvodnih skupnosti in za- 
družnih enot; 

6. skupne prodaje kmetijskih proizvodov; 
7. virov sredstev za zagotavljanje skupne in 

individualne proizvodnje; 
8. obveznosti pospeševalne službe v kme- 

tijski zadrugi; 
9. socialnega varstva individualnih kmetij- 

skih proizvajalcev. 

82. člen 
(87. čl. z v. z.) 

Kmetje, obrtniki in drugi delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, in 
svoje delo in delovna sredstva združujejo ne- 
posredno, po zadrugi ali drugi obliki združe- 
vanja dela in sredstev ali v drugih oblikah 
poslovnega sodelovanja z organizacijo zdru- 
ženega dela in z njo trajno sodelujejo, urejajo 
s samoupravnim sporazumom o temeljih 
skupnega plana oziroma s skupnim planom 
način upravljanja skupnih zadev z delavci te 
organizacije, skupaj odločajo o skupno dose- 
ženem dohodku in so skupaj udeleženi pri 
njegovi delitvi ustrezno svojemu prispevku k 
temu dohodku. 

83. člen 

(1) V pogodbeni organizaciji združenega 
dela (v nadaljnjem besedilu: pogodbena or- 
ganizacija) delovni človek in delavci, s kateri- 
mi je združil v skladu z zakonom svoje delo in 
sredstva, pripravljajo in sprejemajo smernice 
za plan pogodbene organizacije in elemente 
za sklepanje samoupravnih sporazumov o te- 
meljih plana, kakor tudi temelje plana in plan 
pogodbene organizacije. 

(2) Z elementi za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana, s temelji plana 
in s planom pogodbene organizacije določajo 
za plansko obdobje v skladu s pogodbo o 
ustanovitvi pogodbene organizacije, s sa- 
moupravnim sporazumom o združitvi v po- 
godbeno organizacijo in z zakonom: 

- program obsega in organiziranje poslo- 
vanja, 

- osnove in obveznosti za ustvarjanje ce- 
lotnega prihodka pogodbene organizacije 
posebej za delovnega človeka-poslovodjo in 
posebej za delavce, s katerimi združuje delo 
in sredstva, 

- razmerja in obveznosti glede razporeja- 
nja čistega dohodka na del, ki pripada poslo- 
vodji, in na del, ki je družbena lastnina, 

- razmerja in obveznosti glede razporeja- 
nja dohodka za osebne dohodke, skupno in 
splošno porabo, razširitev materialne osnove 
dela in rezerve, 
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— amortizacija delovnih sredstev, 
- obseg in namen sredstev za zboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela, kakor tudi 
namen sredstev, ki jih poslovodja ponovno 
združi v pogodbeni organizaciji, 
- pogoji za uresničevanje nalog in aktivnosti 
na področju splošne ljudske obrambe, varno- 
sti in družbene samozaščite. 

(3) S planskimi akti iz prejšnjega odstavka 
se glede na potrebe in specifičnosti dejavno- 
sti, ki jo opravlja pogodbena organizacija, 
lahko določijo tudi druge zadeve, v skladu z 
32., 33. in 34. členom tega zakona. 

Č. POSEBNE DOLOČBE ZA 
DOLOČENE ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

84. člen 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področju infrastrukture in so 
med seboj povezane v procesu družbene re- 
produkcije, niso pa združene v skupnosti, so 
dolžne začeti postopek za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov oziroma družbenih do- 
govorov o usklajevanju svojih planov, s kate- 
rimi urejajo medsebojne obveznosti. 

85. člen 
(1) Organizacije združenega dela, ki se uk- 

varjajo s prometom blaga in storitev ter proiz- 
vajalne in druge organizacije združenega de- 
la, s katerimi poslujejo in vzpostavljajo od- 
nose na načelih sodelovanja in samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev v njegovem 
okviru, urejajo s sklepanjem samoupravnih 
sporazumov o temeljih skupnega plana, ozi- 
roma če ne sprejemajo skupnega plana, s 
sklenitvijo samoupravnega sporazuma o us- 
klajevanju planov, medsebojne obveznosti, 
medsebojni vpliv na poslovno in razvojno po- 
litiko, prevzemajo skupen riziko, zagotavljajo 
skupno odgovornost za razširjanje materialne 
osnove in za večanje produktivnosti dela v 
proizvodnji in prometu ter so udeležene pri 
dohodku, doseženem s tem sodelovanjem, 
glede na prispevek k njegovemu doseganju 
oziroma glede na delovni prispevek in skupno 
vložena sredstva (združevanje sredstev in de- 
la). (40. čl. zv. z.) 

(2) Samoupravni sporazum o temeljih 
skupnega plana med temeljno organizacijo, 
ki se ukvarja s prometom blaga in storitev ter 
proizvajalno organizacijo, vsebuje tudi določ- 
be o delitvi skupnega prihodka, doseženega z 
njihovim sodelovanjem ter temelji na samo- 
upravnem sporazumu o trajnejšem poslov- 
nem sodelovanju na podlagi združevanja in 
sredstev. 

86. člen 

(1) Organizacije združenega dela, ki se uk- 
varjajo z izvozom in uvozom in drugim pro- 

metom blaga in storitev, ki na podlagi zakona 
obvezno združujejo delo in sredstva s proiz- 
vajalnimi in drugimi organizacijami združene- 
ga dela, s katerimi poslujejo, skupaj dosegajo 
dohodek in se delijo, sklepajo samoupravne 
sporazume o temeljih skupnega plana in 
sprejemajo skupen plan. (41. čl. zv. z.) 

(2) Organizacija združenega dela iz prejš- 
njega odstavka, s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih skupnega plana določijo zlasti ra- 
zvoj proizvodnih in prometnih zmogljivosti, 
izpopolnjevanje in zboljševanje proizvodov 
oziroma storitev, možnosti za njihov plasman, 
standarde materialnih stroškov in merila za 
ugotavljanje amortizacije, strukturo in način 
oblikovanja cen ter druge splošne pogoje za 
prodajo proizvodov in storitev v skupnem po- 
slovanju. 

87. člen 

(1) če poslujejo organizacije združenega 
dela na področju prometa blaga in storitev s 
potrošniki na podlagi njihove udeležbe v do- 
hodku, sklepajo z organizacijo potrošnikov 
samoupravne sporazume o temeljih plana in z 
njo sprejemajo plan. (42. zv. z.). 

(2) S sporazumi iz prejšnjega odstavka do- 
ločijo zlasti razvoj trgovske mreže, asorti- 
ment, količino in kakovost blaga, medsebojna 
razmerja glede določanja cen, pogoje in na- 
čin prodaje blaga ter merila za udeležbo po- 
trošnikov prrdoseženem prihodku. 

88. člen 
(43. cl. zv. z) 

Organizacije združenega dela, ki so med 
seboj neposredno povezane v proces trajnej- 
še delovne kooperacije oziroma družbene re- 
produkcije za organiziranje družbene proiz- 
vodnje oziroma skupnega prihodka in skupno 
doseganje dohodka, lahko določajo medse- 
bojne obveznosti s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih skupnega plana in sprejemajo sku- 
pen plan ali sklenejo samoupravni sporazum 
o usklajevanju planov. 

89. člen 

(1) Ko organizacije združenega dela skupaj 
z drugimi organizacijami oziroma skupnostmi 
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih 
skupnega plana, oziroma samoupravne spo- 
razume o usklajevanju planov, lahko sporazu- 
mno oblikujejo skupno delovno telo za pri- 
pravo teh planskih dokumentov in za sprem- 
ljanje njihovega uresničevanja. 

(2) Za sprejemanje planov na podlagi spo- 
razumov iz prejšnjega odstavka se uporablja- 
jo določbe tega zakona o sprejemanju planov, 
če ni s posebnim zakonom drugače dolo- 
čeno. 

90. člen 

Samoupravne organizacije in skupnosti in 
druge oblike združevanje dela in sredstev, ki 
so s samoupravnim sporazumom povezane v 
skupnosti združenega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelovanje, usklajujejo 
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in zagotavljajo svoje proizvodne, delovne, po- 
slovne in druge v reprodukciji povezane inte- 
rese s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
skupnega plana in skupnim planom ali s sa- 
moupravnim sporazumom o usklajevanju pla- 
nov. 

D. BANKE 

91. člen 

S planiranjem v bankah uresničujejo delav- 
ci temeljnih organizacij ter drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti (članic) svoje 
interese in združujejo sredstva. V ta namen 
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih 
plana bank v skladu s temelji plana svoje 
temeljne organizacije oziroma s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih plana samouprav- 
nih organizacij in skupnosti v katere so zdru- 
ženi. 

92. člen 

Sklep o pripravljanju plana temeljne banke 
sprejme zbor temeljne banke na predlog or- 
gana temeljne banke, ki ga določa njen statut. 

93. člen 

S sklepom o pripravljanju plana'temeljne 
banke se določi organ, ki je odgovoren za 
pripravljanje plana in rok, v katerem more 
predložiti predlog plana temeljne banke. S 
tem sklepon se lahko določijo tudi druge za- 
deve, pomembne za pripravljanje samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana temeljne 
banke in plana temeljne banke. 

94. člen 

Na podlagi sklepa o pripravljanju plana te- 
meljne banke določi zbor temeljne banke 
predlog elementov za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov, o katerih razpravljajo in sklepajo delavci 
članic temeljne banke na zborih delavcev. 

95. člen 

Organ, ki je odgovoren za pripravljanje pla- 
na temeljne banke, določi delovni program 
pripravljanje plana temeljne banke, organizira 
in usmerja delo v postopku priprave plana ter 
je odgovoren za pravočasno določitev delov- 
nega programa ter za vsa dejanja, ki so nujna 
za samoupravno sporazumevanje o temeljih 
plana temeljne banke ter pravočasno predlo- 
žitev predloga plana. 

96. člen 

Predlog samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana temeljne banke določi zbor te- 
meljne banke na podlagi elementov za pri- 
pravljanje samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana temeljne banke, ki so jih sprejeli 
delavci članic temeljne banke. 

97. člen OPOMBE: 

1. S samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana temeljne banke se članice temeljne 
banke dogovorijo o skupnih interesih in ciljih, 
o medsebojnih pravicah in obveznostih glede 
združevanja dela in sredstev, o ustvarjanju 
dohodka in skupnem zagotavljanju denarnih 
sredstev za opravljanje, zboljševanje in razšir- 
janje svojih dejavnosti. 

2. Samoupravni sporazum o temeljih plana 
temeljne banke vsebuje zlasti: 

- naloge temeljne banke pri uresničevanju 
skupnih ciljev in smeri razvoja članic temeljne 
banke ter kriterije za združevanje, zbiranje in 
pridobivanje sredstev doma in v tujini za ure- 
sničitev teh nalog; 

- ukrepe in kriterije za usklajevanje potreb 
članic temeljne banke z možnostmi za zdru- 
ževanje, zbiranje in pridobivanje sredstev; 

- združevanje dela in sredstev za uresniče- 
vanja planov, dogovorov in samoupravnih 
sporazumov; 

- načine in kriterije za poslovanje s tujino; 
- osnove in merila za uporabo sredstev, za 

dajanje avalov in garancij; 
- pogoje kreditiranja; 
- način in ukrepe za ohranitev likvidnosti 

banke; 
- združevanje sredstev v sklade banke; 
- razmerja pri oblikovanju in razporejanju 

skupaj ustvarjenega dohodka ter ukrepe in 
način prevzemanja rizika v poslih temeljne 
banke' 

- program materialnega razvoja temeljne 
banke ter program razvoja njene delovne 
skupnosti. 

98. člen 

Podlaga za plan temeljne banke je samou- 
pravni sporazum o temeljih plana temeljne 
banke. 

. i, 
99. člen 

Plan temeljne banke sprejme zbor temeljne 
banke na način in po postopku, ki ga določa 
njen statut. 

100. člen 

Plan temeljne banke določa zlasti: 
- skupne interese in cilje razvoja članic 

temeljne banke; 
- obseg združevanja in ukrepe usmerjanja 

sredstev; 
- zbiranje in pridobivanje sredstev; 
- usmerjanje sredstev za uresničevanje 

prevzetih obveznosti; 
- način in ukrepe za ohranitev likvidnosti 

temeljne banke; 
- način oblikovanja in uporabe sredstev 

združenih bank ter oblikovanje in razporeja- 
nje skupaj ustvarjenega dohodka kakor tudi 
ukrepe in način za prevzemanje rizika v poslih 
temeljne banke. 

- program materialnega razvoja temeljne 
banke ter program razvoja njene delovne 
skupnosti; 

poročevalec 
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OPOMBE: 101 člen 
Za planiranje v interni banki se smiselno 

uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za 
temeljno banko, če ni s predpisi drugače do- 
ločeno. 

102. člen 
1. Plan združene banke določa naloge za 

tiste dejavnosti in posle, ki so določeni v sa- 
moupravnem sporazumu o združitvi v združe- 
no banko ali v posebnem samoupravnem 
sporazumu temeljnih bank, ki so članice 
združene banke. 

2. Plan združene banke lahko določa tudi 
skupno poslovno politiko združene banke ter 
bank, ki se združujejo v njej. 

103. člen 

Poleg temeljnih planskih aktov, ki jih spre- 
jema banka, lahko sprejemajo banke tudi dru- 
ge samoupravne sporazume o skupnem pla- 
niranju in uresničevanju razvojnih programov 
posameznih dejavnosti, objektov ali drugih 
poslovnih aktivnosti. 

E. SKUPNOSTI PREMOŽENJSKEGA 
IN OSEBNEGA ZAVAROVANJA TER 
DRUGE FINANČNE ORGANIZACIJE 

104. člen 
Plan skupnosti premoženjskega in osebne- 

ga zavarovanja temelji na samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov rizičnih skupnosti, 
ki jih sklepajo samoupravne organizacije in 
skupnosti s tistimi rizičnimi skupnostmi, v kav 
katerih združujejo del svojega dohodka zara- 
di zavarovanja pred nevarnostmi, ki jih ogro- 
žajo. Temeljne rizične skupnosti premoženj- 
skega in osebnega zavarovanja sprejemajo 
plane na podlagi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov rizičnih skupnosti na način, 
ki ga določajo njihovi samoupravni splošni 
akti ter zakon. 

105. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana ri- 

zične skupnosti mora biti v skladu s temelji 
plana temeljne organizacije in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in vsebuje 
zlasti: 

— število zavarovanj in višino združenega 
dohodka v obliki zavarovalnih premij po 
vrstah zavarovanj; 

- sredstva za izvajanje preventivne in re- 
presivne dejavnosti; 

- višino, namene, pogoje in način uporabe 
začasno prostih sredstev; 

— višino, namene in pogoje združevanja za- 
časno prostih sredstev za preventivno dejav- 
nost in za usmerjanje naložb v prednostne 
dejavnosti, dogovorjene s temelji planov za- 
varovancev v skladu s plani družbenopolitič- 
nih skupnosti; 

- višino sredstev za oblikovanje celotnega 
prihodka delovne skupnosti; 

- sredstva, potrebna za razširitev material- 
ne osnove dela delovne skupnosti ter namen 
uporabe teh sredstev. 

106. člen 

Plan temeljne rizične skupnosti, območne 
skupnosti, rizične skupnosti, zavarovalne 
skupnosti in drugih oblik združevanja in orga- 
niziranja v skupnosti premoženjskega in živ- 
ljenjskega zavarovanja določa zlasti: 
- razvojno usmeritev zavarovalnih pogojev 

in temeljne poslovne politike zavarovalnih 
premij; 

- ukrepe za odvrnitev ali zmanjšanje neu- 
gcdnih učinkov, vzrokov, ki utegnejo povzro- 
čiti škode in sredstva za njihovo uresničeva- 
nje; 

- politiko uporabe začasno prostih zavaro- 
valnih sredstev. 

107. člen 

Določbe od 104. do 106. člen tega zakon- se 
uporabljajo smiselno za planiranje v pozava- 
rovalni skupnosti. 

108. člen 

Plani drugih finančnih organizacij temeljijo 
na samoupravnih sporazumih; ki jih sklepajo 
samoupravne organizacije in skupnosti z dru- 
gimi finačnimi organizacijami, v katerih zdru- 
žujejo sredstva, oziroma uresničujejo svoje 
interese. 

F. DELOVNE SKUPNOSTI 

109. člen 

(1.) S sklepom o pripravi plana delovne 
skupnosti določi svet delovne skupnosti roke, 
do katerih morajo biti planski akti pripravljeni 
in kdo mora te planske akte pripraviti.' 

(2.) Delovna skupnost sprejema temeljne 
plana in plan delovne skupnosti. 

(3.) Delavci delovne skupnosti v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih enako- 
pravno z delavci temeljnih in drugih organizam 
cij združenega dela ter skupnosti, v katerih 
sestavi so, pripravljajo planske akte teh orga- 
nizacij in o njih sklepajo. 

110. člen 
(1.) S temelji plana delavci delovne skupno- 

sti določajo za plansko obdobje - v skladu s 
samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki so 
ga sklenili z delavci v samoupravni organiza- 
ciji oziroma skupnosti, za katero opravljajo 
storitve - osnove in obveznosti za ustvarjanje 
celotnega prihodka oziroma pridobivanje do- 
hodka delovne skupnosti; obveznosti za 
opravljanje storitev v določenem obsegu in 
kvaliteti; obveznosti glede razporejanja do- 
hodka na osebne dohodke, skupno in sploš- 
no porabo, razširitev materialne osnove dela 
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in izboljšanje strokovne usposobljenosti ter 
reaerve; pravice, obveiznosti in odgovornosti 
materialnega in finančinega značaja, kakor tu- 
di obveznost za izvrševanje nalog s področja 
ljudske obraihbe, varnosti in družbene samo- 
zaščite. 

(2.) Glede na specifičnosti posameznih de- 
javnosti in področij ctoločajo temelji plana 
delovne skupnosti tudi druge pravice, obvez- 
nosti in dolžnosti, ki so jih delavci delovne 
skupnosti prevzeli s samoupravnimi sporazu- 
mi o medsebojni i h pravicah, obveznostih in 
odgovornostih. 

111. člen 

(1.) S temelji plana delovne skupnosti iz 5. 
člena tega zakona delavci delovne skupnosti 
določajo za plansko obdobje, v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom, s katerim urejajo 
in usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem 
in razporejanjem dogodka delovne skupnosti 
ter s programom dtsla organa, organizacije 
oziroma skupnosti osnove in merila za prido- 
bivanje dohodka delovne skupnosti; osnove 
in merila za njegovo razporejanje na osebne 
dohodke in skupno porabo; pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti cielavcev delovne skup- 
nosti glede neporabljenih sredstev za mate- 
rialne stroške in drugilh prihrankov; pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev delovne 
skupnosti za izvrševanje funkcij, def in nalog 
organa, organizacije oziroma skupnosti; 
vprašanja v zvezi z zagotavljanjemživljenjskih 
in delovnih pogojev delavcev delovne skup- 
nosti in druge mfedsebojne pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti. 
VARIANTA: ta člen se črta 

^ 112. člen 

Temelje plana delovne skupnosti sprejmejo 
delavci delovne skupnosti z referendumom. 

113. člen 

Plan delovne skupnosti vsebuje: 
- vrsto, oteeg storitev in njihovo kakovost; 
- pridobivanje in razporejanje dohodka in 

čistega dohodka; 
- sredstva za tekoče poslovanje in način 

rriihovega zagotavljanja po dogovorjenih kri- 
ter xj i h, ki služijo kot osnova za svobodno me- 
njavi d&la, 

_ sreclstva za razširjanje in razvijanje mate- 
rialni t>sO°ve dela v skladu 2 naravo storitev, 
Li iih nn.-avlja delovna skupnost in s skupnimi 
int'poj >\=kradi katerih je ustanovljena, če je 
tako doao\«rt ieno s samoupravnim sporazu- 
mom o meo^ojnih pravicah, obveznost.h m 

°d^°planiraSnje' m\ terialnih pogojev življenja 
in dela delavcev in cSru9,h p°9°J?£nhra?pva 

- kadrovski razvoj >.'n program izobrazeva- 

n,-dzagSan]e pogoji za sejanje stano- 

n^rTdelu in zcVa^nc, varsWo, 
- naloge s področja * Jsčite 

obrambe; varnosti in družbene samozaščite. 

