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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
15. decembra 1980 

Zbor združenega deia in 
Zbor občin sta na sejah 15. 
decembra 1980 sprejela: 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu; 

- predlog zakona.,o spreje- 
manju začasnih ukrepov druž- 

seji istega dne ob obravnavi 
obeh zakonskih predlogov 
sprejel stališča. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o igrah na 
srečo; 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
(15. 12. 1980) 

Zbor združenega dela: 
Maver Jerkič, Branko Kozamernik, Ivan Kastrevc, Vojko 

Turel, Edvard Gale, Boris Kralj., Imre Varju, Silvo Gorenc, 
Stane Urh. 

Zbor občin: 
Ladislav Horvat, Ahmet Kalač, Dušan Kolenc, Janko 

Rebernik, Danica Šter, Marjan Gostinčar, Feliks Taciga, 
Milan Gaspari, Marjan Simič, Zdenka Jurančič, Gabrijela 
Orban, Stane Pungerčar, Silvo Gorenc. 

Družbenopolitični zbor: 
Alojz Mohar, Jože Marolt, Vito Habjan, Vlado Janžič, Milan 
Kučan, Majda Gaspari, Edo Gaspari, Ivanka Vrhovčak, Igor 
Uršič. 

benega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine; 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je na 

blike Slovenije«; 
- predlog za izdajo zakona 

o spremembi zakona o obliko- 
vanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih 
nesreč z osnutkom zakona; 

- predlog ugotovitev, sta- 
lišč in sklepov Skupščine SR 
Slovenije o zagotavljanju ma- 
terialne osnove za zadovolje- 
vanje skupnih in splošnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o priznavanju viso- 

košolskega študija in diplom v 
državah, ki pripadajo evropski 
regiji; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
regionalne konvencije o priz- 
navanju visokošolskega študi- 
ja, diplom in stopenj v Latinski 
Ameriki in na Karibskih otokih. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel še predlog odloka o so- 
glasju k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji ženevskega protokola 
(1979) k splošnemu sporazu- 
mu o carinah in trgovini. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
16. decembra 1980 

- osnutek zakona o objav- 
ljanju zakonov, drugih predpi- 
sov in aktov ter o časopisni 
organizaciji »Časopisni zavod 
Uradni list Socialistične repu- 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
dne 16. decembra 1980 so de- 
legati poslušali uvodno poro- 
čilo podpredsednika Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije Vladimira Klemenčiča k: 

- dogovoru o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 o usklaje- 
vanju in usmerjanju tokov 
družbene reprodukcije; 

- dogovoru o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije o 
politiki razvoja ekonomskih 

odnosov s tujino v obdobju 
1981-1985; 

- dogovoru o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije o 
politiki hitrejšega razvoja go- 
spodarko nezadostno razvitih 
republik in SAP Kosovo za ob- 
dobje 1981-1985; 

- dogovoru o "temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 o razvoju 
JLA in določitvi drugih skup- 
nih interesov in ciljev na po- 
dročju ljudske obrambe in var- 
nosti države ter 

- dogovoru s področja pro- 
izvodnje oborožitve in vojne 
opreme. 

PRILOGA: 

Predlog samoupravnega sporazuma 
o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in 
regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
o urejanju medsebojnih razmerij in povezovanju v skupnost združenega dela za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje pri razvoju proizvodnje in porabe 
premoga v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 



NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
(16.12.1980) 

Zbor združenega dela: 
Božo Pančur, Teodor Štrukelj, Jože Erjavec, Matija 

Žgajnar; Tone Poljšak, Vladimir Klemenčič, Franc Vičar, 
Iztok VVinkler, Majda Lindič, Branko Kozamernik, Franc 
Sikošek, Jože Miklavc, Janko Muraus, Nejra Turovič, Jože 
Lesar. 

Zbor občin: 
Stanko Kovačič, Silvo Gorenc, Ruža Vranič-Šiško, Milan 

Bratec, Milan Gaspari, Jože Miklavčič, Albin Pirš, Mitja 
Horvat, Tone Poljšak, Leopold Kejžar, Adi Žunec, Franc 
Prime. 

Družbenopolitični zbor: 
Tone Krašovec, Marko Bule, Milivoj Samar, Jože Glo- 

bačnik, Ludvik Golob, Milan Kučan, Tatjana Šnuderl, 
Majda Poljanšek, Jože Marolt, Teodora Krpan, Lojze Ude, 
Dušan Šinigoj. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah ob 
obravnavi dogovorov o teme- 

ljih družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje '981-1985 
sprejeli sklep. 

Zbor združenega dela, Zbor 

občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog zakona o svobo- 
dni menjavi dela na poročju 
kulturnih dejavnosti; 

- predlog zakona o naravni 
in kulturni dediščini (Družbe- 
nopolitični zbor je sprejel stali- 
šča); 

- predlog ugotovitev in sta- 
liščtok poročilu o poteku pri- 
prav za postopno uvajanje 
usmerjenega izobraževanja; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih po- 
krajin o skupnih temeljih 
vzgojnoizbraževalnega si- 
stema. 

Zbor združenega deia in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o Spo- 
minskem parku Trebče. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta ob obravnavi 
dnevnega reda, na pobudo 
delegatov z Jesenic in Tolmi- 
na, umaknila i dnevnega reda 
predlog zakona o Triglav- 
skem narodnem parku. Na 
predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pa 
sta zbora sprejela sklep o 
ustanovitvi medzborovske 
skupine delegatov, ki bo ob 
sodelovanju s predstavniki 
izvršnega sveta in predstav- 
niki občine Jesenic in Tolmi- 
na ocenila dosedanje uskla- 
jevanje v zvezi s tem zako- 
nom in sodelovala pri obliko- 
vanju predlogov za ureditev 
nekaterih spornih vprašanj. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so sprejeli tudi sklep o sklica- 
nju sej zborov za 23. decem- 
ber 1880. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 15. decembra 
1980 obravnaval predlog zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu in na podlagi 72. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
in 19. člena poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora sprejel ta-le. 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da- 

je predlagatelj v predlogu zakona in v 
svojih amandmajih upošteval večino sta- 
lišč, ki jib je zbor sprejel ob obravnavi 
osnutka zakona. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnim zborom, da sprejmejo amandma 
k 18. členu, ki opredeljuje elemente za 
sklepanje samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti. V 
drugem odstavku 18. člena naj se za še- 
sto alineo doda nova alinea, ki se glasi: 
■ »-pogoje in posebna merila za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj mladih dru- 
žin;«. 

S tem amandmajem bo ustrezneje 
opredeljeno, da gre pri reševanju stano- 
vanjskih vprašanj mladih družin za dolo- 
čeno specifiko, ki jo glede na enotno 
stališče, da je potrebno v načelu uveljavi- 

ti odgovornost posameznika za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj, ne kaže reše- 
vati v okviru solidarnostno združenih 
Sredstev. 

3. V dosedanjih razpravah so prišle do 
izraza nekatere razlike v mnenjih glede 
politične primernosti in pravne pravilno- 
sti določb 27. člena predloga zakona. 
Zaradi tega je potrebno to vprašanje še 
proučiti z družbenopolitičnih in pravnih 
vidikov. Pri tem je treba izhajati iz pravic 
in odgovornosti delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, ki združujejo ta sredstva in iz 
pravic ter odgovornosti družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Ponovno je treba proučiti vračljivost 
sredstev lastne udeležbe za pridobitev 
družbenega najemnega stanovanja, gle- 
de na sprejeta idejnopolitična stališča, 
po katerih mora vsakdo prispevati lastna 
sredstva za rešitev svojega stanovanjske- 
ga vprašanja. 

4. Samoupravna organiziranost stano- 
vanjske skupnosti v predlogu zakona ni 
opredeljena tako, da bi delavci in stano- 
valci odločali o vseh vprašanjih, ki se o 
njih dogovarjajo in sprejemajo v tej skup- 
nosti. Družbenopolitični zbor opozarja 
zlasti, daye premalo razdelana pravica in 
dolžnost uporabnikov, ki združujejo 

sredstva za stanovanjsko gradnjo. Sesta- 
va zborov skupščine stanovanjske skup- 
nosti in način odločanja morata biti v 
zakonu urejena tako, da odločitve o upo- 
rabi sredstev ne morejo biti sprejete, če 
jih niso sprejeli delegati uporabnikov, ki 
so združili sredstva. 

5. Predlagatelj, Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije, druga 
delovna telesa skupščine in delegacije ■ 
oziroma skupine delegatov so predložili 
številne amandmaje, ki dopolnjujejo ozi- 
roma spreminjajo predlog zakona, delo- 
ma pa spreminjajo tudi osnovni koncept 
zakona. Zato Družbenopolitični zbor 
predlaga Zboru združenega dela, Zboru 
občin in Skupščini skupnosti socialnega 
varstva Slovenije, da predlog zakona si- 
cer obravnavajo, da pa o njem ne odloča- 
jo dokončno. 

Zbor predlaga, da se ustanovi skupina 
delegatov vseh pristojnih zborov in druž- 
benopolitičnih organizacij, ki bi proučila 
predlagane amandmaje in razpravo na 
sejah zborov, in skupaj s predlagateljem 
predložila zborom, kateri amandmaji so v 
skladu z usmeritvami družbenopolitičnih 
organizacij na tem področju in z osnov- 
nim konceptom zakona in jih je zato mo- 
goče sprejeti. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 46. seji dne 15. decembra 1980 
obravnaval predlog zakona o stano- 

vanjskem gospodarstvu in na podlagi 3. 
odstavka 266. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Sklepanje o predlogu zakona o sta- 

novanjskem gospodarstvu se odloži. 
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2. Imenuje se medzborovska skupina 
delegatov, ki bo proučila razpravo na seji 
zbora in številne amandmaje, zlasti z vi- 
dika, kako se ti amandmaji vključujejo v 

kontekst zakona. Na podlagi take opre- 
delitve do vseh amandmajev naj Izvršni 
svet predloži prečiščeno besedilo pred- 
loga zakona, o katerem bo zbor dokonč- 

no odločal na seji dne 29. 12. 1990. 
3. V medzborovsko skupščino delega- 

tov se imenujeta Silva Jereb in Ahmet 
Kalač. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga ugotovitev, stališč in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju materialnih osnov za za 
dovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti     

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 46. seji dne 15. decembra 1980 ob 
obravnavi predloga ugotovitev, stališč 
in sklepov Skupščine SR Slovenije o 
zagotavljanju materialne osnove za za- 
dovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni 
skupnosti sprejel naslednji 

sklep: 
Zbor občin priporoča pristojnim delov- 

nim telesom zbora in skupščine naj v 
sodelovanju z ustreznimi organi Republi- 
ške konference SZDL Slovenije, krajevni- 
mi skupnostmi in občinskimi skupščina- 
mi v SR Sloveniji takoj začno s priprava- 
mi na oblikovanje ocene o uresničevanju 

stališč, sklepov in priporočil o nadalj- 
njem samoupravnem razvoju krajevnih 

■ skupnosti v SR Sloveniji, ki jih je leta 
1975 sprejela Skupščina SR Slovenije, da 
bi lahko predložila Skupščini SR Slove- 
nje potrebne usmeritve in ukrepe za na- 
daljnji samoupravni in družbenoeko- 
nomski razvoj krajevnih skupnosti. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije k poročilu o poteku priprav za postopno uvajanje 
usmerjenega izobraževanja    