114. člen 

(1.) Plan delovne skupnosti iz 5. člena tega 
zakona vsebuje: 

- vrsto, obseg in zahtevnost del in nalog 
ter njihovo kakovost; 

- pridobivanje in razporejanje dohodka de- 
lovne skupnoeti ter urejanje dru^h vprašanj v 
zvezi z družbenoekonomskim položajem de- 
lavcev v delovni skupnosti; 

- zagotavljanje pogojev za urejanje stano- 
vanjskih zadev; 

- naloge s področja ljudske obrambe in 
družbene samoeaščite. 

(2.) Plan delovne skupnosti iz prejšnjega 
odstavka doioče tudi sodelovanje delovne 
skupnosti pri varstvu pri delu in zdravstvenem 
varstvu delavcev te delovne skupnosti pri za- 
gotavljanju materialnih in drugih pogojev živ- 
ljenja in dela delavcev, kadrovskem razvoju in 
programu izobraževanja delavcev. V primeru, 
da delavci delovne skupnosti glede na naravo 
dejavnosti organa, organizacije ali skupnosti, 
za katero opravljajo dela in naloge, pridobiva- 
jo sredstva za razširiteiv materialne osnove 
svojega dela, določa plan delovne skupnosti 
tudi obseg sredstev za razširjanje in razvijanje 
materialne osnove dela. 

VARIANTA: te člen se črta 

115. člen 

(1.) Plan delovne skupnosti sprejme svet 
delovne skiupnosti, ko ugotovi, da je v skladu 
s temelji pitana delovne skupnosti. 

(2.) Ce je ta^o določeno s samoupravnim 
sporazumom o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih, je plan delovne 
skupnosti sprejet, ko da nanj soglasje organ 
upravljanja samoupravne organizacije oziro- 
ma skupnosti, za katere delovna skupnost 
opravlja storitve, pri delovnih skupnostih v 
organih družbenopolitičnih skupnosti in or- 
ganih družbene skupnosti pa izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti, če ni 
s predpisom drugače določeno. 

G. SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI 

116. člen 
(1.) Skupščina samoupravne interesne 

skupnosti s sklepom o pripravi plana določi 
roke, do katerih morajo biti planski akti pri- 
pravljeni, in organ, ki je odgovoren za priprav- 
ljanje plana. Organ pripravi delovni program 
pripravljanja plana. 

(2.) V organu, ki je odgovoren za pripravlja- 
nje plana, morajo biti enakopravno zastopani 
uporabniki in izvajalci. 

117. člen . 

(1.) Dejavci v temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela in delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih pJana samoupravnih in- 
teresnih skupnosti usklajujejo in opredeljuje- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: jo svoje skupne potrebe in interese ter pravice 
in obveznosti, ki se nanašajo na uresničeva- 
nje nalog, zaradi katerih je bila ustanovljena 
samoupravna interesna skupnost. 

(2.) Samoupravne sporazume iz prejšnjega 
odstavka sklepajo udeleženci na podlagi ele- 
mentov za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov. 

(3.) Skupščina samoupravne interesne 
skupnosti določi in objavi način, s katerim 
bodo udeleženci sporazuma oblikovali ele- 
mente za sporazum o temeljih plana samo- 
upravne interesne skupnosti. 

(4.) Če za istovrstno dejavnost deluje več 
samoupravnih interesnih skupnosti, določi in 
objavi način oblikovanja elementov tista 
izmed njih, ki deluje na celotnem območju SR 
Slovenije, oziroma zveza teh skupnosti, oziro- 
ma tista izmed skupnosti, ki na podlagi spora- 
zuma usklajuje delovanje posameznih skup- 
nosti. 

118. člen 

J1) Elemente za sporazum sprejemajo ude- 
leženci samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana samoupravne interesne skupnosti, ter 
jih po svojih delegatih usklajujejo v skupščini 
samoupravne interesne skupnosti. 

(2) Udeleženci, ki sklepajo sporazum kot 
uporabniki, sprejemajo zlasti elemente, s ka- 
terimi opredeljujejo: 

1. obseg potreb po posameznih vrstah pro- 
izvodov, storitev ali socialnih pravic, ter njiho- 
vo kvaliteto; 

2. pogoje in kriterije, pod katerimi naj bi 
jim bile te potrebe zadovoljene; 

3. prostorsko organizacijo in lokacijo 
zmogljivosti; 

4. sredstva, ki naj bi jih združevali za ure- 
sničitev svojih potreb v okviru samoupravne 
interesne skupnosti. 

(3) Udeleženci, ki sklepajo sporazum kot 
izvajalci, pa sprejemajo zlasti elemente, s ka- 
terimi opredeljujejo: 

1. obseg in kvaliteto proizvodov ali storitev, 
ki jih lahko zagotovijo ob danih zmogljivostih 
ter po veljavnih normativih in standardih; 

2. predloge za morebitno spremembo ve- 
ljavnih normativov in standardov; 

3. merila za določitev cene oziroma povra- 
čila, za proizvode ali storitve, ki naj bi jih 
zagotavljali po sporazumu. 

119. člen 
(1) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 

na samoupravne interesne skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti vsebuje: 

1. obseg storitev po posameznih točkah 
programa; 

2. normative in standarde, ki jim morajo 
ustrezati storitve; 

3. pogoje in kriterije, pod katerimi bodo 
storitve na razpolago uporabnikom, (razpo- 
red delovnega časa, razmestitev zmogljivosti, 
itd.) vštevši morebitna doplačila ob neposre- 
dni uporabi storitev; 

4. cene za enoto storitev, ki se priznava 
izvajalcu, z navedbo njene strukture po posa- 

meznih sestavinah, (materialni stroški, amorti- 
zacija, obveznosti iz dohodka, osebni dohod- 
ki in sklad skupne porabe, rezerve in morebit- 
ni del za razširitev materialne osnove dela); 

5. objekti in posebna oprema, ki se bo pri- 
dobila po sporazumu z navedbo lokacije, 
zmogljivosti in rokom dograditve ter višino 
sredstev, ki se združujejo; 

6. opredelitev programa za katerega se 
združujejo sredstv^ po načelu solidarnosti, 
pogoje za uveljavifev pravice do skupnosti, 
pogoje za uveljavitev pravice do solidarnosti 
ter znesek, ki ga udeleženci sporazuma pri- 
spevajo v ta namer\; opredelitev programa, za 
katerega se združujejo sredstva po načelu 
vzajemnosti ter znesek, ki ga udeleženci spo- 
razuma prispevajo V ta namen; 

7. skupne obveznosti udeležencev po spo- 
razumu; 

8. osnove in merila za združevanje sredstev 
9. način nadzora nad izvajanjem spora- 

zuma. 
i'2)česesamoupravnimsporazumom o teme- 
ljih plana samoupravne interesne skupnosti 
zagotavljajo socialne pravice v obliki nado- 
mestil, vsebuje samoupravni sporazum tudi 
določbe: 

1. o vrstah socialnih pravic; 
2. o pogojih, kriterijih in merilih, po katerih 

bodo uveljavljali te pravice; 
3. višino sredstev, ki jih v ta namen združu- 

jejo. 
(3) Samoupravni sporazum lahko vsebuje 

tudi druge določbe, ki se nanašajo na pravice, 
obveznosti in odgovornosti udeležencev spo- 
razuma. 

120. člen , 

(1) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na samoupravne interesne skupnosti s po- 
dročja materialne proizvodnje vsebuje: 

1. fizični obseg proizvodnje oziroma mate- 
rialnih storitev; 

2. standarde in normative, ki jim morajo 
ustrezati proizvodi, oziroma storitve; 

3. kriterije in merila, po katerih se bo ugo- 
tavljala cena proizvoda oziroma storitve; 

4. posebne pogoje, pod katerimi bodo pro- 
izvodi ali storitve na razpolago uporabnikom; 

5. objekte, ki se bodo gradili po sporazu- 
mu, lokacijo in rok dograditve ter znesek, ki 
se združuje po sporazumu za posamezen ob- 
jekt; 

6. združevanje sredstev za uresničevanje 
programa ter osnove in merila, po katerih 
bodo udeleženci združevali sredstva za ta 
program; 

7. skupne denarne obveznosti udeležen- 
cev; 

8. način nadzora nad izvajanjem spora- 
zuma. 

(2) Samoupravni sporazum lahko vsebuje 
tudi druge določbe, ki se nanašajo na pravice, 
obveznosti in odgovornosti udeležencev spo- 
razuma. 

121. člen 
(1) Predlog samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana samoupravne interesne skup- 
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nosti, ki opravlja dejavnost ozi»q*ma zadeve 
posebnega družbenega pomena, prerj spreje- 
manjem v temeljnih organizacij.&h združene- 
ga dela obravnava zbor zdru ženega dela 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

(2) če ta zbor meni, da predloženi spora- 
zum ni v skladu s sprejetimi smernicami druž- 
benopolitične skupnosti, o ter* obvesti skup- 
ščino samoupravne interesne skupnosti in ji 
predlaga, naj predlog sporaj:u«na uskladi s 
smernicami družbenopolitične stkupnosti. 

122. člen 

Če izvršni svet družbenppolitidne skupnosti 
meni, da samoupravni sporazun o temeljih 
plana ali plan samoupravne interesne skup- 
nosti bistveno ogroža temeljne interese skla- 
dnega razvoja družbenopolitične skupnosti 
oziroma, če na področju, ki jo posebnega 
družbenega pomena, sploh ne prkJe do spo- 
razuma, je o tem dolžan obvestilti skupščino 
družbenopolitične skupnosti in ji predlagati 
ustrezne ukrepe. 

•i 123. člen 

Plan samoupravne interesne,' skupnosti 
sprejme skupščina te skupnosti. Plan samo- 
upravne interesne skupnosti, ka'tere skupšči- 
na odloča enakopravno z zbori skupščine 
družbenopolitične skupnosti, sprejme skup- 

;čina te samoupravne interesne skupnosti v 
oglasju s skupščino družbenopolitične 
kupnosti. 

124. člen . 
(sml&elno 84. čl. zv. z.) 

Plan samoupravna interesne skupnosti vse- 
OMje: 

1. srednjeročne cilje razvojsi dejavnosti, za 
katero je bila samoupravna Skupnost usta- 
novljena; 

2. naloge, obveznosti in sredstva iz samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravne interesne sklonosti; 

3. naloge, ki jih prevzema samoupravna in- 
teresna skupnost po drugih sporazumih, do- 
govorih ali predpisih, ter ukrepe in sredstva 
za njihovo uresničitev; 

4. organizacijske, kadroyse in materialne 
ukrepe za uresničitev plana. 

125. člen 
Za samoupravne sporazume-temeljih pla- 

na in plan temeljnih skupnosti? ali enot v sa- 
moupravni interesni skupnostii, zvez ali dru- 
gih oblik združevanja samoupravnih intere- 
snih skupnosti se smiselno uporabljajo do- 
ločbe 116. do 124. člena tega z pkona, skladno 
s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo te- 
meljne skupnosti, enote, zvezp, združenja in 
druge oblike združevanja po statutu samo- 
upravne interesne skupnosti, sporazumu o 
njeni ustanovitvi oziroma zdru.ptvi in zakonu. 

126. člen 
(1) Članice Samoupravne imteresne skup- 

nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino sklepajo samoupravni sporazum o te- 
meljih plana te skupnosti. 

(2) Samoupravni sporazum o temeljih pla- OPOMBE: 
na Samoupravne interesne skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tuf no: 

- ureja, medsebojne odnose, pravice in ob- 
veznosti ter odgovornosti članic skupnosti 
glede uvoza in izvoza blaga in storitev; priliva 
in odliva deviz, najemanja in dajanja kreditov 
tujini, regionalne usmerjenosti ekonomskih 
odnosov s tujino, skupnih vlaganj in> dolgo- 
ročnega poslovnega sodelovanja z dcmačimi 
in tujjmi partnerji; 
- opredeljuje kriterije razvojne poliUSke ter 

pogoje za sklepanje samoupravnih spiorazu- 
mov o združevanju dela in sredstev z name- 
nom povečanja deviznega priliva in racional- 
ne nadomestitve uvoza ter za doseganj^ dru- 
gih nalog, določenih v tem sporazumu. 

(3) Samoupravni sporazum Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino se sklepa na podlaigi v 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino dogovorjenih skupnih oiljev 
in elementov po pogojih in na način, ki je 
določen v zakonu. 

(4) Na osnovi samoupravnega sporazuma 
o temeljih planov ekonomskih odnosov s tuji- 
no sprejme skupščina skupnosti vsako leto 
zadolžitve po plačilno-bilančnih in deivizno- 
bilančnih položajih zbirno za vse člane skup- 
nosti in po enotah skupnosti. Te zadolžitve so 
ena od osnov za oblikovanje projekcije iplačil- 
no-bilančnega in devizno-bilančnega položa- 
ja republike in enotni projekciji plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije. 

127. člen 

Plan Samoupravne interesne skupnositi SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino ureja 
odnose, ki jih določa akt o njeni ustanovitvi in 
so konkretizirani v samoupravnem sporazu- 
mu o temeljih plana, zlasti pa; 

- skupne interese in cilje članov na po- 
dročju uvoza in izvoza blaga in storitev, priliva 
in odliva deviz, kreditnih odnosov s tujino, 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja, pre- 
nosa znanja in tehnologije ter regionalno in 
valutno usmerjenost ekonomskih odnosov s 
tujino; 

- obveznosti, odgovornosti in pravice čla- 
nov na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino; 

- skupne cilje in elemente, ki imajo pose- 
ben pomen za plačilno in devizno bilanco 
Jugoslavije. 

128. člen 

Po sprejemu projekcije plačilne bila/ico in 
projekcije devizne bilance Jugoslavfje (n v 
njunem okviru projekcij plačilno-bilar>čnih in 
devizno-bilančnih položajev republik, in avto- 
nomnih pokrajin v Skupščini SFRJ, se v Sa- 
moupravni interesni skupnosti Sft Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino izvede posto- 
pek usklajevanja planov s projekcijo plačilno- 
bilančnega in devizno-bilančnega položaja 
SR Sloveruje, 
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H. KRAJEVNE SKUPNOSTI 

129. člen 

(1) Delavci, delovni ljudje in občani se v 
krajevni skupnosti povezujejo s temeljnimi or- 
ganizacijami, kjer občani krajevne Skupnosti 
ustvarjajo dohodek, s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi ter samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, ki ne glede na njihov 
sedež s svojo dejavnostjo in razvojen« nepo- 
sredno vplivajo in posegajo v delo in razvoj 
krajevne skupnosti, da bi zagotavljali in razvi- 
jali socialistične samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose irr uresničevali druge skupne 
interese-in potrebe, ter samoupravno združe- 
vali delo in sredstva. 

130. člen 

(1) Skupščina oziroma: organ, določen v 
statutu krajevne skupnosti, s sklepom o>pri- 
pravljanju plena zadolži svet krajevne skup- 
nosti, da pripravi smernice za plan krajevne 
skupnosti in 'elemente za samoupravno spo- 
razumevanje in dogovarjanje o temeljih pia- 
na.S sklepom ustanovi tudi organe ali delov- 
na telesa, ki so odgovorni za pripravljanje 
plana za posamezna področja družbenega 
dela in življenja;'jih zadolži, da povežejo de- 
javnost vseh zainteresiranih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, družbenih organiza- 
cij in društev, da bi zagotovili njihovo usklaje- 
no delovanje in sporazumevanje v pripravah 
in sprejemanju planov za njihovo področje; 
določi roke za izdelavo plana krajevne skup- 
nosti. 

(2) Pristojni organi občine, na območju ka- 
tere je krajevna skupnost, so dolžni krajevni 
skupnosti strbkovno in organizacijsko poma- 
gati pri pripravljanju planskih aktov. 

131 .'člen 

(h) Svet krajevne skupnostbpripravi smer- 
nice za plan krajevne skupnosti s sodelova- 
njem družbenopolitičnih in družbenih organi- 
zacij na območju krajevne skupnosti, občin- 
skih- organov ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki s svojo dejavnostjo in razvojnimi 
usmeritvami neposredno in bistveno vplivajo 
jin posegajo v delo in razvoj krajevne skupno- 
sk'- 

(t?) Svet krajevne Skupnosti pripravi ele- 
mtv\ te za samoupravno sporazumevanje v sa- 
mouk370' interesni skupnosti in dogovarja- 
nje o temeljih plana občine ter zbere in uskla- 
juje eix?Vnerrte temefnih organizacij, ki sode- 
lujejo pVk samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana ^'rajevne skupnosti. 

(3) DekVO'- delovni ljudje in občani krajev- 
ne skupnost!' z osebnim izjavljanjem na način, 
ki ga določb 9>*atut krajevne skupnosti, dolo- 
čajo smernic1:® aapian krajevne skupnosti ter 
elemente za iSlfclePanie samoupravnih spora- 
zumov o teme*;iO Planov 2 drugimi samou- 
pravnimi organizat^3™' in. skupnostmi ter za 
sklepanje dogovora ° temeljih plana občine. 

(4) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na krajevne skupnosti V'Prei8maj°delavci, de- 

lovni ljudje in občani krajevne skupnosti z 
osebnim izjavljžanjem tla način, ki ga določa 
statut krajevne ekUpnoŠti. 

(5) Delavci v temeljnih organizacijah skle- 
pajo samoupravni spor^ztim o temeljih plana 
krajevne skuprrosti po postopku iz 65. člena 
tega zakona, deltavflci, delovni ljudje in občani 
vdrugih samoupta\*il4i organizacijah in skup- 
nostih, ki sodelujejo pri sklepanju samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana kra- 
jevne skupnosti pa po postopku, ki je določen 
za sklepanje samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana njittovih organizacij in skupnosti. 

(6) Svet krajevr>e skupnosti v skladu z nje- 
n nim statutom pripravi prvsdtog samouprav- 
nega sporazuma o temeljflh plana krajevne 
skupnosti. 

(7) Svet krajevne skupnosti predloži pred- 
log samoupravnoga sporazuma o temeljih 
plana krajevne skupnosti v poprejšnjo obrav- 
navo zboru delegatov vseh samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, samoupravnih intere- 
snih skupnosti, njifioVih enot, temeljnih skup- 
nosti ter družbenih organizacij in društev ter 
delegatom občinske skupščine z območja te 
krajevne skupnosti. J, 

11312. člen 

(1) Samoupravni sporazum o temeljih piav 
r*a krajevne skupnosti določa medsebojne 
ocinose udeležencev tega samoupravnega 
sporazuma, pravice iv vzajemne obveznosti 
ter naJoge in odgovornosti glede urejanja na- 
selij in drugega prostora na območju krajevne 
skupnosti, izgradnje 4n uporabe stanovanj, 
zaposlovanja, 'Otroškega varstva, vzgoje' in 

"izobraževanja, kulture, javnega obveščanja, 
telesne kulture, komunalnih in drugih dejav- 
nosti za naposredno zadovoljevanje potreb 
delovnih ljudi in občanov ter potreb družin in 
gospod \njstev, trgovime in drugih storitev, 
ljudske obrambe, varnosti in družbene samo- 
zaščite, varstva človekovega okolja, kulturrlih 
in zgodovinskih spomemikov in drugo. 

(2) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na krajevne skupnosti določa tudi sredstva, 
ukrepe in aktivnosti za izpolnjevanje v samo- 
upravnertrsporazumu določenfh nalog in od- 
govornosti*ter njihcWe nosilce. 

(3) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na krajevne skupnosti lahko vsebuje tudi do- 
ločbe v zvezi s samoprispevkom občanov, 
njegov namen in pogpoje za njegovo izvedbo. 

133. člen 

(1) Samoupravni sporazum o temeljih pla- 
na krajevne skupnosti sklepajo delovni ljudje 
in občani, ki žive v krajovni skupnosti, delavci 
temeljnih organizafcij, Iki ne glede na njihov 
sedež s svojo dejavnostjo neposredno in bi- 
stveno vplivajo in posetgajo v delo in razvoj 
krajevne skupnosti ter samoupravne intere- 
sne skupnosti, njihove enote oziroma temelj- 
ne skupnosti. 