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 
286. člena ustave Socialistične federa- 

Itivne republike Jugoslavije, 335. člena 
in 1. točke 326. člena ustave Socialistič- 
ne republike Slovenije, prvega odstav- 
ka 109. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 
6/76 in 66/80) ter 2. alinee 2. točke prve- 
ga razdelka 70. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije je Skupščina SR Slo- 
venije ob obravnavi prečiščenih besedil 

• dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 o us- 
klajevanju in usmerjanju tokov družbe- 
ne reprodukcije, o politiki in razvoju 
ekonomskih odnosov s tujino, o politiki 
in razvoju gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, o razvoju Jugo- 
slovanske ljudske armade in določanju 
drugih skupnih interesov in ciljev s po- 
dročja ljudske obrambe in varnosti dr- 
žave ter s področja proizvodnje oboroži- 
tve in vojne opreme na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora dne 16. decem- 
bra 1980 sprejela naslednji 

SKLEP: 

i. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v 
postopku dogovarjanja o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 uskladil ključne razvojne na- 
loge, upoštevaje objektivno različne inte- 
rese in razvojne cilje v posameznih repu- 
blikah in pokrajinah. Skupščina SR Slo- 
venije tudi ugotavlja, da je Izvršni svet pri 
tem uveljavljal smernice za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije in usme- 
ritve, ki so jih zbori Skupščine SR Slove- 
nije sprejeli na sejah 22. oktobra 1980 ob 
obravnavi Informacije o dosedanjem po- 
teku usklajevanja dogovorov o temeljih 

družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je 1981 - 1985 in Informacije o pipravi 
planskih dokumentov v SR Sloveniji za 
naslednje srednjeročno obdobje, zlasti 
glede večje stabilizacijske naravnanosti 
bodočega razvoja, nadaljnje preobrazbe 
sistema pospeševanja razvoja manj ra- 
zvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
pospešenega ekonomskega sodelovanja 
s tujino in glede obsega skupnih nalog, 
ki jih urejamo v teh dogovorih. 

Na podlagi teh ugotovitev Skupščina 
SR Slovenije meni, da ni ovir, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije podpiše do- 
govore o temeljih družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1981 - 1985. 

Zato Skupščina SR Slovenije potrjuje 
dogovore o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985: 

- o usklajevanju in usmerjanju tokov 
družbene reprodukcije; 

- o politiki in razvoju ekonomskih od- 
nosov s tujino; 

- o politiki in razvoju gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo; 

- o razvoju Jugoslovanske armade in 
določanju drugih skupnih interesov in 
ciljev s področja ljudske obrambe in var- 
nosti države; 

- s področja proizvodnje oborožitve in 
vojne opreme, ki jih je Skupščini SR Slo- 
venije poslal Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ter pooblašča delegaci- 
jo Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da v 
njenem imenu da soglasje k tem dogovo- 
rom. 

II. 

Glede na to, da je v tej fazi z dogovori 
naloge prevzel le Izvršni svet, Skupščina 
SR Slovenije poudarja, da jeza uresniče- 
vanje nalog in ciljev, določenih z dogo- 
vori, v SR Sloveniji potrebno: 

- da delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter delovni ljudje in ob- 

čani v krajevnih skupnostih ter vsi drugi 
nosilci planiranja vložijo dodatne napo- 
re, da bo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov zagotovljena usklajenost 
s sprejetimi usmeritvami in nalogami iz 
dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije ter njihova usklajenost z ma- 
terialnimi možnostmi; 

- v srednjeročnem planu SR Slovenije 
in resoluciji o družbenoekonomski politi- 
ki in razvoju SR Slovenije za leto 1981 
naloge v cilje iz dogovorov konkretizirati 
in jih usklajevati v okviru splošne bilance 
sredstev v skladu z realnimi možnostmi, 
pri čemer naj bi v federaciji s planskimi 
akti opredelili globalna razmerja razpo- 
rejanja dohodka; 

- prednostno obravnavati izvozno 
usmerjeno gospodarstvo, ki mora postati 
osnovni nosilec nadaljnje gospodarske 
rasti in v ta namen v prizadevanjih za 
intenzivnejše vključevanje našega go- 
spodarstva v mednarodno menjavo na 
samoupravnih osnovah ter z ukrepi teko- 
če ekonomske politike zagotoviti stabil- 
ne pogoje razvoja takega gospodarstva; 
pri uresničevanju nalog na tem področju 
je potrebno izhajati iz obveznosti, ki jih 
SR Slovenija sprejema s plačilno in de- 
vizno bilanco Jugoslavije; 

- dosledno uveljavljati ekonomske za- 
konitosti pri obvladovanju ponudbe in 
povpraševanja ter zagotavljati enotnost 
jugoslovanskega trga; v tem okviru je 
posebej pomembno uveljaviti družbeno 
presojo investicijskih odločitev; 

- sprejeti sistemske rešitve za izpol- 
njevanje obveznosti SR Slovenije iz do- 
govora o temeljih družbenega plana o 
politiki in razvoju gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo in do skla- 
da federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja manj razvitih republik in pokra- 
jin; 

- v okviru Gospodarske zbornice in 
splošnih združenj čimprej pripraviti ope- 
rativne programe za združevanje sred- 
stev za uresničitev nalog na področiu 
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pospeševanja razvoja manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

III. 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v nadaljnjem dogovarjanju o uresni- 
čevanju nalog iz dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije in posebej 
glede nalog, ki jih je potrebno dogovoriti 
že v letu 1981, še naprej izhaja iz stališč, 
usmeritev in sklepov, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela 22. oktobra 1980 in 
iz usmeritev in sklepov, sprejetih ob 
obravnavi planskih aktov za naslednje 
srednjeročno obdobje ter iz politike, do- 
ločene z družbenim planom SR Slovenije 
za obdobje 1981 - 1985. 

2. Pri tem naj upošteva tudi naslednje 
usmeritve: 

- da mora biti osnovno vodilo pri ure- 
sničevanju nalog in ciljev iz dogovorov in 
iz drugih srednjeročnih planskih aktov 
nadaljnje uresničevanje in razvoj sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, čemur morajo biti podreje- 
ni ukrepi ekonomske politike in njeni in- 
strumenti; 

- da je potrebno pri sprejemanju vseh 
izvedbenih dogovorov in ukrepov za kon- 
kretizacijo obveznosti in nalog iz dogo- 
vorov vztrajati na doslednem uveljavlja- 

nju in dograjevanju sistemskih rešitev, 
zlasti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino in na področju kreditnomonetar- 
ne politike; 

- da ne morejo biti izvajane tiste nalo- 
ge iz dogovorov o temeljih plana, ki ne 
bodo prevzete in dohodkovno pokrite s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov združenega dela in drugih nosil- 
cev družbenega planiranja; 

- da je potrebno izvedbene dogovore 
in ukrepe za uresničitev globalnih usme- 
ritev iz dogovora za področje družbene 
reprodukcije sprejeti in konkretizirati do 
sprejetja družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1981 - 1985, pri čemer je 
potrebno dosledno uveljavljati prednost 
povečevanja izvoza pred substitucijo 
uvoza; vztrajati je tudi potrebno, da je 
možno le izjemoma uporabljati primarno 
emisijo za predlagane namene in da za- 
radi tega ne sme priti do različnih pogo- 
jev in neenakopravnosti pri pridobivanju 
dohodka delavcev v posameznih pano- 
gah in dejavnostih; 

- v konkretizaciji nalog iz dogovora o 
ekonomskih odnosih s tujino je potrebno 
izhajati iz že sprejetih načelnih stališč o 
možnosti zadolževanja v tujini, o deviz- 
nih kompenzacijah, o značaju material- 
nih bilanc kot analitičnih osnov in o zna- 
čaju plačilno oziroma devizno bilančnih 
pozicij v enotni bilanci Jugoslavije; pri 

opredeljevanju elementov za določanje 
teh pozicij po letu 1981 je potrebno uve- 
ljaviti stališča zveznih družbenih svetov; 
v razdelavi načel o izenačevanju pravic 
izvoznikov s posebnim dogovorom, ki bo 
sklenjen do 31. 3. 1981, je potrebno 
vztrajati, da gre za enake in ne iste pravi- 
ce pri ustvarjanju in razpolaganju z devi- 
zami klirinškega izvora; 

- nadaljevati je potrebno začeto pre- 
obrazbo sistema pospeševanja manj ra- 
zvitih republik in pokrajin, pri čemer se 
mora sklad federacije preoblikovati v 
spodbujevalca samoupravnega dohod- 
kovnega povezovanja; zagotoviti je po- 

grebno, da bodo v predvidenem roku iz- 
delali objektivizirani kriteriji za ugotavlja- 
nje stopnje razvitosti; z izvedbenimi do- 
govori in ukrepi, ki so predvideni z dogo- 
vorom o politiki in razvoju manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, je potrebno za- 
gotoviti, da ne bo vzpostavljena dvojnost 
sistema; 

- pri oblikovanju predvidenega zako- 
na, ki bo urejal financiranje federacije, je 
potrebno za vse vrste proračunske pora- 
be uveljavljati načelo financiranja pro- 
gramov, ki bo izključevalo avtomatizem 
proračunov. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj Skupščini SR Slovenije poroča o po- 
teku dogovarjanja in sprejemanja ukre- 
pov iz tega sklepa. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi prečiščenih besedil dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 o usklajevanju in usmerjanju 
tokov družbene reprodukcije, o politiki in razvoju ekonomskih odnosov s tujino, o 
politiki in razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, o razvoju 
Jugoslovanske ljudske armade in varnosti držav ter s področja proizvodnje 
oborožitve in vojne opreme 

Na podlagi 335. člena In prvega od- 
stavka 342. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, prvega razdelka 71. 
člena In 245. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije je Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 16. de- 
cembra 1980 sprejela 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
k poročilu o poteku priprav za 
postopno uvajanje 
usmerjenega izobraževanja 

Poročilo seznanja zbore Skupščine SR 
Slovenije o aktivnostih za postopno uva- 
janje usmerjenega izobraževanja v SR 
Sloveniji in sicer: s procesi uveljavljanja 
novih družbenoekonomskih odnosov na 
tem področju ter samoupravno organizi- 
ranostjo, z usmerjanjem v izobraževanje, 
s pripravo vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov in z zagotavljanjem pogojev za uva- 
janje programov usmerjenega izobraže- 
vanja v srednje izobraževanje v šolskem 
letu 1981/82. Ugotavljamo, da so bili v 
obdobju po sprejetju zakona o usmerje- 
nem izobraževanju pri realizaciji temelj- 
nih smeri preobrazbe usmerjenega izo- 
braževanja, strokovni pripravi programov 

in ustvarjanju pogojev za uvedbo progra- 
mov v srednje izobraževanje doseženi že 
prvi rezultati. Glede na to, da so bili v tem 
obdobju planski akti in vzgojnoizobraže- 
valni programi šele v pripravi, poročilo še 
ni moglo celovito oceniti procesov in 
problemov postopnega uvajanja usmer- 
jenega izobraževanja. 