(2) Šteje se, da temeljna organizacija, ne 
glede na njen sedež, neposredno in bistveno 
vpliva na razvoj krajevne skupnosti: 
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1. če zaposluje oziroma namerava zaposlo- 
vati delovne ljudi, ki živijo v krajevni skupnosti 
ali živijo v njej njihove družine in katerih po- 
goji dela, življenja in razvoja so pomembni za 
pridobivanje dohodka, produktivnosti dela in 
razvoj te temeljne organizacije; 

2. če trajno opravlja storitve za neposredne 
potrebe delovnih ljudi in občanov krajevne 
skupnosti; 

3. če s svojo dejavnostjo posega v rabo 
prostora oziroma ekološke razmere na ob- 
močju krajevne skupnosti, 

134. člen 
(1) Samoupravna organizacija oziroma 

skupnost, ki z razvojnimi interesi in usmeri- 
tvami posega v razvoj posamezne krajevne 
skupnosti, uskladi s krajevno skupnostjo svo- 
je elemente v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana krajevne skupnosti. 

(2) Če samoupravna organizacija oziroma 
skupnost ne začne postopka za sklenitev sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana 
krajevne skupnosti, ji lahko občinska skup- 
ščina na pobudo krajevne skupnosti to naloži. 

(3) Če do samoupravnega sporazuma iz 
prejšnjega odstavka ne pride v predpisanem 
roku, ukrepa občinska skupščina v okviru 
svojih pristojnosti. > 

135. člen 

Delovni ljudje in občani krajevnih skupno- 
sti, ki so povezane v skupnost krajevnih skup- 
nosti, ali kako drugače povezane s skupnimi 
interesi, v skladu s svojimi statuti na samou- 
praven način določajo skupne interese, ki jih 
bodo usklajevali in uresničevali v tej skupno- 
sti in postopek planiranja v njej. Hkrati določi- 
jo organe, roke in postopke za pripravljanje 
planov v teh skupnostih. 

136. člen 

Dve ali več krajevnih skupnosti z območja 
iste ali različnih občin lahko sprejme samou- 
pravni sporazum o usklajevanju planov. Po- 
budo za sklenitev takega samoupravnega 
sporazuma da svet krajevne skupnosti, lahko 
pa tudi občinska skupščina, na območju kate- 
re je krajevna skupnost, ki bi tak samoupravni 
sporazum sklenila. Svet krajevne skupnosti, 
na katerega je naslovljena pobuda za skleni- 
tev samoupravnega sporazuma o usklajeva- 
nju planov, je dolžan obravnavati pobudo za 
sklenitev samoupravnega sporazuma o uskla- 
jevanju planov in do nje zavzeti stališča. 

137. člen 

(1) V plan krajevne skupnosti se vnesejo 
naloge za uresničevanje skupnih interesov in 
solidarnega zadovoljenja skupnih potreb, o 
katerih je bilo s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana krajevne skupnosti doseženo 
soglasje. (89. čl. zv. z. 1. odst.) 

(2) Plan krajevne skupnosti vsebuje cilje in 
naloge, medsebojne obveznosti in sredstva za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju 

urejanja naselij, stanovanjskim področju, po- OPOMBE: 
dročju komunalnih dejavnosti, urejanja zem- 
ljišč, varstva in zboljševanja življenjskega 
okolja, ljudske obrambe, varnosti družbene 
samozaščite, otroškega varstva, socialnega 
skrbstva, socialnega varstva in na drugih po- 
dročjih življenja in dela. Plan krajevne skup- 
nosti vsebuje tudi naloge na področju pro- 
storskega razvoja in razmestitve proizvajalnih 
sil, ki so bistvene za pogoje življenja in dela 
občanov v krajevne skupnosti in so predvide- 
ne v planih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter planih družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

(3) Plan krajevne skupnosti vsebuje tudi 
ukrepe za izvršitev plana in njihove nosilce. 

138. člen 

(1) Plan krajevne skupnosti sprejme skup- 
ščina ali drug s statutom določen organ kra- 
jevne skupnosti na predlog sveta krajevne 
skupnosti potem, ko so o njem razpravljala 
vsa delovna telesa krajevne skupnosti in zbori 
občanov oziroma zbori delegatov posamez- 
nih naselij in sosesk na način, ki ga določa 
statut krajevne skupnosti. 

(2) Plan krajevne skupnosti pripravi svet 
krajevne skupnosti na podlagi vsestanske 
razprave in stališč krajevne organizacije So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva. 

139. člen 

(1) Plan krajevne skupnosti temelji na 
smernicah, ki so jih delovni ljudje in občani 
krajevne skupnosti določili za pripravo plana 
krajevne skupnosti, na pravicah in obvezno- 
stih, ki so jih sprejeli s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana krajevne skupnosti in 
z drugimi samoupravnimi sporazumi ter z do- 
govorom o temeljih plana občine. 

(2) Plan krajevne skupnosti upošteva tudi 
obveznosti iz dogovora o temeljih plana obči- 
ne in ukrepe, ki so jih družbenopolitične 
skupnosti v okviru svojih pristojnosti predvi- 
dele v družbenih planih in se nanašajo na 
krajevno skupnost. 

4. PLANIRANJE V OBČINI 

140. člen 
V skladu z odlokom o pripravljanju družbe- 

nega plana občine določi izvršni svet skupšči-' 
ne občine delovni program pripravljanja druž- 
benega plana občine, pripravi predlog smer- 
nic za družbeni plan občine, opravi vsa deja- 
nja, ki so nujna za dogovarjanje o temeljih 
plana ter pripravi osnutek oziroma predlog 
družbenega plana občine. Smernice za druž- 
beni plan občine ter osnutek oziroma predlog 
družbenega plana občine sprejema občinska 
skupščina. 

141. člen 
(1) Z dogovorom o temeljih družbenega 

plana občine udeleženci opredelijo svoje ma- 
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OPOMBE: terialne in druge obveznosti ter ukrepe za 
realizacijo nalog skupnega pomena, zlasti na 
področju gospodarske infrastrukture, komu- 
nalnih dejavnosti, stanovanjskega gospodar- 
stva, družbenih dejavnosti, kmetijstva, drob- 
nega gospodarstva in storitev, urejanja pro- 
stora in varstva okolja, zemljiške politike, pri- 
prave zemljišč za stanovanjsko in drugo grad- 
njo, urejanja pogojev življenja občanov in ra- 
zvoja krajevnih skupnosti. Dogovor o temeljih 
družbenega plana lahko vključuje tudi kriteri- 
je, ki jih bodo udeleženci upoštevali pri svojih 
odločitvah v zvezi z uresničevanjem družbe- 
nega plana občine. 

(2) Pri oblikovanju dogovora o temeljih 
družbenega plana občine se upoštevajo tudi 
obveznosti, ki jih je občina prevzela z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana republike, z 
dogovorom o skupnih temeljih planov oziro- 
ma v okviru medobčinskega dogovarjanja. 

142. člen 

(1) Družbeni plan občine temelji na dogo- 
vorih o temeljih družbenega plana občine, in 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter nji- 
hovih planih, kakor tudi na skupno ocenjenih 
možnostih in pogojih za razvoj v občini. 

(2) Z družbenim planom občine delavci, 
delovni ljudje in občani določajo tudi druge 
materialne in družbenoekonomske odnose, ki 
se lahko samoupravno in smotrno uresničuje- 
jo v okviru občine. 

143. člen 
(97. čl. zv. z.) 

Z družbenim planom občine se usklajujejo 
materialni in družbenoekonomski odnosi pri 
uresničevanju ekonomskih, socialnih, pro- 
storskih, kulturnih, stanovanjskih in drugih 
potreb delavcev in vseh delovnih ljudi in ob- 
čanov, o katerih le-ti odločajo v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih ter usmerja in usklajuje 
družbeni razvoj v občini. 

144. člen 

(1) Družbeni plan občine vsebuje: 
- cilje in politiko gospodarskega in social- 

nega razvoja in urejanje prostora v občini: 
- naloge na področju dejavnosti, ki so 

skupnega pomena za skladnejši gospodarski, 
socialni, prostorski razvoj, zlasti na področju 
komunalnih dejavnostih, stanovanjske gradi- 
tve, prostorske in urbanistične ureditve ter 
izkoriščanja zemljišč in dobrin v splošni rabi, 
kakor tudi drugih dejavnosti, ki imajo pomen 
za življenje in delo delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v občini: — temeljna razmerja v 
delitvi dohodka ter temeljne odnose na po- 
dročju osebne in splošne porabe ter splošno 
bilanco sredstev in naravnih virov: 

- ustvarjanje pogojev za zaposlovanje: 
- usmeritve in naloge na področju varstva 

in zboljšanja človekovega okolja: 

- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti 
in družbene samozaščite: 

- obveznosti, ki jih je občina prevzela z 
dogovorom oziroma dogovori o temeljih 
družbenega plana republike in dogovori o 
skupnih temeljih planov z eno ali več obči- 
nami. 

(2( Družbeni plan občine vsebuje tudi 
usmeritve in okvire za ukrepe ekonomske po- 
litike in druge ukrepe, ki jih organi občine 
sprejemajo skladno s svojimi ustavnimi pravi- 
cami in dolžnostmi. 

145. člen 

Dolgoročni družbeni plan občine oprede- 
ljuje dolgoročni družbeni razvoj občine in do- 
loča temeljne dolgoročne usmeritve, ki zaje- 
majo zlasti: 

- skupne interese in cilje, ki so pomembni 
za dolgoročni družbeni razvoj 
občine; - politiko razvoja na področjih de- 
javnosti, ki so skupnega pomena za skladnej- 
ši gospodarski, socialni in prostorski razvoj 
občine: 

- izboljševanje kadrovske strukture ter 
dvig izobrazbene ravni; 

- politiko urbanističnega in demografske- 
ga razvoja ob upoštevanju naravnih in mate- 
rialnih pogojev in možnosti; 

- izboljševanje delovnih in življenjskih po- 
gojev delovnih ljudi in občanov; 

- skladnejši razvoj območja občine; 
- zasnovo prostorske organizacije dejav- 

nosti, ki zajema zlasti: soodvisnost in razvoj v 
omrežju naselij, prometno omrežje, energet- 
sko omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo 
in za odvajanje odpadnih voda in druga po- 
membnejša omrežja; 

- zasnovo namenske rabe prostora, ki 
opredeljujejo namen in obseg območij za po- 
samezne dejavnosti, zlasti: poselitvena ob- 
močja, kmetijska območja, območja gozdov, 
območja za pridobivanje rudnin in mineralnih 
surovin, predvidena območja industrijskih 
con, območja za rekreacijo na prostem, ob- 
močja varstva vodnih virov, naravne in kultur- 
ne dediščine, nevarna in degradirana območ- 
ja, ki jih je potrebno sanirati in območja za 
druge potrebnejše dejavnosti; 

- varstvo in izboljševanje človekovega 
okolja; 

- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti 
in družbene samozaščite. 

146. člen 

Prostorski del srednjeročnega družbenega 
plana občine (urejanje prostora, priprava 
zemljišč, graditev naselij, infrastrukture in 
drugo), se izvaja s posebnimi plani, programi, 
projekti in drugimi akti, z izvedbenimi akti - 
načrti, ki jih določajo ustrezni zakoni v skladu 
z družbenim planom občine. 

5. MEDOBČINSKO SODELOVANJE 

147. člen 
Občine, ki so povezane v mestno oziroma 

regionalno skupnost kot posebno družbeno- 
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politično skupnost v skladu s svojimi statuti 
na samoupraven način določajo skupne inte- 
rese, ki jih bodo usklajevale in uresničevale v 
tej skupnosti, in postopek planiranja v njej. 
Hkrati določijo organe, roke in postopke za 
pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje 
planiranj v tej skupnosti. 

148. člen 

(1) Dve ali več občin lahko sprejme dogo- 
vor o skupnih temeljih planov. 

(2) Pobudo za sklenitev dogovora o skup- 
nih temeljih planov lahko da izvršni svet skup- 
ščine občine, skupščina občine, lahko pa tudi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Slupšči- 
na občine, na katero je naslovljena pobuda za 
sklenitev dogovora, je dolžna pobudo obrav- 
navati in o njej zavzeti stališče. 

III. SPREMLJANJE IN 
URESNIČEVANJE PLANOV 

(1) Organi upravljanja in njim ustrezni dru- 
gi organi samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, pristojni organi družbenopolitičnih 
skupnosti ter družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja, so v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti, dolžni spremljati uresničevanje planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti oziroma 
planov družbenopolitičnih skupnosti, kakor 
tudi za obveznosti, ki so jih samoupravne 
organizacije in skupnosti oziroma družbeno- 
politične skupnosti prevzele s samoupravnimi 
sporazumi in dogovori o temeljih teh planov. 

(2) Ji organi so dolžni v okviru svojih pravic 
in dolžnosti nastopati z ukrepi oziroma pred- 
lagati izvedbo ukrepov, potrebnih za uresni- 
čevanje oziroma izpolnjevanje planov ter ob- 
veznosti iz samoupravnih sporazumov in do- 
govorov. 

150. člen 

(1) Organi upravljanja samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti in izvršni sveti skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti so dolžni orga- 
nizirati in redno spremljati uresničevanje pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti 
oziroma planov družbenopolitičnih skupnosti 
ter pripravljati analize in ocene o uresničeva- 
nju teh planov, dajati pobude za sklepanje 
samoupravnih sporazumov in dogovorov, s 
katerimi se zagotavlja uresničevanje planov, 
oziroma za spremembe in dopolnitve sklenje- 
nih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter dogovorov o temeljih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

(2) Organi samoupravnih organizacij in 
skupnosti so dolžni s svojimi ukrepi pravoča- 
sno zagotavljati pogoje za uresničevanje pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti. 

(3) Organi družbenopolitičnih skupnosti so 
dolžni z ukrepi ekonomske politike, kakor tu- 
di z upravnimi in organizacijskimi ukrepi pra- 
vočasno zagotavljati pogoje za uresničevanje 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

151. člen 

1. Organi družbenopolitičnih skupnosti so 
dolžni ob predlaganju ukrepov tekoče eko- 
nomske politike predložiti in posebej uteme- 
ljiti organu, ki je pristojen za sprejem teh 
ukrepov, da je predlagani ukrep v skladu s 
cilji in nalogami plana družbenopolitične 
skupnosti. 

2. Organi, odgovorni za planiranje, so dolž- 
ni spremljati sprejemanje in delovanje ukre- 
pov tekoče ekonomske politike in instrumen- 
tov gospodarskega sistema, in v primerih, ko 
ukrepi tekoče ekonomske politike odstopajo 
od politike, dogovrjenevplanu družbenopoli- 
tične skupnosti, o tem obvestiti izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

152. člen 

V samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov delovnih organizacij, sestavljenih organi- 
zacij združenega dela, samoupravnih intere- 
snih skupnosti ter drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, kakor tudi v dogovorih o 
temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti 
morajo biti posebej določeni poslovodni in 
drugi organi ter strokovne službe oziroma 
upravni organi, ki so dolžni trajno spremljati 
uresničevanje planov, izdelovati programe 
uresničevanja ter analize in ocene o uresniče- 
vanju in nastopati z ukrepi oziroma predlagati 
ukrepe za uresničevanje planov oziroma za 
dopolnjevanje samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov. 

153. člen 

1. Organi iz prejšnjega člena so dolžni pri- 
praviti predlog letnega akta, s katerim se za- 
gotavlja izvajanje, srednjeročnega plana v na- 
slednjem letu, in ga predložiti delavskemu 
svetu pred zaključkom tekočega leta. 

2. Delavski svet sprejme letni planski akt za 
nasiednje leto najpozneje do konca tekočeaa 
leta. 

154. člen 

1. Analize o izvrševanju planov in izpolnje- 
vanju obveznosti iz samoupravnih sporazu- 
mov in dogovorov o temeljih plana ter predlo- 
ge ukrepov za njihovo uresničevanje oziroma 
za spremembe in dopolnitve, so organi iz čle- 
na 149 tega zakona dolžni predložiti delav- 
cem temeljne organizacije v obravnavo na 
zborih delavcev. 

2. Analiza o uresničevanju plana v prete- 
klem obdobju vsebuje oceno uresničevanja 
ciljev, nalog in razmerij, določenih s planom, 
oceno izvrševanja obveznosti iz samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
na, oceno pogojev in možnosti razvoja v teko- 
čem letu ter predlog ukrepov in aktivnosti za 
uresničevanje plana oziroma izpolnjevanje 
obveznosti, prevzetih v zvezi s planom. 
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OPOMBE: 155- člen 

1. Delavci temeljne organizacije so dolžni 
obravnavati analize in ocene o izvrševanju 
planov in izpolnjevanju obveznosti iz samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
plana, hkrati ko obravnavajo zaključni račun 
za preteklo leto. 

2. Analize so skupaj z zaključnimi in perio- 
dičnimi računi eden od instrumentov za 
spremljanje uresničevanja plana in za pripra- 
vo predlogov za ustrezne ukrepe in naloge v 
tekočem letu. 

3. Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
lahko predlaga pristojni skupščini družbeno- 
politične skupnosti, da nastopi z začasnimi 
ukrepi družbenega varstva zoper samouprav- 
no organizacijo oziroma skupnost, ki ne izvr- 
šuje prevzetih obveznosti. 

156. člen 

1. Delavski svet oziroma njemu ustrezen 
drug organ upravljanja samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter skupščina samouprav- 
ne interesne skupnosti na podlagi razprav o 
analizi zaključnega računa in o zaključnem 
računu na zborih delavcev sprejme pobudo 
za sklepanje novih samoupravnih sklenjenih 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

2. Na podlagi analize in razprave o zaključ- 
nih računih pripravijo organi iz prejšnjega 
odstavka tudi morebitne dopolnitve letnega 
planskega akta. 

157. člen 

Na podlagi strokovne analize o uresničeva- 
nju plana družbenopolitične skupnosti v pre- 
teklem obdobju in ocene možnosti za njegovo 
uresničevanje v tekočem in naslednjem letu 
predloži izvršni svet skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti najpozneje do 15. junija vsa- 
kega leta poročilo o uresničevanju plana 

* družbenopolitične skupnosti v preteklem ob- 
dobju in svojo oceno možnosti za razvoj v 
tekočem in v naslednjem letu skupaj s predlo- 
gi dodatnih ukrepov, ki so potrebni za uresni- 
čevanje plana družbenopolitične skupnosti. 
To poročilo vsebuje zlasti: 

- ocene in stališča izvršnega sveta o ure- 
sničevanju plana družbenopolitične skupno- 
sti in dogovore o njegovih temeljih v prete- 
klem obdobju z oceno razvoja do konca teko- 
čega leta; 

- ocene in stališča o uresničevanju nalog 
letne resolucije, in predvsem dogovore o te- 
meljih plana; 

- tendence in probleme pri uresničevanju 
plana družbenopolitične skupnosti in dogo- 
vore o njegovih temeljih v tekočem letu s 
predlogom dopolnilnih ukrepov; 

- ocene možnosti in smeri uresničevanja! 

plana družbenopolitične skupnosti in dogo- 
vora o njihovih temeljih v naslednjem letu; 

— smeri ukrepov ekonomske politike, pred- 
pisov in dogovorv, ki jih je treba sprejeti za 
uresničevanje plana družbenopitične skup- 
nosti v naslednjem letu. 

158. člen 

1. Na podlagi poročila izvršnega sveta in 
stališč, ki jih ob poročilu zavzame skupščina 
družbenopolitične skupnosti, pripravi izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
osnutek resolucije o politki uresničevanja 
plana družbenopolitične skupnosti najkasne- 
je do konca oktobra tekočega leta. Hkrati z 
osnutkom resolucije predložijo pristojni orga- 
ni samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti osnutke sprem- 
ljajočih dokumentov ter osnutke potrebnih 
ukrepov oziroma predpisov in dogovorov, ki 
jih je treba sprejeti za uresničevanje plana 
družbenopolitične skupnosti v prihodnjem 
letu. 

2. Organ, zadolžen za planiranje, pripravi v 
oktobru dopolnjeno analizo uresničevanja 
plana družbenopolitične skupnosti in dogo- 
vora o njegovih temeljih, ki predstavlja stro- 
kovno-analitsko podlago za pripravo resolu- 
cije. 

159. člen 

1. Na podlagi razprav v skupščini družbe- 
nopolitične skupnosti in v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, v družbenopolitič- 
nih organizacijah in Gospodarski zbornici 
Slovenije, pripravi izvršni svet skupščine 
družbenopolitične skupnosti predlog resolu- 
cije o politiki uresničevanja plana družbeno- 
politične skupnosti v prihodnjem letu s pred- 
logi spremljajočih dokumentov in predlogi 
potrebnih ukrepov. 

2. Skupščina družbenopolitične skupnosti 
sprejme resolucijo najpozneje do konca teko- 
čega leta. 

160. člen 

Podpisniki dogovora o temeljih plana so 
glede njegovega izvajanja dolžni obveščati 
izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

161. člen 
(26. čl. zv. z.) 

1. Glede izpolnjevanja obveznosti iz sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih plana sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter iz 
dogovorov o temeljih plana družbenopolitič- 
ne skupnosti, s katerimi so določene mate- 
rialne pravice in obveznosti, ter glede povra- 
čila škode zaradi neizpolnitve takšnih obvez- 
nosti, se uporabljajo določbe zveznega zako- 
na, ki veljajo za samoupravne sporazume. 
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Za odločanje v sporih, ki nastanejo iz 
toupravnih sporazumov in dogovorov iz 
3ga Odstavka tega člena, se uporabljajo 
DČbe -zakona, ki veljajo za samoupravni 
razurti, če ni v samoupravnem sporazumu 
oma dogovoru določeno drugače. 

SPREMEMBE IN 
»POLNITVE PLANA 

162. člen 

.) Če se plan ne uresničuje in če se z 
lizo vzrokov ugotovi, da ga tudizdodatni- 
jkrepi ni mogoče uresničiti, predlaga or- 
samoupravne organizacije in skupnosti, 

3 odgovoren za pripravo plana, oziroma 
sni svet. si-upščine družbenopolitične 
Dnosti organu, ki je plan sprejel, spre- 
nbe in dopolnitve plana v skladu z realno 
ijenirrii mojžnostmi in pogoji za razvoj. 
) Postopek- za spremembo oziroma do- 
titev plane samoupravne organizacije in 
3 nos t i sproži organ iz prvega odstavka 

člena na podlagi analize o uresničevanju 
a in samoupravnega sporazuma o teme- 
plana, izvrsni svet družbenopolitične 

)nosti pa s poročilom o izvrševanju plana 
ibenopolitične^skupnosti in dogovora o 
sijih plana / 

163. člen 
) šteje se, da so nastopili pogoji za spre- 
nbo oziroma dopolnitev plana, če je prišlo 
/ečjih motenj v procesu družbene repro- 
cije, če so se bistvene spremenile zuna- 
'olitične razmere ali ekonomski pogoji po- 
anja s tujino, kako« tudi v primeru večjih 
ivnih nesreč in drugih primerih, ki so pre- 
eni v planu družbenopolitične skupnosti. 
) Kriterije za oceno, ^kdaj je potrebno za- 
postopek za spremembo oziroma dopol- 
j plana družbenopolitične skupnosti, vse- 
<jo plani v tistem delu, ki obravnavajo ok- 
in smernice za sprejemanje ukrepov eko- 
ske politike. 

164. člen 

an samoupravne organizacije in skupno- 
ziroma plan družbenopolitične skupnosti 
premeni in dopolni po postopku, ki ga 
ča ta zakon za njegov sprejem. 

165. člen 

šteje se, da so nastopili pogoji za spre- 
ibo oziroma dopolnitev dogovora o teme- 
*ana: , 
so se spremenili oziroma dopolnili sa- 
jravni sporazumi o temeljih ptana, ki so 
iga za ta dogovor in ki vplivajo na uresni- 
je pravic, interesov in obveznosti drugih 

jžencev dogovora; 
pride do sprememb ;oziroma dopolnitev 

a družbenopolitične skupnosti zaradi 
membe ciljev oziroma zaradi ukrepov za 

uresničevanje plana, ki niso bili predvideni s OPOMBE: 
sprejetim planom, in ki so jih udeleženci prev- 
zeli s podpisom dogovora o temeljih plana. 

(2) Vsak udeležene«; dogovora o temeljih 
plana ima pravico in dolžnost predlagati spre- 
membe in dopolnitvi? dogovora ob pogojih iz 
prejšnjega odstavka, čv udeleženec dogovora 
o temeljih plana ne predlaga sprememb ozi- 
roma dopolnitev dogovora o temeljih plana, 
izvršni svet skupšči'me družbenopolitične 
skupnosti da s pobudo za spremembo in do- 
polnitev dogovora. 

166, člen 

Pri vsaki spremembi ali dopolnitvi dogovo- 
ra o temeljih plana so udeleženci dogovora 
dolžni ugotoviti, kako te spremembe in dopol- 
nitve vplivajo na uresničevamje politike, dogo- 
vorjene s planom družbenopolitične skupno- 
sti in v primerih, ko spremembe in dopolnitve 
dogovora o temeljih plana bistveno vplivajo 
na uresničevanje tega plana, začeti tuqli po- 
stopek za njegovo spremembo in dopolnitev. 

V. STROKOVNE OSNOVE 
DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

167. člen 

(1) Metodologija planiranja izhaja iz mark- 
sistične teorije družbene reprodukcije in 
omogoča uresničevanje načel sočasnega in 
kontinuiranega planiranja ter celovitega pla- 
niranja ter tako prispeva k skladnejšemu ra- 
zvoju proizvajalnih sil in družbenoekonom- 
skih odnosov in odločilnemu vplivu delavcev 
in delovnih ljudi na ta proces. 

(2) Z metodologijo planiranja se zagotav- 
ljajo znanstvene in strokovne osnove za dina- 
mično usklajevanje blagovnih in denarnih to- 
kov družbenega bruto proizvoda v družbeni 
reprodukciji, upoštevaje odnose s tujino, de- 
mografske dejavnike, tehnološki napredek ter 
varstvo okolja in racionalno gospodarjenje z 
zemljišči in prostorom. 

(3) Z metodologijo planiranja se podrobne- 
je uredijo postopki, ki zagotavljajo nemoten 
potek procesa družbenega planiranja, učin- 
kovito usklajevanje interesov in objektivno 
poznavanje okvirov razvoja na podlagi ustrez- 
nih strokovnoanalitičnih metod in gradiv. Me- 
todologija planiranja se dopolnjuje v stalnem 
povezovanju praktičnega strokovnega dela in 
raziskovanja na področju sistema in metodo- 
logije planiranja. 

168. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpi- 

še v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Republiškim svetom Zveze sindi- 
katov Slovenije obvezno enotno metodologijo 
in minimum obveznih enotnih kazalcev, ki so 
potrebni za pripravljanje, sprejemanje in ure- 
sničevanje planov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
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OPOMBE: in s katerimi dopolnijo ustrezni akt, ki ga 
sprejema Zvezni izvršni svet v skl'adu z zvez- 
nim zakonom. 

169. člen 

(t) Za razvoj metodologije planiranja na 
posameznih področjih družbene reprodukcije 
so odgovorne strokovne službe r.a planiranje 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter družbenopolitičnih skupnostih. 

(2) Strokovne službe za planiranje morajo 
pri pripravljanju strokovnih osnov za planske 
akte svoje postopke dokumentirati, analizirati 
in posploševati v trajnejše metodološke osno- 
ve in razultate. 

(3) Strokovne službe za planiranje lahko na 
podlagi pogodb ali sporazumov poverijo po- 
samezne metodtološke naloge raziskovalnim 
organizacijam. 

170. člen 

Za strokovni i|n znanstveni razvoj metodolo- 
gije planiranja ta za njeno usklajenost je v SR 
Slc^aniji odgovoren Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje. Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje tudi proučuje, izpopol- 
njuje in ureja metodološke osnove in postop- 
ke pri pripravljanju planskih aktov na ravni 
republike. 

171. člen 

1. Poslovodni in strokovni organi v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter 
upravni in strokovni organi v družbenopolitič- 
nih skupnostih odgovarjajo za strokovnost in 
objektivnost rezultatov strokovnega dela. 

2. Organi iz prejšnjega člena opravljajo v 
skladu s sprejetim programom in z načeli tega 
zakona svoje naloge samostojno in na način, 
ki omogoča nosilcem planiranja pripravo in 
oblikovanje njihovih planskih aktov. 

172. člen 

Poslovodni in strokovni organi v delovnih 
organizacijah in bankah ter ustrezni organi v 
siamoupravnih interesnih skupnostih so v svo- 
jih analizah razvojnih možnosti dolžni zagoto- 
viti, da bodo temeljne organizacije že pred 
sprejemom smernic za pripravo svojih planov 
in elementov za pripravo samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov, pa tudi med uskla- 
jevanjem, razpolagale z vsemi analitičnimi in- 
formacijami drugih samoupravnih organizacij 
in skupnost ter družbenopolitičnih skupnosti, 
ki omogočajo celovit vpogled v bodoče mate- 
rialne in druge možnosti, v potrebe združeva- 
nja dela in sredstev ter svobodne menjave 
dela in v materialne posledice ter odnose, ki 
izvirajo iz teh možnosti in združevanj za skla- 
den razvoj temeljnih organizacij združenega 
dela. 

173. člen 

Pri pripravljanju in oblikovanju planskih ak- 
tov so dolžne samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitične skupnosti 

. . I 
obravnavati in upoštevati analitsko gradivo 
odgovornih strokovnih organov in smernice, 
ki jih sprejmejo družbenopolitične skupnosti. 

174. člen 

(1) Minimum obveznih enotnih kazalcev j< i 
sestavni del analitično-dokumentacijskeg. ^ 
gradiva planskih aktov in tudi osnova za us i- 
klajeno povezovanje bilanc gospodarstva, n? t- 
ravnih in drugih virov, družbenih dejavnos p, 
prebivalstva, skupne in splošne porabe, ak )u- 
mulacije, odnosov z drugimi republikami -'in 
odnosov s tujino, ki odražajo blagovne in c de- 
narne tokove družbene reprodukcije. j 

(2) Samoupravne organizacije in skupn- psti 
so dolžne dostavljati podatke o obvezr iem 
minimumu enotnih kazalcev strokovnim f jiuž- 
bam za planiranje na njihovo zahtevo, prav 
tako pa pooblaščenim službam družbei /nega 
sistema informiranja. 

175. člen 
i 

(1) V okviru rednih statističnih ra7^g;kav v 
SR Sloveniji se praviloma vsako let £, {izvede 
anketa o obveznem enotnem minir rturiiu ka- 
zalcev. Anketa je namenjena sprf /jnljainju in 
uresničevanju planov samoupravi'^ organi- 
zacij in skupnosti, oziroma pripre pla- 
nov za prihodnje plansko obdobj e in se izve- 
de po sprejemu zaključnih rači/nov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti h 

(2) Vsebina, čas, obsteg in nar jin izvajanja iz 
prejšnjega odstavka se določi v vsakoletnem 
programu statističnih raziskovanj. Anketo 
izvede Zavod SRS za statistik« po posebnem 
programu, ki ga sprejeme pritstojni republiški 
upravni organ. "v 

17f J. člen 

Udeleženci planir enja v procesu usklajeva- 
nja planskih aktov samoup ravnih organizacij 
in skupnosti dole /ča\o in opredeljujejo ele- 
mente in smernia e, upoštevaje predpisani mi- 
nimum obveznih enotnih kazalcev ter drugo 
predpisano metod ologijo in statistične stan- 
darde. 

177.i5len 

Ankete, ki so ve^/ane na planiranje in niso v 
posebnem programu statističnih raziskovanj, 
izvajajo pa se r^a območju celotne republike, 
se lahko izvedi ^jo, če dtt soglasje zanje Repu- 
bliški komite za^ ^ružbesno planiranje in infor- 
macijski sistem. 

178. člen 

Samoupravne < jrganizacije in skupnosti ter 
občine lahko na podlagi posebnega sporazu- 
ma ali dogovora določijo statistično spremlja- 
nje še drugih p odatkov, pomembnih za pri- 
pravo in spremi janje njihovih planov. Pri tem 
so dolžne zagot cviti metodološko usklajenost 
z minimum obv«eznih enotnih kazalcev. 
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179. člen 

Obvezni sestavni del analitično-dokumen- 
tacijskega gradiva planskih aktov družbeno- 
politične skupnosti so v usklajen sistem pove- 
zane bilance gospodarstva, družbenih dejav- 
nosti, osebne, skupne in splošne porabe, 
sredstev za razširjeno reprudukcijo, odnosov 
z drugimi republikami in odnosov s tujino ter 
kazalce razvoja in sestave prebivalstva in bi- 
lanc naravnih virov. 

180. člen 

1. Pri pripravljanju in oblikovanju plana sa- 
moupravne organizacije rn skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti se upoštevajo 
rezultati raziskovalnega dela, 

2. Raziskovalni projekti in programi razi- 
skav ob pripravi planov zagotavljajo v skladu 
z načelom kontinuiranega planiranja trajno 
usmerjanje raziskovalnih organizacij v razi- 
skovalno delo za potrebe planiranja. 

181. člen 

Raziskovalni projekti in programi raziskav 
ob pripravi planov družbenopolitičnih skup- 
nosti morajo biti prilagojeni potrebam plani- 
ranja v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter družbenopolitičnih skupnostih, nji- 
hovi rezultati pa dostopni vsem zainteresira- 
nim udeležencem v planiranju. : 

182 člen - 
Upravne naloge iz občinske pristojnosti na 

področju družbenega planiranja opravljajo za 
planiranje pristojni občinski upravni organi. 

VARIANTA: Vsaka družbenopolitična skup- 
nost mora imeti svoj upravni organ za planira- 
nje. 

183. člen 
t 

1. Strokovna opravila v zvezi s planiranjem 
opravljajo strokovne službe za planiranje. 

2. Izvršilni, poslovodni oziroma drugi orga- 
ni samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti so 
za kvalitetno opravljanje strokovnih planskih 
nalog dolžni zagotoviti ustrezne pogoje za 
oblikovanje, usposobljenost in delo strokov- 
nih služb za planiranje v svojem okviru ali na 
drug način zagotoviti opravljanje strokovnih 
nalog v zvezi s planiranjem. 

3. Občina je dolžna zagotoviti krajevnim 
skupnostim na njenem območju strokovno in 
organizacijsko pomoč pri pripravljanju plan- 
skih aktov. 

184. člen 

1. Organizacijo in funkcijo strokovne službe 
za planiranje v samoupravni organizaciji in 
skupnosti ureja statut ali drugi samoupravni 
splošni akt samoupravne organizacije ali 
skupnosti, v kateri je sltržba organizirana, ozi- 
oma samoupravni sporazum, če ta služba 

deluje za potrebe planiranja več organizacij in 
skupnosti. 

2 Samoupravne organi'zacije in skupnosti 
lahko poverijo izdelavo strokovnih analiz in 
drugih strokovnih podlag za planiranje tudi 
posebnim znanstvenim in strokovnim organi- 
zacijam 

186. člen 

1 Organizacijo in delovno področje orga- 
nov in strokovnfh služb za družbeno planira- 
nje v občini ureja statut občine v skladu z 
zakononr 

2 Z dogovordm dveh ali več občin o me- 
dobčinskem sodelovanju se lahko določijo 
skupne strokovne službe za planiranje, ki za 
te občine opravljajo z dogovorom določene 
strokovne naloge.' 

186. člen 

1 Posamezne strokovne naloge v zvezi s 
planiranjem lahko izvršni svet skupščine ob- 
čine ali upravni organ za planiranje v skladu s 
svojimi pristojnostmi, določenimi z ustavo, 
statutom, ali z dogovorom o medobčinskem 
sodelovanju poveri ustreznim strokovnim ozi- 
roma raziskovalnim organizacijam. 

2. Republiški komite za družblno planira- 
nje in informacijski sistem lahko določi mini- 
malne kriterije in pogoje glede strokovnih ka-' 
drov in opremljenosti organizacij iz prejšnje- 
ga odstavka. 

187 člen 

Strokovne službe za planiranje ter strokov- 
ne oziroma raziskovalne organizacije iz prejš- 
njega člena so odgovorne za točnost podat- 
kov, za strokovno zasnovanost in realnost nji- 
hovih ocen in predlogov ter za strokovno in 
pravočasno izvajanje nalog po programu dela 
za pripravljanje planov 

188. člen 

1 ' Strokovni organ za planiranje na ravni 
republike je Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje. 

2. Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje pripravlja strokovne in raziskovalne osno- 
ve za pripravo osnutka in predloga plana SR 
Slovenije; pripravlja izhodišča za opredelitev 
tekoče politike razvoja v letni resoluciji ali 
drugih aktih za izvajanje plana, pripravlja 
osnove za opredelitev politike dolgoročnega 
razvoja SR Slovenije, sodeluje pri oblikovanju * 
plana in dolgoročnih razvojnih usmeritev ter 
tekoče politike družbenoekonomskega razvo- 
ja SFR Jugoslavije, proučuje sistem družbe- 
nega planiranja, razvoj družbenih odnosov na 
tem področju in skrbi za razvoj in izpopolnje- 
vanje metodologije družbenega planiranja; 
razvija i informacijski sistem za planiranje kot 
integralni del družbenega sistema informira- 
nja 

VARIANTA, drugi odstevek se črta 

189 člen 

Družbenopolitične skupnosti z dogovarja- 
njem zagotavljajo in usklajujejo pogoje za 
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OPOMBE: smotrno organiziranje ustreznih skupnih ozi- 
- roma posamičnih strokovnih službza družbe- 

no planiranje za potrebe družbenopolitične 
skupnosti, pogoje za organiziranje in delova- 
nje takih služb ter sprejemajo ukrepe za zago- 
tavljanje strokovnih kadrov v teh službah. 

VI. DRUŽBENI PLAN SR 
SLOVENIJE 

190. člen 1 

1. Skupščina SR Slovenije določi na pred- 
log svojega Izvršnega sveta z odlokom rok, v 
katerem ji mora Izvršni svet predložiti osnutek 
oziroma predlog družbenega plana SR Slove- 
nije. 

2. S posebnimi odlokom določi Skupščina 
SR Slovenije smernice za plan SR Slovenije 
za naslednje srednjeročno obdobje. 

3. Smernice za družbeni plan SR Slovenije 
določi Skupščina SR Slovenije sočasno z do- 
ločitvijo smernic in okvirov politike družbene- 
ga razvoja SFR Jugoslavije. 

191. člen 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dolo- 
či delovni program pripravljanja družbenega 
plana SR Slovenije. Delovni program določi 
Izvršni svet najpozneje 30 dni po sprejemu 
odloka o pripravi družbenega plana SR Slove- 
nije. 

2. Delovni program pripravljanja plana SR 
Slovenije določi Izvršni svet v dogovoru z 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo sin- 
dikatov Slovenije in Socialistično zvezo de- 
lovnega ljudstva. 

3. Z delovnim programom pripravljanja 
družbenega plana SR Slovenije določi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije tudi obveznosti 
in naloge republiških upravnih organov in or- 
ganizacij v zvezi s pripravljanjem družbenega 
plana SR Slovenije. 

4. V skladu s smernicami za družbeni plan 
SR Slovenije določi Izvršni svet v posebnem 
aktu program dela za pripravljanje dogovora 
o temeljih plana SR Slovenije, s katerim dolo- 
či način dogovarjanja in usklajevanja pravic,, 
obveznosti in odgovornosti z organizacijami 
združenega dela in drugimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije; kdo naj v imenu 
Izvršnega sveta sodeluje v dogovarjanju; do- 
loči naloge upravnih organov v procesu do- 
govarjanja in < določi druge organizacijske 
ukrepe, potrebne za pravočasno pripravo in 
predložitev dogovora o temeljih plana SR Slo- 
venije. 

192. člen 

C) Dogovor o temeljih plana SR Slovenije 
vsebuje: 

- Pravice, dolžnosti in materialne, finančne 
in druge obveznosti iz samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti; 

- obveznosti, ki jih v sklad'u s svojimi pri- 
stojnostmi sprejmejo drugi udeleženci dogo- 
vora; 

- obveznosti1, ki jih temeljna organizacija 
neposredno prevzema v temeljih svojega 
plana; 
- kriterije in druge naloge, ki jih zaradi 

uresničevanja ciljev in nalog družbenega pla- 
na prevzemajo na podlagi samoupravnih spo- 
razumov ali dogovorov o temeljih svojih pla- 
nov samoupravne organizacije in skupnosti, 
občine ter mestne in regionalne, skupnosti 
kot posebne družbenopolitične skupnosti; 

- pravice, obveznosti in odgovornosti, ki 
jih udeleženci dogovora sprejemajo z dogo- 
vorom o temeljih plana SFRJ. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti iz 
prejšnjega odstavka tega člena sprejemajo 
udeleženci dogovora o temeljih družbenega 
plana v zadevah, ki so skupnega pomena za 
družbeni razvoj SR Slovenije in za nujne po- 
trebe družbene reprudikcije, od katerih je 
odvisno uresničevanje osnovnih ciljev druž- 
benega plana zlasti glede razvoja gospodar- 
ske infrastrukture in družhenih dejavnosti, 
sprememb v strukturi proizvajalnih sil, spre- 
memb v kadrovski in zaposlitveni sestavi, 
vključevanje v mednarodno delitev dela, var^ 

~stva oziroma pogojev rabe prostora, varova- 
nja pomembnejših naravnih virov ter naravne 
in kulturne dediščine. 