Poleg ugotovitev, ki so že dane v poro- 
čilu še zlasti opozarjamo na: 

1. Uveljavljanje usmerjenega izobra- 
ževanja kot izobraževanja za delo in sa- 
moupravljanje, ki temelji na potrebah 
združenega dela, družbenega razvoja in 
vsestranskega razvoja osebnosti v socia- 
listični samoupravni družbi ni predvsem 
pedagoška reforma, ki bi jo lahko uresni- 
čili le s spremembami vzgojnoizobraže- 
valnih programov, temveč je za njeno 
uresničitev potrebno prvenstveno spre- 
minjanje odnosov v združenem delu ter 
tudi ustvarjanje pogojev v organizacijah 
združenega dela za prevzemanje pravic 
in odgovornosti za neposredno realizaci- 
jo določenih nalog, ki jih zakon o usmer- 
jenem izobraževanju nalaga sleherni te- 
meljni organizaciji združenega dela. V 
sedanjem trenutku priprav zaostajamo 
zlasti: 

- pri urejanju pravic in obveznosti po- 
vezanih z izobraževanjem v samouprav- 

nih aktih organizacij združenega dela, še 
posebej pri urejanju pogojev za izobraže- 
vanje iz dela in ob delu ter pri prevzema- 
nju odgovornosti za usmerjanje v izobra- 
ževanje v sleherni temeljni organizaciji 
združenega dela; 

- pri urejanju vprašanj, kjer bodo or- 
ganizacije združenega dela neposredno 
sodelovale pri izvajanju vzgojnoizobra- 
ževalnih programov, in sicer: pri pripravi 
programov za proizvodno delo in delov- 
no prakso ter sporazumevanju o nosilcih 
le-te, pri zagotavljanju pogojev za uresni- 
čevanje proizvodnega dela in delovne 
prakse, programov usposabljanja, ki so 
sestavni del programov za pridobitev 
strokovne izobrazbe, programov uspo- 
sabljanja in izpopolnjevanja strokovne 
izobrazbe, zagotavljanju potrebnih ka- 
drov za izvajanje delovne prakse in prak- 
tičnega pouka, mentorjev ipd. in 

- pri usposabljanju delegacij za izo- 
braževalne skupnosti, da bi lahko celovi- 
to in odgovorno opravljale svoje naloge, 
še posebej pa pri zagotavljanju njihove 
stalne povezanosti v vseh fazah dogovar- 
janja in sporazumevanja s potrebami in 
interesi, ki jih narekujejo dolgoročnejše 
usmeritve razvoja temeljnih organizacij 
združenega dela in njihovih asociacij. 

2. Razvoj in uveljavljanje družbenoe- 
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konomskih odnosov v posebnih izobra- 
ževalnih skupnostih še ni dovolj celovito 
ocenjeno. To velja še posebej za oceno 
načina in kvalitete planiranja izobraže- 
valnih potreb ter združevanje sredstev po 
samoupravnih sporazumih o temeljih 
plana za to srednjeročno obdobje in za 
samoupravno organiziranost. Posebej bi 
bilo potrebno oceniti, kakšen rezultat se 
pričakuje glede na predlagan način zdru- 
ževanja sredstev po posebnih in enotnih 
stopnjah in kaj tako združevanje sredstev 
pomeni za posamezna področja združe- 
nega dela in kaj za zagotavljanje izobra- 
ževanja kadrov, ki so skupnega pomena 
za vsa področja združenega dela ter za 
razvoj ekonomskih odnosov na temelju 
svobodne menjave dela. 

3. V pripravah za uvajanje usmerjene- 
ga izobraževanja še vedno ni dovolj uve- 
ljavljena pravica in odgovornost delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la uporabnikov in izvajalcev, da urejajo 
vprašanja vzgoje in izobraževanja. To se 
v sedanjem trenutku posebej kaže pri 
aktivnostih na področju planiranja dol- 
goročnejših kadrovskih potreb, kot po- 
goja za uspešno sporazumevanje o ra- 
zmestitvi vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. Pri tem dogovarjanju in spo- 
razumevanju se niso uveljavili zbori upo- 
rabnikov posebnih in občinskih izobra- 
ževalnih skupnosti kot nosilci interesov 
in potreb ter izobraževalna skupnost Slo- 
venije kot usklajevalka sporazumevanja, 
temveč so se prvenstveno uveljavili kot 
nosilci sporazumevanja organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti in vodstva druž- 
benopolitičnih organizacij. Zbori upo- 
rabnikov izobraževalnih skupnosti očitno 
še niso prevzeli vseh odgovornosti za 
vsebinski, kadrovski in materialni razvoj 
usmerjenega izobraževanja. 

Družbeni dogovor o razmestitvi izvaja- 
nja vzgojnoizobraževalnih programov 
usmerjenega izobraževanja v SR Slove- 
niji daje ustrezne kriterije za razmeščanje 
mreže šol ter za usklajevanje aktivnosti 
na tem področju. Kriteriji in izhodišča 
družbenega dogovora morajo zagotav- 
ljati tudi stalno prilagajanje razmeščanja 
vzgojnoizobraževalnih programov potre- 
bam združenega dela in splošnim druž- 
benim interesom. 

Družbeni dogovor naj sklene za repu- 
bliko Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

4. Strokovni svet SR Slovenije in stro- 
kovni sveti posebnih izobraževalnih 
skupnosti, katerih naloga je priprava 
vzgojnoizobraževalnih programov 
usmerjenega izobraževanja, so sicer 
ustanovljeni, ni pa še utrjena zavest, da 
imajo ravno ti sveti največji del odgovor- 
nosti za pripravo predlogov programov 
za sprejemanje odločitev v skupščinah 
posebnih izobraževalnih skupnosti ter da 
so ti programi pomembna osnova za 
sporazumevanje v svobodni menjavi de- 
la. Ob tem si je potrebno še naprej priza- 
devati za odpravljanje teženj po neute- 
meljeni drobitvi programov na ozka po- 
dročja dela, ki prihajajo zlasti iz tistih vrst 
uporabnikov oziroma področij združene- 
ga dela, kjer prevladuje pri planiranju 
kratkoročna orientacija po zadovoljeva- 
nju kjd,ovsk:h potreb na podlagi obsto- 
ječe delitve dela in stopnje tehnološkega 
razvoja, pa tudi iz vrst izvajalcev, ki želijo 
ohraniti obstoječe stanje. Ob pripravi ce- 
lovitih programov z vsemi sestavinami za 
srednje izobraževanje pa je potrebno za- 
četi tudi o pripravo programov za izpo- 
polnjtivanie strokovne izobrazbe in spe- 
cializacijo ter v posebnih izobraževalnih 
skupnostih tudi dopolniti programsko 
zasr.ovo s številom in vrsto programov za 
višje in visoko izobraževanje, ki se mora- 
jo graditi na novih programih v srednjem 
izobraževanju. Obenem pa si je potrebno 
tudi v visokem šolstvu prizadevati za po- 
stopnost pri uvajanju novih programov 
višjega in visokega izobraževanja pred 
zakonsko določenim rokom. Vzgojnoizo- 
braževalni programi morajo zagotavljati 
kar največjo možno mero vertikalne in 
horizontalne prehodnosti. 

5. Izobraževanja iz dela in ob delu or- 
ganizacije združenega dela še niso uve- 
ljavile kot enakovredno pot izobraževa- 
nja za delo. V temeljnih organizacijah 
združenega dela še ni uveljavljeno načrt- 
no usmerjanje in vpliv na odločitve zapo- 
slenih, ki se šolajo ob delu, zlasti na to, v 
katerih smereh oziroma za katere poklice 
se bodo izobraževali. Na to še posebej 
opozarja struktura vpisa v oblike in smeri 
izobraževanja ob delu. Potrebno bi bilo 

usmerjati delavce v izobraževanje ob de- 
lu predvsem v proizvodne smeri jeni za 
izobraževanje iz dela in ob delu. Delavce 
je treba usmerjati tudi v programe sred- 
njega izobraževanja ter v tem okviru tudi 
v skrajšane programe srednjega usmer- 
jenega izobraževanja, v usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in 
ne samo v programe za pridobitev višje in 
visoke izobrazbe. Tako bi lahko bistveno 
prispevali k zboljševanju kvalifikacijske 
strukture zaposlenih delavcev in s tem k 
višji produktivnosti in kvaliteti dela ter k 
širitvi njihovih splošnih znanj, obenem 
pa odprli tudi perspektivo že zaposlenim, 
da bi hitreje in lažje napredovali v okviru 
svoje stroke. 

6. Med pomembne pogoje za uspešno 
uvedbo vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov sodi zlasti zagotovitev kadrovskih 
pogojev za izvajanje teh programov. Pri 
prerazporeditvi učiteljev in njihovih uč- 
nih obveznosti je potrebno poskrbeti za 
to, da bodo nemoteno opravljani progra- 
mi dosedanjega izobraževanja, da bodo 
učitelji prevzeli izvajanje programov, ki 
ustrezajo njihovi strokovni usposoblje- 
nosti, da bodo zagotovljeni osnovni po- 
goji za njihov družbenoekonomski polo- 
žaj in jasna perspektiva učiteljem v seda- 
njih srednjih šolah. Pri tem se morajo 
bolj kot doslej angažirati občinske in po- 
sebne izobraževalne skupnosti, organi 
družbenopolitičnih skupnosti in delegati 
ustanoviteljev in uporabnikov v svetih 
izobraževalnih organizacij. 

7. Strokovne priprave učbenikov je 
potrebno pospešiti, zlasti bi si bilo po- 
trebno prizadevati, da bodo učbeniki za 
predmete skupne vzgojnoizobrazbene 
osnove ter za teoretične in splošne pred- 
mete, ki se pojavljajo v večih smereh izo- 
braževanja, skupni. 

8. Izvršni svet naj ponovno predloži 
zborom Skupščine SR Slovenije poročilo 
o aktivnostih in stanju v maju 1981. Poro- 
čilo naj razčleni zlasti uveljavljanje druž- 
benoekonomskih odnosov na tem po- 
dročju, priprave v združenem delu na re- 
formo vzgoje in izobraževanja, sprejetje 
programov, rezultate predhodnega vpisa 
za šolsko leto 1981/82 ter druge pogoje, 
ki so potrebni za nemoteno nadaljnje 
uvajanje usmerjenega izobraževanja. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 24. 11.1980 

- Kako dograjevati obstoječi volilni 
sistem? 

Na 43. zasedanju Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije dne 22. oktobra 
1980 je bila na dnevnem redu 
med drugim tudi informacija o 
uveljavljanju metod in nači- 
nov deia Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, 
njenih zborov in delovnih te- 
les. 

Skupina delegatov za so- 

cialno-zdravstveno področje 
9. okoliš, s sedežem v Celju, 
je v razpravi opozorila na nuj- 
nost čimprejšnje proučitve 
volilne zakonodaje oziroma 
sprememb in dopolnitev na 
tem področju. Že ob lansko- 
letni razpravi pri obravnavi 
poročila o uresničevanju de- 
legatskega sistema je bilo 
sklenjeno, da je potrebno do- 

ločiti način delegiranja dele- 
gatov v zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije pred- 
vsem s stališča zastopanosti 
posameznih področij Zbora 
združenega dela, saj tega 
problema tudi s skupinami 
delegatov ni bilo mogoče re- 
šiti. 