13) Dogovor o temeljih pla'na Sft ŠloveViije 
lahko vsebuje tudi druge naloge, ki so po- 
membne za uresničevanje ciljev in nalog 
družbenega plana SR Slovenije, kadar udele- 
ženci na podlagi samoupravnih sporazumov 
ali dogovorov o temeljih svojih planov v skla- 
du s svojimi pooblastili sprejemajo obvezno- 
sti, ukrepe in odgovornosti za njihovo uresni- 
čitev. 

193. člen 

(1) Udeleženci dogovora o temeljih plana 
SR Slovenije so samoupravne organizacije in 
skupnosti, ko z združevanjem dela in sredstev 
na podlagi temeljev plana in samoupravnih 
sporazumov o temeljih planbv sprejemajo ob- 
veznosti in odgovornost za izpolnjevanje ci- 
ljev in nalog družbenega plana, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije ter občine, mestne in regional- 
ne skupnosti kot posebne družbenopolitične 
skupnosti, kadar le-ta z dogovorom o temeljih 
plana v skladu s svojimi pristojnostmi prevze- 
majo obveznosti in odgovornost za izvrševa- 
nje nalog v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. 

(2) Udeleženec dogovora o temeljih plana 
SR Slovenije je tudi Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, kadar se z dogovorom 
določajo naloge, ki so pomembne za uresni- 
čevanje družbene vloge sindikata. 

194. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrbi za 
izvajanje postopka dogovarjanja o temeljih 
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plana SR Slovenije in družbenega plana Ju- 
goslavije ter sproti obvešča Skupščino SR 
Slovenije o problemih glede vsebine, od- 
nosov in postopkov v dogovarjanju ter o ak- 
tivnosti Izvršnega sveta in njegovih organov 
pri razreševanju teh problemov. 

195. člen 

° '(1 > izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati, ko predloži osnutek oziroma predlog 
družbenega plana, obvesti Skupščino SR Slo- 
venije, o vprašanjih, ki so temeljni pogoj za 
uresničevanje skupnih interesov in politike 
družbenega razvoja v obdobju, za katero se 
sprejema plan, pa o njih do predložitve osnut- 
ka oziroma predloga družbenega plana ni bilo 

, mogočei dosečj. dogovora med posameznimi 
samoupravnimi organizacijami jn skupnostmi 
oziroma občinami ter mestnimi in regionalni- 
mi skupnps^mi kot posebnimi družbenopoli- 

. tičnirrv skupnostmi. 
se do rPka, ki je določen za sprejem 

.-.družbenega plana SR Slovenije, ne dosežejo 
.dogovori 6 vprašanjih v smislu prejšnjega od- 
stavka, sprejme Skupščina SR. Slovenije ukre- 
pe, za katere je pooblaščena z ustavo in za- 
koni. 

t o' '.iV 
196. člen 

(1) Za usklajevanje svoje dejavnosti pri iz- 
polnjevanju obveznosti in nalog, določenih z 
dogovorom o temeljih plana SR Slovenije gle- 
de vprašanj, ki so skupnega pomena, določijo 
udeleženci dogovora skupen organ, odbor 
udeležehcev, ki spremlja pripravo in izvajanje 

.^?§L?vora daje pobude za skupne ali posa- 
mične ukrepe udeležencev, da se zagotovi 
izvajanje dogovorov. 

(2) Odbor udeležencev dogovora tekoče 
..rv°'3,ravr'a,Y.? izvajanje nalog in obveznosti, 
; "Sprejetih" v dogovoru, špr'o'ti spremlja in daje 

pobude za ukrepe pri odstranjevanju vzrokov 
,,,za uf|5P,°i?ieY?ni.® nalog, ugotavlja odgovor- 

hošt In nTaterialn'e posfedfce heižvajanja ob- 
veznosti, obravnava pobude za spremembo 
d/užbenega plana SR Slovenije. 

197. člen ' ' 
oin (D- V postopku dogcavarjanja o temeljih pla- 

na SR Slovenije tej- pripravljanja, sprejemanja 
in uresničevanja družbenega plana spremlja- 
jo .republiški upravni organi in organizacije v 
mejah svojih pravic in dolžnosti dogovarjanje 

fii Samoupravnih,;QjcganizaGjj in skupnosti ter 
družbenopolitični^skupnosti o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije kot tudi uresniče- 

, >va nje.tega plana, sprožajo pobude in dajejo 
predloge za postopek dogovarjanja o temeljih 
plana SR Slovenije, sodelujejo s samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi, občinami 
ter mestnimi in regionalnimi skupnostmi kot 
posebnimi družbenopolitičnimi skupnostmi 
in jim pri dogovarjanju strokovno pomagajo. 

198. člen 
. (1) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 

dolžan obveščati Skupščino SR Slovenije v 

rokih, ki jih ta določi, o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije oziroma o ukrepih, ki 
jih je v mejah svojih pravic in dolžnosti sprejel 
ali jih namerava sprejeti oziroma predlagati 
Skupščini SR Slovenije v sprejem. 

c(?) N# podlagi analize uresničevanja druž- 
benega plana SR Slovenije v preteklem ob- 
dobju in ocene možnosti za njegovo uresni- 
čevanje y tekočem in naslednjem letu mora 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije najpoz- 
neje do 15, junija vsakega leta predložiti poro- 
čilo o uresničevanju plana ter svojo oceno 
možnosti za,razvoj v tekočem in naslednjem 
letu s predlogi potrebnih ukrepov. 

199. člen 

Družbeni plan SR Slovenije je instrument 
delavcev, delovnih ljudi in občanov, njihovih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, s ka- 
terimi odločajo o pogojih, sredstvih in rezul- 
tatih svojega dela o pridobivanju., in, delitvi 
dohodka, o naravnem bogastvu republike in o 
razvoju družbe na vseh področjih življenja. Na 
tej podlagi sprejemajo delavci, delovni ljudje 
in občani,.enakopravno z delavci, delovnimi 
ljudmi in občani v drugih republikah in pokra- 
jinah, tudi družbeni plan Jugoslavije ter tako 
uresničujejo odgovornost za razvoj Jugosla- 
vije kot celote. 

200. člen 
Z družbenim planom SR Slovenije še zago- 

tavlja: ; 

- uresničevanje in razvijanje socialističnih 
produkcijskih odnosov/ nacionalne, ekonom- 
ske, socialne in kulturne svoboščine in ena- 
kopravnost narodov in narodnosti v republiki 
v razmerah enotnega jugoslovanskega trga; 
- pravica in dolžnost delavcev, delovnih ljudi 
in občanov, da samoupravno razpolagajo s 
pogoji, sredstvi in rezultati svojega dela ter z 
naravnimi bogastvi republike na podlagi pra- 
vice dela z družbenimi sredstvi; 
- pravica delavcev v temeljni organizaciji 
združenega dela, da nadzorujejo celotno gi- 
banje svojega dohodka v procesu reprodukci- 
je in da sodelujejo v dohodku na podlagi 
povečevanja produktivnosti dela v sorazmerju 
s svojim prispevkom na podlagi tekočega in 
minulega dela; 
- usklajevanje in usmerjanje materialnih in 
denarnih tokov družbene reprodukcije; 
- vzpodbujanje !h razvijanje ekonomskih od- 
nosov s tujino; 
- odgovornost za plačilno-bilančni in deviz- 
no-bilančni položaj republike v plačilni in de- 
vizni bilanci Jugoslavije; 
- spodbujanje produktivnosti družbenega 
dela, zlasti z razvijanjem' raziskovalne in ino- 
vativne dejavnosti, uvajanjem nove tehnike in 
tehnologije, modernizacije in racionalizacije 
proizvodnje, izboljšanjem kadrovske sestave 
in uporabe znanja ter usklajevanjem porabe z 
materialnimi možnostmi; 
- splošne družbene in materialne pogoje za 
samoupravno uresničevanje delovnih, eko- 
nomskih, socialnih, kulturnih in drugih intere- 
sov delavcev, delovnih ljudi in občanov; 

OPOMBE: 
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OPOMBE: - položaj in uresničevanje enakopravnosti 
italijanske in madžarske narodnosti in skrb za 
njun vsestranski razvoj; 
- uresničevanje politike skladnejšega regio- 
nalnega razvoja in hitrejšega razvoja manj 
razvitih zlasti obmejnih območij; 
- skrb za varstvo in smotrno gospodarjenje s 
prostorom in naravnimi bogastvi iri za varstvo 
in zboljšanje življenjskega okolja ter kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov; 
- krepitev obrambne sposobnosti, varnosti in 
družbene samozaščite; Vi 
- izpolnjevanje drugih obveznosti, ki Izvirajo 
iz zakonov drugih predpisov in splošnih ak- 
tov, ki jih v mejah svojih v ustavi SR Slovenije 
določenih pravic in dolžnosti sprejema Skuf>- 
ščina SR Slovenije 4 , 

201 člen 

Z družbenim planom SR Slovenije se ure- 
sničuje odgovornost republike za njen razvoj, 
pri upoštevanju obveznosti in odgovornosti, 
ki jih ima do enakih pravic rn odgovornosti 
drugih republik in pokrajin v sistemu samou- 
pravljanja ter ustavne pravice in odgovornosti 
federacije ter solidarnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavijo 

202 člen 

Družbeni plan SR Slovenije temelji na enem 
ali več dogovorih o temeljih plana SR Slove- 
nije 

?03 'člen 

Z družbenim pianom SR Slovenije se doto- 
ča na podlagi s,kupno ocenjenih možnosti in 
pogojev za razv oj republike organizacij zdru- 
ženega dela »n drugih samoupravnih organi • 
zacij in skup nosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti m cejlotne družbene skupnosti ob 
upoštevanju mednarodnih ekonomskih od- 
nosov m mednarodnih obveznosti Slovenije 
>n na tej podlfigi z dogovorom o temeljih pla* 
na SR Sloven ije usklajenih skupnih interesov 
skupna razvojna politi<ka m v skladu 2 njo 
usmerja drucžbeno reprodukcijo na temeljih 
socialističnimi samoupravnih družbe-noeko 
nomskih odnosov 

204 člen 

Družbeni plan SR Slovenije vsebuje poleg 
, -" skupnih mt eresov in cMjev 12 200 hti 203 člena 

,/ še 
■ obvez nosti ki so jih z dogovorom oziro- 

ma dogov< ari o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije 11a podlagi samoupravnih sporazu- 
mov in d< igovorov o temeljih svojih planov 
prevzele o rgarnzacije združenega dela in dru- 
ge samou ipravne organizacije ►n skupnosti 
občine ter , mestne in regionalne skupnosti kot 
posebne c Jružbenopoittične skupnosti 

obveznosti Ki jih je SR Slovenija prevzela 
z dogovor i z eno ali več republikami ali pokra- 
jinami 

obvp; rraosti ki jih je SR Slovenija prevzela 
z dogovorom oziroma dogovori o temeljih 
plana Jugi oslavije 

205 člen 

1 Z družbenim planom SR Slovenije se 
določajo usmeritve za ukrepe razvojne politi- 
ke tn drugi ukrepi, ki jih organi republike 
sprejemajo v skladu s svojimi, v ustavi SR 
Slovenije določenimi pravicami in dolžnost- 
mi, da zagotovijo pogoje za uresničevanje 
ciljev in nalog družbenega plana 

2 Družbeni plan SR Slovenije posebej do- 
loča naloge skupnega pomena zlasti pa dolo- 
ča nujne potrebe družbene reprodukcije od 
katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ci- 
ljev družbenega razvoja 

3 Če s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana med organizacijami združenega 
dela ali drugimi samoupravnimi organizacija- 
mi in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti 
sredstev In drugih potrebnih pogojev za nji 
hovo izvršitev lahko naloži Skupščina SR 
Slovenije z zakonom v skladu z ustavo obvez- 
no združitev sredstev v ta namen oziroma 
določi druge ukrepe za izvršitev tah nalog 

206 člen 

Skupno politiko oziroma usmeritev družbe- 
nega razvoja SR Slovenije za obdobje deset in 
več let določa dolgoročni plan SR Slovenije 
Dolgoročni plan SR Slovenije določa zlasti 

temeljne usmeritve v razvoju materialne 
osnove socialistične družbe in socialističnih 
družbenih odnosov 

- temeljne pogoje za zagotavljanje eko- 
nomske socialne tn osebne varnosti delav- 
cev, delovnih ljudj in občanov ter solkiar nosti 
in vzajemnosti 

- politiko strukturnih in kvalitetnih preo- 
brazb v razvoju gospodarstva >n, družbenih 
dejavnosti 

politiko vn smen. vključevanja v mednaro- 
dno delitev dela. s 

. politiko m smer* razvoja in uporabe nove 
tehnike m tehnologije znanosti, inovacij in 
drug>h kvalitetnih dejavnikov tehničnega na - 
predla. 

- poMtko rasti in sprememb v stru'ktu-n pre 
bratstva m zaposlovanja ; 

• politiko razvoja kadrov usmerjenega izo- 
braževanja m preobrazbo v kadrovski sestavi 
zaposlenih 

• poMiko skladnega regionalnega razvoja 
►n hrtrejšega razvoja-manj razvitih zlasti ob - 
mejnih območih 

- politiko krepitve obrambe sposobnosti 
varnosti *n družbene sarriozaščite 

- morebitne ukrepe rz pristojnosti za ure- 
sničevanje dolgoročnega plana SR Slovenije 

S 
207 člen \ 

Dolgoročni plan SR Slovenije vsebuje tudi 
- strateške cilje usmeritve in politiko dol-' 

goročnega družbenega razvoja v prostoru, 
- zasnovo uporabe prostora ki gl6ba'lno 

opredeljuje uporabo prostora z vidika skup- 
nih ciljev razvoja SR Slovenije zlasti 

zasnova razmestitve poselitvenih površin, 
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kmetijska območja z opredelitvijo območij 
posebnega pomana za kmetijsko proizvod- 
njo, 

območje gozdov z opredelitvijo gozdov s 
posebnim pomenom, 

območja in pridobivanje pomembnejših ru- 
dnin in mineralnih surovin, 

območje industrijskih con, 
območje za rekreacijo, 

_■ zavarovanje najpomembnejših vodnih vi- 
rov, ter varstvo naravne in kulturne dediščine, 

ogrožena območja zaradi delovanja narav- 
nih sil, območja sanacij in območja deponij, 

opredelitev območij za katere se izdelajo 
podrobnejši prostorski dokumenti, ter katera 
se zavarujejo z zakonom; 

- zasnovo organizacije dejavnosti, ki so 
pomembne za skladnejši družbeni razvoj SR 
Slovenije zlasti: 

omrežje naselij z značilnimi funkcijami, 
magistralno in regionalno prometno 

omrežje, 
osnovne energetske vire in naprave, 
osnovni viri in naprave za oskrbo s pitno 

vodo in za odvajanje odpadnih vod v območju 
skupne porabe. 

208. člen 

1. Na podlagi stališč, ki jih zavzema Skup- 
/ščina SR Slovenije glede poročila o uresniče- 

vanju družbenega plana SR Slovenije pripravi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelo- 
vanju s podpisniki dogovora o temeljih plana 
SR Slovenije vsako leto osnutek resolucije o 
politiki uresničevanja plana SR Slovenije za 
naslednje leto in jo s predlogom ukrepov do 
konca oktobra predloži Skupščini SR Slove- 
nije. 

2. V resoluciji predlaga Izvršni svet Skup- 
sc'ne. Slovenije temeljne usmeritve glede 
politike ureeničevanja družbenega plana SR 
Slovenije v naslednjem letu ter naloge in 
ukrepe za uresničevanje ciljev in nalog iz do- 
govora o temeljih plana SR Slovenije in plana 
na tistih področjih, kjer prihaja do pomemb- 
nejših odstopanj od sprejetih obveznosti v 
dogovorih in v politiki uresničevanja družbe- 
nega plana. 

VII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČI 3E 

J 209.člen 
Izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti 

bodo v enjam letu po uveljavitvi tega zakona 
sklenili difužbeni dogovor, v katerem bodo 
določili uk repe ter materialne in druge obvez- 
nosti za rnzvoj strokovnih služb za družbeno 
planiranje s ciljem uresničevanja sistema in 
razvijanja metodologije družbenega planira- 
nja. Družbeni dogovor opredeli minimalne or- 
ganizacij« ske, kadrovske in druge pogoje za 
delo stro/kovnih služb. 

210. člen 

Samoti/pravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti so dolžne do 
konca lota 19v80 uskladiti svoje samoupravne 
splošna jgkte, K i urejajo planiranje s tem zako- 
nom. 

211. člen 

Regionalne prostorske plane, urbanistične 
programe, urbanistične načrte, zazidalne na- 
črte in urbanistični 9 rede, ki so bili sprejeti na 
podlagi zakona o regionalnem prostorskem 
planiranju (Uradni II st SRS, št. 16/67), družbe- 
nopolitične skupno* >ti dopolnijo oziroma us- 
kladijo s sprejetimi i Iružbenimi plani do kon- 
ca leta 1981. \ 

21 i . člen 

Z dnem uveljavitve \ tega zakona preneha 
veljati zakon o regional nem prostorskem pla- 
niranju (Uradni list SRJ > št. 16/67) razen do- 
ločb 12. in 13. člena ter \ / zvezi z njima določb 
7., 10. in 15. člena. 

\ 

213. čla n 

Ta zakon začne veljati tri deseti dan po obja- 
vi v Uradnem listu SR Slo* enije. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je dne 19. julija 1979 na seji Zbora 
Združenega dela, na seji Zbora občin in na seji Družbenopoli- 
tičnega zbora razpravljala o osnutku zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in družbenem planu SR Slovenije in ga 
sprejela. V svojih poroči lili so zbori republiške skupščine dali 
podporo temeljnim usmeritvam in sprejeli zasnovo osnutka 
zakona ter predlagane rešitve. Ocenili so, da so ustrezno 
konkretizirani temelji sistema družbenega planiranja, dali pa 
so številne pripombe, da bi bile določbe zakona čimbolj 
konsistentne, celovite in razumljive. Pri tem so opozorili, daje 
treba v nadaijnfi obdelavi jasneje in konkretneje opredeliti 
dohodek kot osnovo in vsebino planiranja, opredelitvi temelje 
plana in njihov odnos do smernic in elementov, proučiti 
vsebino irt vlogo prostorskega planiranja v sistemu samo- 
upravnega družbenega planiranja, opredeliti jasneje razmerje 
med planom samoupravne organizacije oziroma skupnosti in 
družbenim planom družbenopolitične skupnosti, kakor tudi 

vlogo temeljnih orgai lizacij pri oblikovanja- planskih aktov 
samoupravnih interesi nih skupnosti in krajevnih skupnosti, 
vgraditi planiranje kad rov, jasneje opredeliti vseeno plana v 
delovni skupnosti, dos ledno izpeljati načelo, da Pogovor o 
temeljih plana pravilort ne more biti sklenjen brez" poprej 
sklenjenih samoupravna :h sporazumov in da mora biti X za- 
konu trdneje opredeljern s odgovornost subjektov družbenegđ 
planiranja. Zbor so opozt. ~>rih na nekatera ponavljanja, nedore- 
čenosti in nedoslednost ' ter na zahteven, nepregleden in 
težko razumljiv tekst. 