Skupina delegatov postav- 
lja vprašanje, kaj je bilo do 
sedaj na tem področju že 
storjenega. Opozarjamo na 
nunost čimprejšnje proučitve 
tega problema, saj bodo nove 
volitve delegatov že čez leto 
in pol. To pomanjkljivost mo- 

ramo odpraviti pred začetkom 
tretjega mandatnega ob- 
dobja. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivan Rau, republiški podse- 
kretar v Republiškem sekreta- 
riatu za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun: 

Ob upoštevanju praktičnih 
izkušenj pri volitvah članov de- 
legacij za skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in za 
skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v letih 1974 in 
1978 je republiška volilna ko- 
misija pripravila analizo pod 
naslovom »Delegatski sistem 
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in dograjevanje volilnega si- 
stema«. Pri tem so bila ugotov- 
ljena nekatera odprta vpraša- 
nja in dileme v kakšnem obse- 
gu in v kakšni smeri je mogoče 
in potrebno dograjevati obsto- 
ječi volilni sistem. Omenjena 
analiza je bila obravnavana na 
regijskih posvetih s predstav- 
niki občinskih družbenopoli- 
tičnih organizacij in občinskih 
volilnih komisij v mesecu juni- 
ju 1980. Posvete je organizira- 
la volilna komisija pri Predsed- 
stvu Republiške konference 
SZDL Slovenije. Med ostalimi 
odprtimi vprašanji je v zvezi z 
dograjevanjem volilnega siste- 
ma prisotno tudi vprašanje, 
kako urediti način delegiranja 
delegatov v zbore Skupščine 
SR Slovenije. Zagotoviti bi mo- 
rali namreč stalno in tesno po- 
vezanost teh delegatov z zbori 
občinske skupščine in celotno 
samoupravno delegatsko bazo 
in onemogočiti, da bi se skupi- 
ne delegatov, ki jih oblikujejo 
zbori ene ali več občinskih 
skupščin, osamosvojile in 
prevzele nase funkcije dele- 
gatske baze za zbore Skupšči- 
ne SR Slovenije. Novi zakon o 
določitvi okolišev in števila de- 
legatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, 
ki je bil sprejet konec leta 
1977, ustvarja deloma ugo- 
dnejše pogoje za povezavo de- 
legatov v Skupščini SR Slove- 
nije z zbori združenega dela 
občinskih skupščin, in sicer na 
način, da povečuje število de- 
legatskih okolišev na posa- 
meznih področjih, in s tem 
zmanjšuje število občin, ki 
oblikujejo skupine delegatov 
za pošiljanje delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. 

V tej smeri bi lahko bil ome- 
njeni zakon še deloma spre- 
menjen oziroma dopolnjen še 
pred volitvami v letu 1982, in to 
predvsem za tiste okoliše, ki 
imajo dve ali več delegatskih 
mest in je vanj vključenih več 
občin. To je primer tudi za 9. 
okoliš za delegiranje delega- 
tov v Zbor združenega dela s 
socialno-zdravstvenega po- 
dročja (4. člen zakona), ki ob- 
sega občine Celje, Laško, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri 
Jelšah, Sevnica, Brežice, Slo- 
venske Konjice, Žalec, Mozirje, 
Velenje, Zagorje ob Savi, Tr- 
bovlje in Hrastnrk, ki ima dve 
delegatski mesti. Z določa- 
njem novih okolišev pa ne bo 
mogoče doseči večje poeno- 
stavitve delegiranja delegatov 
v Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. Poenosta- 
vitve bi bile možne le, če se v 
tej smeri.ustrezno spremenijo 
določbe zakona o volitvah in 

leto 1981 vključil pripravo 
predlogov za spremembe in 
dopolnitve štirih volilnih zako- 
nov. Predlogi za izdajo zako- 
nov o spremembi in dopolnitvi 
omenjenih zakonov z osnutki 
zakonov bodo zborom Skup- 

ščine SR Slovenije predloženi 
v obravnavo v drugem trime- 
sečju 1981. 

S tem bo omogočena tudi 
obravnava vprašanja, ki ga je 
postavila omenjena skupina 
delegatov iz Celja. 

delegiranju v skupščine (do- 
ločbe 86. do 91. člena) Te do- 
ločbe terjajo ustrezno zasto- 
panost področij združenega 
dela glede na število delovnih 
ljudi in udeležbo pri ustvarja- 
nju družbnega proizvoda pri 
delitvi delegatskih mest v Zbo- 
ru združenega dela Skupščine 
SR Slovenije. Tako je sedaj v, ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 15. 12. 1980 
celoti uveljavljen proizvodni ~ — 

princip, čeprav nekateri pred- 
lagajo, da bi morali pri tem 
upoštevati tudi teritorialno na- 
čelo (vsaka občina naj ima 
praviloma vsaj eno delegatsko 
mesto v zboru združenega de- 
la ne glede na zastopanost po- 
dročij združenega dela). 

- Bremena stabilizacije pravičneje 
porazdeliti 

Tak način delegiranja dele- 
gatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije pa ni 
moč sprejeti. Drugi odstavek 
162. člena ustave SR Slovenije 
sicer določa, da je mogoče 
uporabiti kot merilo pri dolo- 
čanju števila delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije poleg števila de- 
lovnih ljudi na posameznih po- 
dročjih združenega dela še 
druga merila, vendar le taka, 
da se zagotovi ustrezna zasto- 
panost določenih področij 
združenega dela, ne pa terito- 
rialna zastopanost določenih 
področij po občinah. Res je, 
da pri tem velja še dodatno 
merilo in sicer, kot korektiv, 
višina ustvarjenega družbene- 
ga proizvoda na posameznih 
področjih združenega dela. 
Zato bo treba, kljub določenim 
možnim poenostavitvam, tudi 
v bodoči zakonski ureditvi za- 
gotoviti ustrezno zastopanost 
posameznih področij združe- 
nega dela pri določanju števila 
delegatskih mest v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, pri čemer pa bo 
nujno upoštevati temeljno 
ustavno načelo, da je potrebno 
z odločanjem delovnih ljudi pri 
uresničevanju oblasti in pri 
upravljanju drugih družbenih 
zadev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in drugih 
temelnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter 
prek njihovih delegacij in dele- 
gatov v skupščinah družbeno- 
političnih skupnostih in v dru- 
gih organih samoupravljanja 
zagotoviti socialistično sa- 
moupravno demokracijo kot 
posebno obliko diktature pro- 
letariata. 