V Skupščini SR Sloveni, ie so o osnutku zakona razpravljali 
in dali svoja poročila s pt 'edlogi, stališči, mnenji in pripom- 
bami vsi trije zbori, odbot -i zbora združenega dela in sicer 
odbor za družbenoekonort iske odnose in odbor za družbe- 
noekonomski razvoj, ki sta sestavila skupno poročilo in do- 
datno poročilo, ter odbor za stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja, odbcn i zbora občin in sicer odbor za 
družbenoekonomske odnosi ' in razvoj in odbor za finance, ki 
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sta sestavila skupno poročilo, nakar je odbor za a družbenoe- 
konomske odnose in razvoj o osnutku zakona še enkrat 
razpravljal ter odbor za urbanizem, stanovanjsko-k omunalna 
vprašanja in varstvo okolja, odbora družbeno(. političnega 
zbora in sicer odbor za družbenoekonomske odnot e in odbor 
za družbenopolitični sistem; zakonodajno-pravna $ (omisija in 
komisija za včlitve, imenovanja in administrativi ne zadeve 
Skupščine SR Slovenije. Stališča in sklepe Sk*jf iščine SR 
Slovenije so na podlagi razprav v odborih in komtsi) 'ah pripra- 
vili odbor za družbenoekonomske odnose in ođbo r za druž- 
benoekonomski razvoj zbora združenega dela, crtbc >r za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj zbora občin in odbor za 
družbenoekonomske odnose družbenopolitičnega i 'bora Ob 
razpravah na sejah teles Skupščine SR SICA/enije so imeli 
delegati tudi pripombe republiškega sveta zveze si ndikatov 
Slovenije, ki sta jih pripravila sekretariata sveta za pi 'aniranje 
in ekonomsko politiko in sveta za oblikovanje dot i od k a in 
delitev osebnih dohodkov, pripombe skupine delt% gatov iz 
občine Novo mesto, stališča in pripombe skupščin• - občine 
Ltoško, pripombe skupščine Ljubljana-Center,/ p* -ipombe 
splošnega združenja zavarovalstva, sveta za planiral \ie skup- 
ščine občine Litija, Zadružne zveze SR Slovenije, sft upnosti 
socialnega varstva Slovenije in zveze urbanistov Slo\rvnije ter 
mnenja-^ in pripombe s koordinacijskega razgovora v Skup- 
ščini SR Slovenije dne 5 junija 1979 

Predlagatelj je tako dobil ob splošni po! Jpori temeljnim 
usmeritvam in zasnovi zakonskega osnutka . vrsto pripomb, 
po. obsegu jih je več kot samega besedila ;zakona ki jkh je 
upošteval pri pripravi delovne osnove, kolikor so v skladu s 
stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije inj njenih teles. Skup- 
ščina SR Slovenije je sprejela stališča j j lede odnosa mec 
republiškim in zveznim zakonom ki dglc >ča temelje sistema 
planiranja, namreč, da se določenim 'm ujhim ponavljanjem 

' oziroma povzemahjem zveznih določb ni moglo izogniti in da 
je treba v besedilu republiškega zakol ia prevzeto določbo 
Zveznega zakona ptevzeti v enakem ba sedilu. Skupščina SR 

, Slovenije je tudi sprejela stališče, da se določbe zakona o 
združenem delu vsebinsko vgradijo v ti ?sedilo zakorm in na ta 

. način dopolni z zveznim zakonom dok jčeni sistem. 
Pri sestavi delovne osnove za prec llog zakona o sistemu 

družbenega planiranja so'bile upošten ane poleg predlogov m 
pripomb teles SČupščine-'SR Sloveti i je obširne;, temeljite m 

' zelo konkretne pripombe siskretarid a Sveta za planiranje in 
ekonomsko politiko in sveta "za obliki; >vahje dohodka in delitev 
osebnih dohodkov Republiškega si» 3ta Zveze sindikatov Slo- 
venije in vse druge pripombe, Razpf rava o osnutku zakona je 
namreč zajela širok krog delavcevJ delovnih ljudi in občanov 
ter v tem okviru poslovodnih kadf ov, strokovnih delavcev in 
njihovih organizacij in združenj.' Koordinacijski odbor za 
spremljanje in koordiniranje druži lenopolitične aktivnosti pri 
pripravi planov v SR Sloveniji p >ri RK SZDL pa je Zadolžil 
nosilce družbenopolitične aktivni osti. da tekoče delo ha pri- 
pravah planskih dokumentov pa vežejo z razpravo o osnutku 
zakona o sistemu družbenega p lani ranja. s čimer je mogoče 
oblikovane rešitve v osnutku zk t<ona tekoče vnašati v proces 
priprave planov: obenem pa pot sredovati izkušnje in sugestije 
za dodelavo,rešitev v zakonu. 

V delovni osnovi so v najv4 čji meri razdelana in vnešena 
stališča in predlogi dani'k bet edilu osnutka zakona. Upošte- 
vane niso bile pripombe in1 predlogi, ki so v nasprotju s 
sprejetimi stališči skupščina , na • primer pripomba, naj še 
določbe zveznega zakona cei ovito vgradijo v osnutek zakona, 
tako da bi republiški zakon o sistemu družbenega planiranja v 
celoti opredelil vsa vprašal tja in tako služil v neposredni 
uporabi "kot edini dokumen t, potreben za praktično delo na 
pripravi in sprejemanju pl$ nov. Prav tako niso bile upošte- 
vane pripombe in predlog i, ki so sicer v skladu s stališči 
Skupščine SR. Slovenije, H pa težijo k' podrobnemu urejanju 
posameznih postopkov ol iroma. .zadev, ki jih morajo urejati 
posebni predpisi oziroma samoupravni splošni akti (metodo- 
logija, obvezni minimum, enotnih kazalcev, odgovornost v 
organizaciji'združenega '■ dela itd ). Upoštevane tudi niso bile 
pripombe, ki' se nanašat jo na specifična vprašanja v okviru 
sistema in jih je treba u rejati s posebnimi zakoni in samou- 
pravnimi splošnimi akt I (npr. pri specifičnosti v planiranju 
samoupravnih interesu ih skupnosti posameznih družbenih 
dejavnosti itd.). 
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Izhodišče delovne osnove za predlog zakona je, da je za 
o sistemu planiranja in družbenem planu SR Slovenije sisl 
ski zakon, ki daje skupaj z zveznim zakonom podlage 
nadaljnjo razdelavo in razčlenitev odnosov v sistemu dru. 
nega planiranja z zakoni za posamezna specifična področ 
s samoupravnimi splošnimi akti samoupravnih organizac 
skupnosti. Ureja torej le odnose in vprašanja družber 
planiranja, ki so po ustavi predmet zakonskega ureji 
opredeljuje vlogo posameznih subjektov, daje definicije p 
meznih planskih aktov in določa postopke pri sprejem 
teh aktov do tiste mere. da bodo lahko, v skladu z zakoi 
posamezna specifična področja, posamični nosilci planir 
v okviru teh določb upoštevali svoje specifičnosti in jih ur 
v svojih samoupravnih splošnih aktih. V delovni osno 
dana vsebina posameznih institutov in okvirno določen 
stopki Pri tem n. pr delovna osnova ne določa, ali je t 
sprejemati posamezni planski akt v dveh ali treh fazah (o: 
tek. predlog) - to je stvar avtonomne zakonodaje no: 
planiranja, v določenih primerih zakonodaje za posam 
področja. Določbe delovne osnove omogočajo, da orga, 
cija združenega dela ali druga samoupravna, organiz 
oziroma skupnost, glede na specifičnosti poslovanja, f. 
piše v svojem samoupravnem splošnem aktu, ali je obv. 
pripraviti osnutek planskega akta, določi rok za razpra 
tem aktu itd O vsem tem odločajo delavci sami. 

Ob upoštevanju predlogov, pripomb in stališč, ki s 
odbori, komisije in zbori Skupščine SR Slovenije dali k t 
dilu osnutka zakona, pri čemer je treba oceniti, ali so v c 
oziroma v zadostni meri upoštevani, je odločilen pred\ 
odgovor na vprašanje. aH je v delovni osnovi predlo 
koncepcija dovolj prožna, da omogoča reševanje najre 
nejših možnih situacij, hkrati pa v tolikšni meri dorečei 
precizna, da ne povzroča nesporazume in različna tolmač 
pri določanju nosilcev planiranja 

Pri obravnavi osnutka zakona je Skupščina SR Slove 
stališčih in sklepih zavezala predlagatelja, da pred forr 
določitvijo predloga zakona omogoči v Skupščini SR 
nije predhodno razpravo. Glede na ta sklep pošilja Izvršr 
Skupščini SR Slovenije v prehodno razpravo delovno o: 
za predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in 
benem planu SR Slovenije. Zaradi stiske s časom in kerj 
treba posvetiti vso pozornost vsebinskemu vgrajevanju 
pov. pripomb in stališč-skupščine in njenih teles, pi 
drugih pripomb, v besedilo delovne osnove, predloženo 
d Ho zakonodajno pravno še ni izčiščeno in do kraja izd( 

Pri tem je treba opozoriti, da je nedodelanost posam 
7au vnskJh rešitev ponekod posledica tega. da še niso pc 
' i Sčena določena vprašanja, ki jih bodo morali i 
rtrun, "skoni. tak-} republiški kot zvezni, ki se šele pripra 
in st na, Višajo na družbeni sistem informiranja na sreds 
rJširieno" reprodukcijo, na obvezno združevanje orgar 
zdriJeneaa' đela materialne proizvodnje m trgovine, 
stem in družbo kontrolo cen, na urejanje prostora oz 
načrtovanje in graditev naselij 

V delovni osnovi' so- še ostala določena nesorazm 
obravnavanju ožiron.V razdejavi posameznih vpraša, 
tem. ko je predlagate? upošteval nekatere predloge 
pombe, je težil, da besedi neobremen/uje P^cssU 
nimi izrazi temveč, da upo^blja zakonske po,me in n, 
nesorazmernosti v razdelaS'<• Vodilo > 
končni izdelavi predloga zakola, kije eden na/pomemb 
zakonov, jezik jasen, čist in razu^v, da bi ga mogel r_a. 
kar najširši krog delavcev, deloVnV'ludl in ? ^ prJ?, 
od temeljnih nalog pri nadaljnji dobavi zakona Pred 
pričakuje, da bodo razprave v telesih' Skupščine SR SI 
in drugih sredinah na Osnovi predlaganih rešitev v 
osnovi prispevale k jasnemu in razumljivemu besedili 
iri konsistentnim rešitvam nekaterih dilenr,- ki so voor 
pošebej navedene, dogradile nekatere specifičnosti v b 
sistemom, ki ga ttaje delovna osnova, pri č^mer pa bt 
težiti za odprtostjo zakona da ne bi prejudiciran re 
drugih zakonih, ki se pripravljajo 
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III. 
V delovni osnovi za predlog zakona so upoštevane pred- 

vsem vsebinske pripombe k osnutku zakona, v njej se je 
poskušalo odpraviti ne samo nedorečenosti in nejasnosti, na 
katere so opozorile pripombe k osnutku, temveč tudi nasploh 
bolje obdelati institute in postopke, izboljšati sistematiko za- 
kona in .odpraviti ponavljanja ter tako omogočiti jasnost in 
razumljivost besedila. Pri sestavi delovne zasnove so poleg 
strokovnih delavcev Zavoda SR Slovenije za družbeno plani- 

« ran je sodelovali še strokovni delavci Ljubljanske banke, Re- 
publiškega sekretariata za urbanizem. Republiškega sekreta- 
riata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in Sploš- 
nega združenja zavarovalstva Slovenije ter posamezni stro- 
kovni delavci drugih republiških organov in organizacij. Kljub 
intenzivnemu delu na izdelavi delovne osnove za predlog 
zakona in iskanju najprimernejših zakonskih rešitev so se 
pokazala še nekatera vsebinska vprašanja, ki jih bo potrebno 
razčistiti in razrešiti. 

pla Dol9°ročni plan dogovor o temeljih dolgoročnega 
Že po zveznem zakonu je dolgoročni plan izhodiščna pod- 

laga in splošna orientacija za določanje srednjeročnih planov 
in za obnašanje vseh nosilcev družbenega planiranja. 
Sprejme se zato, da se spoznajo dolgoročnejše možnosti za 
družbenoekonomski razvoj za obdobje desetih in več let. 
Dolgoročni plan določa splošno orientacijo za razvoj gospo- 
darstva in družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja, 
spremembe v strukturi proizvajalnih sil družbe in razvoj sa- 
moupravnih socialističnih produkcijskih odnosov, ki jih je 
treba uresničiti v obdobju, za katero se sprejema ta plan. 

Zvezni zakon določa, da sprejemajo dolgoročne plane sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti in da se za njihovo vsebino in za postopek prt 
sprejemanju teh planov smiselno uporabljajo določbe za- 
kona, ki urejajo problematiko srednjeročnih planov 

Po delovni osnovi za predlog republiškega zakona je pre- 
dvideno, da je pripravljanje in sprejemanje dolgoročnih pla- 
nov obvezno za samoupravne interesne skupnosti, ki oprav- 
ljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega po- 
mena ter za družbenopolitične skupnosti; s predpisom Skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti se lahko ta obveznost raz- 
širi tudi na druge nosilce planiranja. 

S tem v zvezi se zastavlja nekaj vprašanj: 
a) ali je potrebno z republiškim zakonom določneje opre- 

deliti postopek sprejemanja dolgoročnega plana (npr. za 
družbenopolitične skupnosti) ali pa zadostuje rešitev, da se za 
ta postopek smiselno uporabljajo določbe zakona, ki predpi- 
sujejo postopek za sklenitev srednjeročnega plana; 

cf° ZB dol9or°čni plan samoupravne organizacije in 
t! ozlroma družbenopolitične skupnosti vedno pred- pogoj sklenjeni samoupravni sporazumi o temeljih dolgoroč- - 

nega plana oziroma dogovori o temeljih dolgoročnega plana 
družbenopolitične skupnosti; 

c) aH naj zakon predvidi dolžnost oziroma obveznost da 

nPnnL1^J0.d0p0V0re ° teme'iih dolgoročnih planov družbe- nopolitičnih skupnosti za tiste organizacije in skupnosti ki 
sprejemsjo odlocjtve o objektih in projektih, mrežah tersiste- 

dnhil L dokončanje in izgradnja presega petletno ob- dobje, prevzemajo pa dela m naloge v zvezi z raziskavami 

trktnvJeZPrTTa: vodnogospodarskihob- 
ki ln nfL S ? ?'akti se za90'^lja izvajanje obveznosti, ki so jih prevzele z dogovorom o temeljih dolgoročneaa olana 

smo °'"rae Skupnosti (dogovor sam ali ja potreben še samoupravni sporazum); 

,nčLal ieP°trebn° s tem zakonom določiti okvirno vsebino 
" aca! govorov o temeljih dolgoročnega plana družbe- 
ure^'nh6 skupnostl'kot splošnih aktov, s katerimi bi se urejale obveznosti in gdgovornosti za uresničevanje temelinih 

™!?rialnih' finančnih>za razv°' ™ Spo- v dejavnostih, kjer investicijski cikli presedajo obdobje petih let (energetika, ceste, železnice, ipdfalfpanaj 

hnrČ, spec,ficna vPrašanja urejajo s posameznimi zakoni, ki bodo urejali te dejavnosti 

2 Delovne skupnosti in družbeno planiranje 
Po zveznem zakonu so v 9 točkah opredeljeni nosilci plani- 

ranja, ki imajo pravico in dolžnost sprejemati plane. Med njimi 
so naštete tudi delovne skupnosti v organizacijah združenega 
dela, organizacijah poslovnega združevanja, skupnostih pre- 
moženjskega in osebnega zavarovanja in bankah 

Z osnutkom zakona je bil ta krog nosilcev planiranja glede 
na zvezni zakon razširjen tudi na delovne skupnosti v samou- 
pravnih interesnih skupnostih, v organih družbenopolitičnih 
skupnosti, organih družbene skupnosti, v družbenopolitičnih 
organizacijah, družbenih organizacijah in društvih. Razlog za 
takšno rešitev je bil v tem, da bi se tem delavcem zagotovil 
enkopraven družbenoekonomski položaj in pa dejstvo, da bi 
te delovne skupnosti pogosto upravljali z velikimi družbenimi 
sredstvi; v njih je zaposlenih veliko število delavcev, ki se po 
teh skupnostih vključujejo v svobodno menjavo dela. 

Ob predlagani zakonski rešitvi v osnutku, ki je povzeta tudi 
v delovni osnovi za predlog zakona pa še vedno obstoji 
dilema, ali je takšna razširitev nosilcev oziroma subjektov 
planiranja sploh ustrezna oziroma potrebna. Vse te delovne 
skupnosti, ki jih zvezni zakon sploh ne omenja (v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, v organih družbenopolitičnih skup- 
nosti, državnih organih, upravnih organih, organih družbene 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacijah, družbenih orga- 
nizacijah in društvih) so zelo heterogene tako po svojem 
značaju, položaju in nalogah, ki jih opravljajo. Jasno je, da 
bodo sprejemale programe svojega dela in se v določeni meri 
tudi vključevale v planiranje samoupravnih organizacij in 
skupnosti, za katere opravljajo dela. Za delovne skupnosti v 
upravnih organih bo glede planiranja z vsemi posebnostmi, ki 
izhajajo iz položaja teh delovnih skupnosti, veljal zakon o 
sistemu državne uprave, Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije in republiških upravnih organih. Vprašanje je torej, ali ob 
takšnem stanju republiški zakon lahko razširja krog nosilcev 
planiranja, zlasti na delovne skupnosti v družbenih organiza- 
cijah in društvih. Ob tem velja omeniti, da niti družbene 
organizacije niti društva med nosilci planiranja niso ome- 
njeni. 

3. Planiranje in gospodarsko oziroma koledarsko leto 
V zvezi z roki za izvedbo posameznih opravil pri planiranju 

je bilo v razpravi o osnutku zakona opozorjeno na potrebo, da 
se s koledarskega leta preide pri planiranju na gospodarsko 
(poslovno) leto. S tem bi razrešili mnoge probleme in olajšali 
samoupravnim organizacijam ter skupnostim postopek pri 
sprejemanju planov. 

Ta sugestija je vsekakor koristna in pomembna vendar 
vprašanja ne moremo urediti z republiškim zakonom. Treba bi 
bilo ustrezno spremeniti nekatere zvezne zakone. 

4. Zakon o sistemu družbenega planiranja in kazenske 
sankcije 

Zvezni zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije nima kazenskih določb. 

V razpravi o osnutku zakona je bilo poudarjeno, da je 
potrebno proučiti možnost in primernost razdelave zakonskih 
določb, ki bi obsegale kazenske sankcije za različne oblike 
ravnanja oziroma opustitev ravnanja udeležencev v postopku 
planiranja. 

Že zakon o združenem delu v poglavju »Družbeno varstvo 
samoupravnih pravic in družbene lastnine« predvideva, da 
skupščina družbenopolitične skupnosti nastopa pri uresniče- 
vanju družbenega varstva z začasnimi ukrepi, če nastanejo v 
organizaciji združenega dela bistvene motnji v samoupravnih 
odnosih ali če so huje prizadeti družbeni interesi, ali če 
organizacija združenega dela ne izpolnjuje z zakonom dolo- 
čenih obveznosti. Šteje se (620. člen zakona), da je organiza- 
cija združenega dela oškodovala družbene interese, če ne 
sprejme plana v roku, ki ga določa statut temeljne organiza- 
cije, samoupravni sporazum o združevanju ali zakon. 

Ob takšnem stanju je možno zaključiti, da ni potrebe po 
dodatnem sankcioniranju posameznih ravnanj oziroma njiho- 
vih opustitev s posebnimi kazenskimi sankcijami. Začasni 
ukrepi družbenega varstva, ki jih skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti lahko izreče organizaciji združenega dela, ki 
ne sprejme plana, so primernejši, tehtnejši, strožji in uspeš- 
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nejši kot denarne kazni, ki jih je možno predpisati za more- 
bitne gospodarske prestopke in prekrške. 

5. Zagotavljanje s samoupravnimi sporazumi in dogovori 
o temeljih plana prevzetih obveznosti 

Glede tega vprašanja je zvezni zakon postavil načelo, da se 
uporabljajo določbe zveznega zakona (to je zakona o združe- 
nem delu), ki veljajo za samoupravne sporazume. 

Za odločanje v sporih, ki nastanejo iz samoupravnih spora- 
zumov in dogovorov o temeljih plana, se uporabljajo določbe 
zveznega zakona, ki veljajo za samoupravne sporazume, če ni 
v samoupravnem sporazumu oziroma dogovoru določen zanj 
drugačen način. 

Že pri pripravi osnutka republiškega zakona je bila poudar- 
jena potreba oziroma zahteva, da bi bilo potrebno predvideti 
oziroma ustanoviti poseben organ v družbenopolitičnih skup- 
nostih (ali pa morda v okviru službe za družbene prihodke), ki 
bo spremljal v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
skladnost obveznosti, sprejet v samoupravnih sporazumih in 
dogovorih o temeljih plana in njihovo izvajanje. 

V delovni osnovi za predlog zakona takšen poseben organ 
ni predviden in je potrebno vprašanje njihovega obstoja še 
proučiti. V zvezi s tem vprašanjem bo potrebno še ugotoviti, 
ali in v koliki meri bo vprašanje zagotavljanja s samouprav- 
nimi sporazumi in dogovori o temeljih plana prevzetih obvez- 
nosti morda urejeno še z zveznim zakonom, ki bo urejal 
vprašanja razširjene družbene reprodukcije. 

6 Zakon o planiranju ter zakon o regionalnem prostorskem 
planiranju 

Po sedanji vsebinski zasnovi zakona o sistemu družbenega 
planiranja in družbenem planu SR Slovenije je planiranje v 
zvezi s prostorom le eden od vidikov in sestavnih delov 
družbenega planiranja. >- 

Prostorski vidik ter vsebina prostorskih komponent je zajet 
v sistem celovitega družbenega planiranja, zato posebnega 
zakona, ki bi urejal prostorsko planiranje, odslej ne bo več. 

Obstoječi zakon o regionalnem prostorskem planiranju 
(Uradni list SRS, št. 16/67) je med drugim urejal postopek v 
zvezi z obravnavanjem in sprejemanjem prostorskega plana, 
vprašanja glede prepovedi parcelacije zemljišč, razglasitve 
splošne prepovedi graditve na določenem prostoru in je vse- 
boval tudi kazenske določbe 

Razčistiti je potrebno dilemo, ali in v kolikšni^ meri je po- 
trebno še nadalje razdelati in razčleniti določbe delovne 
osnove za predlog zakona o planiranju v zvezi z njegovim 
prostorskim vidikom. 

Obstaja mnenje, da bi bilo potrebno 4. in 5. člen zakona o 
regionalnem prostorskem planiranju - po katerih morajo biti 
urbanistični načrti in drugi prostorski načrti in programi v 
skladu s regionalnim prostorskim planom, in da izvrševanje 
predpisov i/ regionalnem prostorskem planiranju nadzoruje 
služba urbanistične inšpekcije v sodelovanju z ustreznimi 
drugimi inšpekcijami - razčleniti v zakonu o sistemu planira- 
nja. Prav tako naj bi se v ta zakon vnesli tudi določbi 10. in 15 
člena zakona o regionalnem prostorskem planiranju, po kate- 
rih ni dovoljena lokacija objektov in parcelacija zemljišč niti 
izdajanje dovoljenj za graditev, potem, ko začne veljati regio- 
nalni prostorski plan ali njegov posamezni element, če loka- 
cija ali parcelacija oziroma graditev ni v skladu s sprejetim 
planom oziroma njegovim elementom, in pooblastilo izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da sme po zaslišanju 
prizadetih občinskih skupščin s splošnim predpisom razgla- 
siti splošno prepoved graditve na določenem prostoru za vse 
gradnje aH samo za določeno vrsto gradenj. 

Določena vprašanja s tega področja bo najbrž mogoče 
oziroma smotrno urediti z zakonom o urejanju prostora (pro- 
gramiranju in graditvi naselij). Za čas, dokler ta novi zakon ne 
bo sprejet, bi bilo potrebno proučiti vprašanje, ali je potrebno 
zadržati vsaj njegove kazenske določbe, da ne bi v vmesnem 
času prišlo do pravih praznin. Tako se sedaj z denarno kaznijo 
do 100.000 dinarjev kaznuje za gospodarski prestopek de- 
lovna ali druga organizacija, ki izvaja gradbena dela na ob- 
močju, za katero je razglašena splošna prepoved graditve, ali 
ki izvaja parcelacijo v nasprotju z regionalnim prostorskim 
planom ali z njegovim posameznim elementom. Z denarno 
kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za gospodarski presto- 
pek delovna aH druga organizacija, ki ne da razpoložljivih 
podatkov za izdelavo regionalnega prostorskega plana. Posa- 

meznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

V delovni osnovi je v »Prehodnih in splošnih določbah« 
člen, po katerem ostanejo še nadalje v veljavi 12. in 13. ter 7., 
10. in 15. člen zakona o regionalnem planiranju. 

V delovni osnovi za predlog zakona o sistemu družbenega 
planiranja in družbenem planu SR Slovenije so upoštevane 
načelne pripombe in stališča Skupščine SR Slovenije in dru- 
gih organizacij in skupnosti, da naj bo besedilo predloga 
zakona bolj sistematično razporejeno in preglednejše, naj se 
odpravijo ponavljanja, naj bodo konkretno in dosledno raz- 
členjene sistemske rešitve, da je treba jasneje opredeliti do- 
hodek kot osnovo in vsebino planiranja, razrešiti vsebino m 
vlogo prostorskega planiranja v sistemu samoupravnega 
družbenega planiranja, jasneje opredeliti vlogo temeljnih or- 
ganizacij pri oblikovanju planskih aktov samoupravnih intere- 
snih skupnosti in krajevnih skupnosti, razmejiti razmerje med 
planom samoupravnih organizacij in skupnosti ter planom 
družbenopolitične skupnosti, dati definicije planskih aktov, ki 
so v osnutku manjkale oziroma so bile pomanjkljive, jasneje 
opredeliti planiranje v samoupravnih interesnih skupnostih in 
v celoti menjati besedilo. 

členov in sistematiko določb o samoupravnih interesnih 
skupnostih ter poenostaviti in na novo določiti besedilo čle- 
nov o delovnih skupnostih. V ta namen je bilo treba izvesti 
spremembe in dopolnitve v besedilu posameznih členov, do- 
dati nove člene in nekatere črtati ter v okviru zasnove, ki jo je 
dal osnutek, prenesti vsebino nekaterih členov iz enega po- 
glavja v drugo; tako je bilo npr. besedilo nekaterih členov, ki 
se je ponavljalo pri posameznih nosilcih planiranja, prene- 
seno v splošne določbe. 

Spremembe in dopolnitve v delovni osnovi za predlog za- 
kona v primerjavi z osnutkom zakona so po posameznih 
poglavjih v glavnem naslednje: 

I. poglavje »Splošne določbe« je razširjeno od 19 členov v 
osnutku zakona na 28. členov v delavni osnovi. Število členov 
se je povečalo, ker so nekatere določbe, ki so se ponavljale v 
drugih poglavjih, vanj prenešene, pa tudi iz drugih razlogov. 

Določbe o odgovornosti nosilcev planiranja in njihovih or- 
ganov so sedaj zbrane v tem poglavju (razen, določb o odgo- 
vornosti strokovnih organov za planiranje, ki so v V. poglavju 
»Strokovne osnove planiranja«). Z novim dopolnjenim bese- 
dilom je v glavnem tudi ustreženo pripombam, da je treba 
določbe o odgovornosti natančneje opredeliti. 

Na novo so napisani in dopolnjeni členi o dolgoročnem 
planiranju in prostorskem planiranju kot sestavnem delu si- 
stema družbenega planiranja. Novo besedilo členov odpravlja 
nejasnosti, na katere je bilo opozorjeno v pripombah. 

Drugi odstavek 4. člena osnutka zakona je v delovni osnovi 
postal samostojen člen. Na ta način je zvezni člen, ki določa 
nosilce družbenega planiranja, ostal nespremenjen (s po- 
pravki in dopolnili v uvodnem stavku ter 2. in 9. točki) razširi- 
tev pravice in dolžnosti sprejemati plane na druge nosilce 
planiranja, ki jo uvaja republiški zakon, pa je v posebnem 
členu. V razpravi o osnutku zakona ni bilo pripomb na to 
razširitev, le v eni pripombi je bila izražena rahla rezerva. 

Določbe o dohodku so dopolnjene smiselno predlogom, 
danih v stališčih, in razčlenjeno je načelo, da je dohodek ne 
samo temeljna kategorija planiranja, ekonomskih analiz in 
ocen uresničevanja planov, temveč tudi osnova za prevzema- 
nje materialnih in finančnih obveznosti s samoupravnimi spo- 
razumi in dogovori o temeljih planov. 

V »Splošnih določbah« je tudi člen, po katerem so nosilci 
planiranja v postopku priprave planskih aktov dolžni odgovo- 
riti na pobude, ki jih dajo drugi nosilci planiranja. 

18. člen osnutka, ki je navajal vlogo in naloge gospodarskih 
zbornic, Gospodarske zbornice Slovenije in splošnih združenj 
pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktiv, je razdeljen v 
dva člena, tako, da so v enem členu navedeni vloga in naloge 
gospodarskih zbornic, v drugem pa posebej vloga in naloge 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

V celotni delovni zasnovi, zlasti pa v tem poglavju, so 
izvedeni stilistični popravki in korekcije, na katere so opozo- 
rile pripombe in poenoteno je besedilo (npr. »delavci, delavni 
ljudje in občani« namesto dosedanjih »delavski razred in vsi 
delovni ljudje«, »delavci in vsi delovni ljudje« itd.). 

II. poglavje »Planski akti, njihova priprava in sprejema- 
nje« je najobširnejše in je bilo v zvezi z besedilom, pomanjklji- 
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i/ostmi in nedorečenostjo besedila dano največ pripomb Zato 
je v tem poglavju tudi največ sprememb in dopolnitev, neka- 
teri členi, pa tudi nekateri oddelki tega poglavja so v celoti ali 
deloma na novo napisani. 

Osnovni razliki v sistematiki in besedilu delovne osnove v 
pi imerjavi z osnutkom zakona sta v tem, da 

1. v delovni osnovi se skuša ločevati vsebino planskega akta 
od postopka za njegovo sprejemanje; 

2 v prvih dveh podpoglavjih tega poglavja delovne osnove 
so dane določbe, ki veljajo na splošno tako glede vsebine 
planskih aktov kot za postopek planiranja za vse subjekte 
planiranja; te določbe veljajo tudi za subjekte planiranja, 
navedene v oddelkih tretjega podpoglavja, kolikor ni zanje v 
teh oddelkih glede posameznih planskih aktov ali postopkov 
drugače določeno. 

V skladu s tem seje uvedlo novo prvo podpoglavje »Planski 
akti«, združilo drugo in tretje podpoglavje pod enotnim naslo- 
vom ■■Postopek pri sprejemanju plana« in besedilo v tretjem 
podpoglavju očistilo ponavljanja določb, ki veljajo na 
splošno. 

V novem prvem podpoglavju so najprej našteti planski akti, 
ki se sprejemajo kot srednjeročni akti, in obrazložena je 
njihova vsebina. V primerjavi z osnutkom so planski akti 
dopolnjeni z dogovorom o skupnih temeljih plana družbeno- 
političnih skupnosti in skupnim planom samoupravnih orga- 
nizacij oziroma skupnosti. Člen je očiščen besedila, ki je 
vnašalo nejasnosti in odpravljeno je navidezno nesoglasje 
med 20. in 42. členom osnutka, na kar so opozarjale pri- 
pombe. Dana je tudi vsebina planskih aktov in določeno je na 
čem temeljijo. 

Samoupravni sporazum o usklajevanju planov je opredeljen 
kot sporazum, ki ga sklenejo organizacije združenega dela, 
povezane med seboj v procesu družbene reprodukcije, niso 
pa združene oziroma povezane v samoupravno organizacijo 
oziroma skupnost z lastnimi samoupravnimi organi. V tem 
sporazumu so organizacije združenega dela dogovorijo pred- 
vsem glede delitve dela in usklajevanja proizvodnje v skladu s 
svojimi interesi, možnostmi in predvidenim razvojem. Organi- 
zacije, ki sklepajo samoupravni sporazum o usklajevanju pla- 
nov, nimajo skupnega plana, so pa dolžne vnesti pravice, 
obveznosti in odgovornosti iz samoupravnega sporazuma o 
uskljajevanju planov v samoupravni sporazum o temeljih svo- 
jega plana in v svoj plan. Samoupravni sporazum o temeljih 
skupnega plana in skupni plan pa sklepajo organizacije zdru- 
ženega dela, ki so v celoti ah deloma delovno, poslovno aH 
dohodkovno povezane in ustvarjajo skupni prihodek in 
skupno dosegajo dohodek, niso pa združene oziroma pove- 
zane v samoupravno organizacijo oziroma skupnost z last- 
nimi samoupravnimi organi. Te organizacije lahko sklenejo 
enega ali več samoupravnih sporazumov o temeljih skupnih 
planov in skupni plan in so dolžne svoje pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz teh planov vnesti v samoupravni sporazum o 
temeljih svojega plana in v svoj plan. (V oddelku »Posebne 
dolečbe za določene organizacije združenega dela« je pose- 
bej navedeno, katere posamezne organizacije sklepajo sa- 
moupravni sporazum o temeljih skupnega plana, katere pa 
samoupravni sporazum o usklajevanju planov in kdaj enega 
ali drugega teh samoupravnih sporazumov. 

Drugo podpoglavje, ki določa postopek pri sprejemanju 
plana in združuje dve podpoglavji osnutka »Postopek pri 
sprejemanju plana samoupravne organizacije in skupnosti« 
m -Postopek pri sprejemanju plana družbenopolitične skup- 
nosti«, je občutno skrčeno. Ostale so v njem le določbe, ki 
veljajo za planiranje v vseh samoupravnih organizacijah in 
skupnostih oziroma v družbenopolitični skupnosti. Nato sle- 
dijo v posebnih podpoglavjih določbe o planiranju v posa- 
meznih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter o plani- 
ranju v občini in republiki. Ta pristop je v skladu s stališči in 
sklepi Skupščine SR Slovenije in je terjal tudi premeščanje 
posameznih določb kakor tudi njihovo črtanje. 

V tretjem podpoglavju »Plani samoupravnih organizacij in 
skupnosti« so v 9 oddelkih obdelane posamezne vrste teh 
organizacij in skupnosti. 

V skladu z načelom, naj se posamezne določbe ne ponav- 
ljajo, se določbe v posameznih oddelkih omejujejo predvsem 
na specifičnosti planiranja vjeh organizacijah in skupnostih, 
zlasti kdo sprejema sklep o pripravi piana, kaj je vsebina 
njihovega samoupravnega sporazuma o temeljih plana in 

vsebina njihovega plana ter morebitne specifičnosti pri 
spreje-manju posameznih planskih aktov in druge specifično- 
sti. 

Zaradi pomembnosti in posebnosti planiranja v temeljni 
organizaciji in delovni organizaciji je v delovno osnovo prev- 
zeto besedilo osnutka z določenimi popravki, dopolnitvami.in 
črtanji, ki naj pripomorejo k večji jasnosti in preglednosti 
določb v skladu s stališči in sklepi Skupščine SR Slovenije. Pri 
tem je določeno, da delavci v temeljni organizaciji v planu 
temeljne organizacije določajo politiko in razmerja glede raz- 
porejanja dohodka in čistega dohodka, ne pa osnove in me- 
rila (kar določajo s svojim samoupravnim splošnim aktom) in 
so tako tudi razrešene pripombe k osnutku o potrebi vskladi- 
tve teh določb osnutka zakona z določbami zakona o združe- 
nem delu. 

V oddelku o zadrugi in pogodbeni organizaciji so poleg 
dosedanjih določb v zadrugah, ki so dopolnjene v skladu s 
pripombami, dodani določbi o planiranju v pogodbenih orga- 
nizacijah združenega dela. 

Dosedanje četrto podpoglavje »Posebne določbe« je v de- 
lovni osnovi oddelek »Posebne določbe za določene organi- 
zacije združenega dela«. Določbe tega oddelka so občutno 
skrčene, črtano je vse, kar je vsebovano v drugih določbah 
delovne osnove (npr. v določbah o planiranju v samoupravnih 
interesnih skupnostih) oziroma kar urejajo posebni zakoni. 

Naslednji oddelek, ki govori o planiranju v bankah je dopol- 
njen s postopkom o sprejemanju planskih aktov banke, dolo- 
čena je vsebina samoupravnega sporazuma o temeljih plana, 
določeno, kaj je podlaga za plan banke, dopolnjena je vsebina 
plana banke ter določena način in postopek njegovega spre- 
jemanja. 

Nove so določbe o skupnostih premoženjskega in življenj- 
skaga zavarovanja ter drugih finančnih organizacij, ki pregle- 
dno urejajo postopek planiranja v teh skupnostih, vsebino 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti in 
vsebino plana. Besedilo je napisano v skladu s predlogi in 
pripombami Splošnega združevanja zavarovalstva Slovenije. 

^ Določbe o delovni skupnosti so razširjene in dodani so novi 
členi. Poenostavljen je postopek planiranje v delovni skupno- 
sti: delovna skupnost sprejema temlje plana in plan delovne 
skupnosti. Posebej je določena vsebina temeljev plana de- 
lovne skupnosti v organizacijah združenega dela, organizaci- 
jah poslovnega združevanja, skupnostih premoženjskega in 
življenjskega zavarovanja in bankah in vsebina njihovega 
plana; posebej pa je določena vsebina temeljev plana in plana 
delovnih skupnosti v samoupravnih iteresnih skupnostih, or- 
ganih družbenopolitičnih skupnostih, državnih organih, orga- 
nih družbene skupnosti, družbenopolitičnih organizacijah, 
družbenih organizacijah in društvih. Določeno je, da temelje 
plana delovne skupnosti sprejemajo delavci delovne skupno- 
sti z referendumom, plan delovne skupnosti pa svet delovne 
skupnosti, ko ugotovi, da je v skladu s temelji piana delovne 
skupnosti. 

Oddelek o planiranj u v samoupravni interesni skupnosti je 
na novo napisan v skladu s pripombami k osnutku zakona in 
vsklajen z določbami zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. Skupščina samoupravne interesne skupnosti s 
sklepom o pripravi plana določi roke, do katerih morajo biti 
planski akti pripravljeni in določi organ, ki je odgovoren za 
pripravljanje plana. Skupščina tudi določi in objavi način, s 
katerim bodo udeleženci samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana samoupravne interesne skupnosti oblikovali ele- 
mente za sporazum o temeljih plana samoupravne interesne 
skupnosti. Te elemente sprejemajo udeleženci sporazuma in 
jih usklajujejo v skupščini samoupravne interesne skupnosti. 
Določeno je, kaj vsebuje samoupravni sporazum o temeljih 
piana, postopek za njegovo sprejemanje, določene posebno- 
sti za samoupravno interesno skupnost, ki opravlja dejavnost 
oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, kaj vsebuje 
plan samoupravne interesne skupnosti in kdo ga sprejema. 
Posebej so dane določbe o samoupravni interesni skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, usklajene z 
danimi pripombami k osnutku. 
Določbe o planiranju v krajevni skupnosti so razbremenjene 
nepotrebnih ponavljanj iz drugih delov zakona, na novo siste- 
mizirane in napisane bolj jasno in pregledno. Posebna požor- 
nost je posvečena elementom, ki jih za samoupravno spora- 
zumevanje v samoupravni interesni skupnosti in za dogovar- 
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janje o temeljih plana občine pripravijo v krajevni skupnosti. 
V četrtem podpoglavju »Planiranje v občini« so izvedene 

korenite spremembe in dopolnitve v celotnem besedilu, zlasti 
pa še v določbah o dolgoročnem in prostorskem planiranju. 
Te dopolnitve dosledno izhajajo iz načela, da je prostorsko 
planiranje sestavni del sistema družbenega planiranja in je 
zato prostorski vidik planiranja vključen tako v dogovor o 
temeljih družbenega plana občine kot tudi v družbeni plan 
občine in v njen dolgoročni plan. 

Dopolnjene in prečiščene so določbe o medobčinskem 
sodelovanju, pri čemer se izhaja iz stališča, da se y postopku, 
oblikah in načinih tega sodelovanja kakor tudi o njegovi 
vsebini sporazumevajo in dogovarjajo zainteresirane občine, 
upoštevajoč različne interese in potrebe, zaradi katerih skle- 
pajo dogovore, o skupnih temeljih planov ali stopajo v odnose 
medobčinskega sodelovanja. 

Na določbe III. poglavja osnutka »Spremljanje in uresniče- 
vanje planov« je bilo fnalo pripomb. V delovni osnovi so 
črtana nekatera ponavljanja iz drugih poglavij in izpeljane 
določene spremembe in popravki, ki dajajo izčiščeno bese- 
dilo teh določb. Enako so dopolnjene in očiščene ponavljanj 
določbe IV. poglavja »Spremembe in dopolnitve planov«. 

V prizadevanju, da se bolj natančno in jasno določijo »Stro- 
kovne osnove planiranja« in določneje opredelijo obveznosti 
in pravice organov in organizacij, ki morajo zagotoviti in 
usmerjati delo strokovnih služb za planiranje, so v V. poglavju 
izvedene določene izboljšave in dopolnitve bes edila. V skladu 
s 50. členom republiškega zakona o sistemu državne uprave, 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in republiških uprav- 
nih organih je na novo formuliran člen o upravnih organih za 
planiranje v družbenopolitičnih skupnostih. 

VI. poglavje »Družbeni plan SR Slovenije« je dopolnjeno z 
določbami, ki doprinašajo k jasnosti in razumljivosti določb o 
družbenem planu SR Slovenije, zlasti o postopku planiranja. 
Prostorsko planiranje je vključeno v družbeni plan SR Slove- 
nije kot njegov sestavni del. Posebej je v skladu s celotno 
koncepcijo delovne osnove na novo opredeljeno, kaj vsebuje 
dolgoročni plan SR Slovenije. 

V. 
Nekaterih bistvenih predlogov in pripomb k osnutku zakona 

v delovni osnovi ni bilo moč upoštevati. 
Mnogo pripomb in predlogov za spremembe in dopolnitve 

se ye nanašalo na 12. člen osnutka zakona, ki določa, da se 
uporablja pri planiranju načelo sočasnega planiranja in na- 
čelo kontinuiranega planiranja in daje vsebino teh dveh načel 
Ta člen je povzet po zveznem zakonu. V osnutku našega 
republiškega zakona smo dodali nov zadnji odstavek, po 
katerem morajo nosilci planiranja upoštevati v procesu plani- 
ranja tudi celovitost odnosov v družbeni reprodukciji in med- 
sebojno soodvisnost njenih gospodarskih, socialnih, prostor- 
skih in drugih sestavin. Ker veljata zvezni in republiški zakon 
enakopravno drug ob drugem, ne.moreta obstajati druga ob 
drugi dve določbi (zvezna in republiška), ki vsaka po svoje 
določata, kaj pomeni načelo sočasnega planiranja in kaj na- 
čelo kontinuiranega planiranja Prav to pa izhaja iz večine 

pripomb in predlogov k temu členu. Zato so bile v delovni 
osnovi upoštevane le tiste pripombe in predlogi, ki so pome- 
nili redakcijske popravke zveznega besedila. 

Dana je bila pripomba, da je treba trdneje opredeliti odgo- 
vornost subjektov družbenega planiranja, ker gre za dva vi- 
dika odgovornosti in sicer za dohodkovni vidik v primerih, če 
obveznosti v samoupravnih sporazumih o temeljih plana ni- 
majo dohodkovne podlage, ter za odgovornost v primeru 
neizpolnjevanja že sprejetih obveznosti. Pri tem je še posebej 
pomemben prvi vidik, saj pomeni v bistvu neodgovorno prev- 
zemanje obveznosti iz dohodka in s tem nerealno planiranje. 
V delovni osnovi se je poskušalo ustreči tej pripombi s tem, da 
se je podrobno razčlenilo odgovornost podpisnikov samo- 
upravnega sporazuma in družbenega dogovora o temlejih 
plana za izpolnjevanje obveznosti, ki so jih prevzeli, kakor tudi 
odgovornost organov, ki so dolžni pripravljati planske akte in 
organov, ki pripravljajo gradiva in vse potrebne podatke za 
odločanje delavcev o posameznih planskih aktih. Da morajo 
biti obveznosti iz samoupravnih sporazumov dohodkovno 
pokrite, izhaja posredno iz splošnih določb delovne osnove, 
zakon o združenem delu to zahteva za vse samoupravne 
sporazume (ne samo za sporazume o temeljih plana),, posebej 
o tem govori republiški zakon o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela, kakor tudi delovna osnova v zvezi s planiranjem 
v samoupravnih interesnih skupnostih. Težko si je zamisliti, 
da bi delavci, pa tudi drugi delovni ljudje in občani zavestno in 
odgovorno, ko so jim bili predloženi resnični, realni in popolni 
podatki o planiranem dohodku, sprejeli samoupravni spora- 
zum ali dogovor, za katerega bi vnapraj vedeli, da zanj nimajo 
dohodkovne podlage. Nerealno planiranje gre na račun nepo- 
polnih in prikorejnih podatkov in se praviloma izkaže v neiz- 
polnjevanju obveznosti. 

Sprejeta je pripomba, da je treba dohodek kot osnovo in 
vsebino planiranja jasneje in konkretneje opredeliti, kar je 
storjeno v splošnih določbah. Le deloma pa je sprejeta pri- 
pomba, da mora biti vsebina planiranja dohodka jasneje opre- 
deljena pri vseh subjektih planiranja. Opredelitev v splošnih 
določbah velja za vse, pri subjektih planiranja pa je v vsebino 
določenih planskih aktov vnešen tudi dohodkovni vidik. 

Ni sprejeta pripomba, naj bi v zakon o sistemu planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije vnesli kazanske določbe 
Zvezni zakon o temeljih sistema planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavija kazenskih določb nima. Po določbah tega 
zveznega zakona se za neizpolnjevanje obveznosti iz samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih plana uporab- 
ljajo določbe zveznega zakona (zakona o združenem delu), ki 
veljajo za samoupravne sporazume, kar velja tudi za republi- 
ški zakon. 

Mnogo je bilo pripomb, da v osnutku zakona ni dovolj jasno 
določeno, da je osnova za prevzem kakršnekoli obveznosti v 
dogovoru o temeljih plana samoupravni sporazum o temeljih 
plana. V delovni osnovi je sprejeto načelo, da zgolj z dogovo- 
rom o temeljih plana nosilci planiranja ne morejo prevzemati 
obveznosti, temveč da je za to potreben določen predhodni 
akt. Po delovni osnovi so to poleg samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana samoupravne organizacije oziroma skupno- 
sti tudi temelji plana temeljne organizacije. 
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STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi osnutka zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije na sejah Zbora združene- 
ga dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 19. 7. 1979 sprejela na- 
slednja 

Stališča in sklepe 

1. Skupščina ugotavlja, da je predlo- 
ženi osnutek zakona odraz naporov, da 
se celovito opredeli sistem družbenega 
planiranja na podlagi dosedanjih Spoz- 
nanj v SR Sloveniji. V osnutku so dokaj 
ustrezno konkretizirani temelji sistema 
družbenega planiranja, urejeni z zvez- 
nim zakonom in upoštevane dosedanje 
praktične izkušnje, predvsem glede os- 
novnih postopkov planiranja v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. To bo omogočilo subjektom druž- 
benega planiranja enotne osnove pri 
načrtovanju, usklajevanju in sprejema- 
nju razvojnih' odločitev. Zato skupščina 
sprejema zakonski osnutek. J 

Skupščina pa hkrati pripominja, da je 
osnutek premalo sistematičen in, pregle- 
den, da nedosledno razčlenjuje ustrez- 
ne sistemske rešitve ter da je določe- 
nih poglavjih preobširen, premalo kon-. 
kreten in usmerjevalen ter da zajpekate- 
re subjekte šibko, opredeljuje postopka 
v posameznih fazah planiranja. Ta vpra- 
šanja bo sicer morala urejati enotnai 
metodologija, ki pa je Izvršni svet kljubi 
zahtevi ob predlogu ,za izdajo zagona še 
ni predložili Skupščina tudi meni, da se j 
v osnutku prepogosto ponavljajo dO*oč- 
be zveznega zakona in naj predlagatelj ■ 
ponovno presodi, v kolikšni meri so ta--; 
ka ponavljanja umestna. 

2. Pri pripravi zakonskega predloga 
naj predlagatelj upošteva stališča, mne- 

nja, pripombe; in predloge izražene v 
delovnih telesih skupščine iz zborov, 
pripombe skupin delegatov iz občinskih : 
skupščin ter pripombe in razprave dele- i 
gatov na sejah zborov, pa tudi stališča, 
mnenja in predloge družbenopolitičnih 
organizacij, zlasti, sindikafa in drugih ■ 
družbenih subjektov. 

Skupščina tpri tem opozarja, da naj 
predlagatelj pri pripravi zakona upošte- 
va zlasti naslednja stališča: 

— dohodek kot osnovo in vsebino 
planiranja je treba jasneje in konkretne- 
je opredeliti. Vsebina planiranja dohod- 
ka naj bo jasneje opredeljena pri vseh 
subjektih planiranja s posebnim pou- 
darkom na temeljni organizaciji združe- 
nega dela. Plani družbenopolitičnih 
skupnosti, zlasti republike, naj vsebuje- 
jo družbenoekonomske usmeritve za 
razporejanje dohodka glede na družbe- 
no dogovorjeno razvojno usmeritev 

- presoditi je treba vsebino in vlogo 
prostorskega planiranja v sistemu sa- 
moupravnega družbenega planiranja; v 
osnutku je sicer pravilno opredeljeno 

načelo, da je prostorsko planiranje se- 
stavni del družbenega planiranja, ven- 
dar pa. je to načelo šibko izpeljano, kar 
utegne povzročiti različno razumevanje 
vloge prostorskih elementov v planskih 
aktih; tako ni jasno, ali je dolgoročni 
prostorski plan poseben akt tako po 
vsebini, kot načinu sprejemanja in aH se 
ga sprejema pred dolgoročnim družbe- 
nim planom. Te nejasnosti terjajo, da se 
v zakonu jasno opredeli vsebino in zna- 
čaj prostorskega načrtovanja, predvsem 
dolgoročnega; skupščina ocenjuje, da 
lahko dolgoročno prostorsko planiranje 
pomeni le smernice, temelječe na stro- 
kovno m znanstveno ocenjenih •prostor- 
skih možnostih; takšne osnove •je zato 
treba upoštevati tako v dolgoročnih, kot 
tudi v srednjeročnih družbenih planih in 
vsakoletnem opredeljevanju politike 
družbenega razvoja; to pa zahteva, da 
se tudi za vse druge planske akte^s po- 
dročja gospodarjenja s prostorom opre- 
delijo s tem zakonom enaka načela za 
njihovo, pripravljanje, usklajevanje in 
sprejemanje, kot za družbene plane; 

- izhajajoč iz ugotovitve, da je sestav- 
ni del družbenega planiranja tudi plani- 
ranje razvoja kadrov, da je uresničeva- 
nje planskih ciljev in nalog odvisno tudi 
od ustrezne zagotovitve kadrov in da je 
planiranje kadrov izhodišče za določa- 
nje in realizacijo usmerjenega izobraže- 
vanja in zaposlovanja, je potrebno v 
procesu družbenega planiranja dosle- 
dno upoštevati kadrovski vidik, tako da 
bodo v bodoče razvojne odločitve teme- 
ljile tudi na stvarnih kadrovskih osno- 
vah; to bo omogočilo opredeljevanje 
planskih osnov za uresničevanje druž- 
beno dogovorjenih kadrovskih ciljev, ter 
v okviru dolgoročnega razvoja tudi dol- 
goročno projekcijo razvoja kadrov, skla- 
t^no s cilji in smermi razvoja materialne 
proizvodnje, družbenih dejavnosti in 
družbe Hot celote; 

- iz ošdutka ni dovolj jasno razvidno, 
ali se planiranje v temeljni organizaciji 
vsebinsko z£čne z opredeljevanjem 
smernic in elementov, ali pa z določa- 
njem temeljev plariS temeljne organiza- 
cije združenega dela, ki naj vključujejo 
smernice za plan temeljile organizacije 
Združenega dela in elementđ za sklepa- 
nje samoupravnih sporazumov C teme- 
ljih planov, torej nad ravnijo temeljne 
organizacije združenega dela; nerazči- 
ščeno ostaja tudi vprašanje, ali spreje- 
majo smernice in elemente tudi delovni 
ljudje in občani v krajevni skupnosti. 
Zato je treba pojem smernic in elemen- 
tov natančneje vsebinsko utemeljiti; do- 
ločneje je treba opredeliti tudi vlogo te- 
meljnih organizacij združenega dela pri 
oblikovanju planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in krajevnih skupnosti 
ter postopek in vsebino planiranja v teh 
skupnostih; 

- jasneje je treba opredeliti razmerja 
med planom samoupravne organizacije 
oz. skupnosti in družbenim planom. 

Plane temeljnih organizacij združenega 
dela je treba opredeliti kot akte. ki kon- 
kretno opredeljujejo naloge in ukrepe 
za uresničevanje ciljev, ki so dohodkov- 
no pokriti s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov, plani družbenopoli- 
tičnih skupnosti pa morajo opredeljevati 
politiko, sredstva in cilje razvoja v dolo- 
čenem razdobju in obenem pomeniti 
usklajeno sintezo konkretnih obveznosti 
za uresničevanje razvojnih'■ ciljev, opre- 
deljenih v sporazumih in dogovorih o 
temeljih teh planov; 

- ni dovolj pojasnjena vsebina sa- 
moupravnih sporazumov o usklajevanju 
planov; če naj bi z njimi opredeljevali 
postopke usklajevanja planskih aktov, 
so predložene opredelitve nejasne, ker 
to sodi v metodologijo planiranja, ki 
mora opredeljevati tudi postopke uskla- 
jevanja posameznih planskih dokumen- 
tov na različnih ravneh, če pa so ti spo- 
razumi posebni planski akti, je treba nji- 
hovo vsebino podrobno opredeliti; ena- 
ko velja za sporazume o temeljih plana 
in za dogovore o temeljih dolgoročnih 
planov; 

- iz besedila osnutka zakona ni ja- 
sno, kakšna je vsebina planov v delov- 
nih skupnostih. V zakonu bi bilo treba 
opredeliti, da plan delovne skupnosti 
vsebuje predvsem konkretne pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v 
teh skupnostih za uresničitev ciljev in 
nalog, ki so opredeljene v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov te- 
meljnih in drugih organizacij združene- 
ga dela, za katere delovne skupnosti 
opravljajo dela skupnega pomena, in 
postopke, po katerih delavci v delovnih 
skupnostih planirajo svoj razvoj; 

- skupščina podpira opredelitev do- 
govorov o temeljih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti kot usklajeno sintezo 
razvojnih možnosti in dohodkovnih ob- 
veznosti iz sporazumov o temeljih pla- 
nov udeležencev teh dogovorov; vendar 
je treba jasneje opredeliti, da naj spora- 
zumi o temeljih planov pomenijo tudi 
podlago za sprejemanje odločitev o raz- 
porejanju dohodka, dogovori o temeljih 
planov pa lahko vsebujejo le tiste kon- 
kretne (dohodkovne) obveznosti, ki so 
predhodno usklajene v smernicah in 
elementih za sprejemanje teh samou- 
pravnih sporazumov. Zato dogovor o te- 
meljih plana praviloma ne more biti 
sklenjen brez predhodnp sklenjenih sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov (32. člen, drugi odstavek) in mora 
to postati obveznost postopanja pri pla- 
niranju. To mora veljati tudi za vse sa- 
moupravne interesne skupnosti v dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena, 
ko združevanje sredstev lahko temelji le 
na predhodno usklajenih elementih čla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti 
za sporazume o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti; kljub tako 
jasnim načelnim izhodiščem v osnutku 
zakona izpeljava teh načet hi dosledna, 
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saj je npr. večkrat opredeljeno, da se z 
dogovori o temefljih planov prevzema 
tudi materialne obveznosti; glede ob- 
veznosti izvršnega sveta, ki mora skrbe- 
ti za izvajanje driužbenega plana, je tre- 
ba posebej cf>re\deliti tudi njegovo od- 
govornost v prirnerih, ko se ne uresni- 
čujejo obveznosti iz samoupravnih spo- 
razumov o temel'jih plana in iz družbe- 
nega plana oz. d'ogovora o njegovih te- 
meljih. V takih primerih bi moral zakon 
zavezati izvršni svet, da oc eni vzroke 
za neizpolnjevanje planskih nalog in da 
r.a osnovi/ take ocene ukrepa za uresni- 
čitev spreijetih obveznosti; šele na pod- 
lagi take! ocene naj bi izvršni svet pred- 
lagal sir,upščini družbenopolitične skup- 
nosti Spremembe ah dopolnitve plana; 

- skupščina meni, da vloga odbora 
podpisnikov dogovora o temeljih plana 
ni distrezna glede na to, da imajo te iste 
naloge vsi udeleženci dogovora; pri tem 
se postavlja vprašanje, v kolikšni meri 
irii kako kvalitetno lahko odbor podpi- 
snikov ugotavlja celovite posledice 
predlaganih sprememb in dopolnitev 
glede na dogovorjene usmeritve v druž- 
benem planu SR Slovenije; zato je reši- 
tev v zveznem zakonu (120. člen) 
ustreznejša, ker opredeljuje organe us- 
klajevanja pri izvršnih organih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kar bi bilo treba 
izpeljati tudi v tem zakonu in pri tem 
upoštevati tudi vlogo planskih poslov- 

nih skupnosti, ki bi jih bilo mog/oče kot 
dohodkovno zaokrožene a/sociacije 
združenega dela uveljaviti kot delegat- 
sko bazo pri samoupravnem oblikova- 
nju takega Osklajevalnega orijana; prav 
tako je treba opredeliti obvez nosti izvr- 
šilnih organov družbenopoliti Čnih skup- 
nosti, ki morajo s svojimi Jkrepi omo- 
gočiti sporazumevanje in dogovarjanje 
in tako uresničevati skupine razvojne 
usmeritve; 

- skupščina se zavzemat za trdnejšo 
opredelitev odgovornosti subjektov 
družbenega planiranja, staj gre vsaj za 
dva vidika odgovornosti in sicer za do- 
hodkovni vidik v primerih, če obvezno- 
sti v samoupravnih Sporazumih o teme- 
ljih plana in odgovorih o temeljih pla- 
nov nimajo dohodkovne podlage, ter za 
odgovornost v pritineru neizpolnjevanja 
že sprejetih obvezniosti. Pri tem ocenju- 
je, da je posebej pomemben prvi vidik, 
saj pomeni v bistvu neodgovorno prev- 
zemanje obveznosti iz dohodka in to 
hkrati pomeni tudi nerealno planiranje. 
Obenem meni, da je potrebno ponovno 
presoditi, ali so obveznosti ukrepanja 
nosilcev planiranja za uresničevanje sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov v osnutku ustrezno opredeljene. 

3 Skupščina ugotavlja, da v doseda- 
nji razpravi o zakonskem osnutku še ni 
bilo mogoče v celoti soočiti predlaganih 
rešitev s samoupravno prakso in bo tre- 

ba do priprave predloga zakona to po- 
manjkljivost odpraviti. Hkrati je treba v 
nadaljevanju razprave vso pozornost 
usmeriti v iskanje tistih celovitih rešitev, 
ki bodo dejansko odražale skupne inte- 
rese pri zakon&kem urejanju enega naj- 
pomembnejših področij uveljavljanja sa- 
moupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v vseh samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih. Hkrati pa ugotavlja, 
da so doslej posredovana mnenja m 
pripombe skladne z Opredelitvami v tem 
aktu. . 

Izvršni svet naj zatđ ob priprli za- 
konskega predloga upošseva ta stališča, 
prav tako pa naj prouči in upošteva ti-- 
ste pripombe iz razprave, ki prispevajo 
k jasnejši opredelitvi določenih še odpr- 
tih vprašanj. 

4. Vsebina in obseg dosedanjih pred- 
logov iz razprave o osnutku zakona ter- 
jajo veliko odgovornost predlagatelja 

. pri pripravi predloga zakona. Zbor zave- 
zuje predlagatelja, da pred formalno 
določitvijo besedila predloga zakona 
omogoči v Skupščini SR Slovenije 
predhodno razpravo. 

5. Glede na novosti, ki jih uvajamo z 
zakonom in še niso upoštevane v druž- 
beni aktivnosti za pripravo družbenih 
planov za obdobje 1981-1985, naj se 
predlagatelj čimprej jasno opredeli pf> 
.kakšnih skupno opredeljenih postopkih 
Jn fazah bomo pripravljali družbene pla- 
lne za naslednje srednjeročno obdobje. 
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