Ker bo potrebno spremeniti 
in dopolniti nekatere volilne 
zakone zaradi sprejetja novih 
ustavnih amandmajev in za 
ureditev nekaterih odprtih 
vprašanj v zvezi z dograjeva- 
njem volilnega sistema, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije v svoj program dela za 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 11. okoli- 
ša in skupina delegatov za 4. 
okoliš prosvetno-kulturnega 
področja - Kranj sta postavili 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

1. Že dalj časa se ukvarja- 
mo z deviznimi problemi. Pri 
tem se ob reševanju zateka- 
mo včasih k nesprejemljivim 
oblikam zapiranja uvoza, ne 
samo opreme in rezervnih de- 
lov, temveč tudi tistih mate- 
rialov, ki so nujno potrebni za 
izdelavo blaga namenjenega 
izvozu. Tak primer je napri- 
mer žakartska vrvica, ki je na 
črni listi, po vrednosti pa 
predstavlja le 0,02% izvoza n. 
pr. v tovarni IBi Kranj. Zaradi 
takega stanja pa je ogrožena 
proizvodnja. Da je do takega 
stanja prišlo, je možno pred- 
postavljati le, da so »črno li- 
sto« uvoznih artiklov delali 
ljudje, ki ne poznajo stanja. 
Vse to pa povzroča resne pro- 
bleme v proizvodnji. Taki pri- 
meri so poznani tudi v drugih 
OZD. Ni sprejemljivo, da si 
OZD, ki so znane kot veliki 
izvozniki ne pustijo niti toliko 
deviznih sredstev, da bi jim 
bilo omogočeno nabavljati 
brez velikih potovanj in doka- 
zovanj za proizvodnjo nujnih 
materialov. 

2. Izvozno uvozne 00 vsa- 
ko leto povečujejo domače 
stroške in inozemske provizi- 
je, ki se gibljejo med 8 in 10%, 
od tega najmanj 5% v devi- 
zah. Poleg tega zaračunavajo 
še bančne stroške in morda 
še kaj. Zaradi tega vedno več 
DO razmišlja o organizaciji 
lastnih izvoznih in uvoznih od- 
delkov, kar bo še povečalo 
stroške in je zato v nasprotju 
z dosedanjimi prizadevanji. 
Da bomo bolj smotrno izvajali 
stabilizacijska prizadevanja 
in breme stabilizacije pravič- 
neje porazdelili, da se bomo 
izognili nadaljnjim omejitvam 
uvoza za proizvodnjo nujnih 
materialov in da povečamo 
akumulativno sposobnost DO 
predlagamo: 
a. izvršni svet skupščine SR 
Slovenije naj da poročilo, kaj 
je, oziroma bo storil za poeno- 

stavitev in zmanjšanje apara- 
ta, ki dela v inozemstvu. 
b. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naj prek ustreznih 
inštitucij začne akcijo za 
zmanjšanje stroškov pred- 
vsem deviznih provizij in te 
spravi v normalne okvire. 
c. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naj tudi poroča, za- 
kaj niso bile pripravljene in 
usklajene blagovne liste tistih 
izdelkov, ki jih doma ne proiz- 
vajamo in so nujno potrebni 
za nemoteno proizvodnjo. 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, 
pomočnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za me- 
dnarodno sodelovanje: 

1. Zaradi bistvenih odmikov 
pri uresničevanju projekcije 
devizno-bilančnega in plačil- 
no-bilančnega položaja SR 
Slovenije se je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v okvi- 
ru svojih pristojnosti in odgo- 
vornosti v septembru in okto- 
bru 1980 odločil za dodatne 
ukrepe, ki naj bi gibanja zuna- 
njetrgovinske menjave pribli- 
žali obveznostim, sprejetim v 
okviru enotne projekcije deviz- 
ne in plačilne bilance Jugosla- 
vije julija 1980 v Skupščini 
SFRJ. Ti dodatni ukrepi so bili 
usmerjeni tako na področje 
izvoza kot uvoza. 
Že v septembru je stekla široka 
akcija za dodatno nadplansko 
povečanje izvoza, ki se v teh 
dneh zaključuje in na podlagi 
katere bo 72 organizacij zdru- 
ženega dela izvozilo na kon- 
vertibilno področje za približ- 
no 150 milijonov dolarjev več 
blaga kot so to bile predvidele 
ob usklajevanju planov za le- 
tošnje leto v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino. Poleg tega so 
bili v republiki sprejeti tudi do- 
polnilni ukrepi za pospeševa- 
nje izvoza, med katerimi pred- 
vsem: povečanje že veljavnih 
stimulacij v okviru davka na 
dohodek TOZD (večja progre- 
sija pri davčnih olajšavah), uki- 
nitev plačevanja akontacij dav- 
ka na dohodek TOZD za izvoz- 
no usmerjene organizacije 
združenega dela, možnost iz- 
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plačevanje višjih osebnih do* 
hodkov za tiste organizacije 
združenega dela, ki izvažajo ali 
povečujejo izvoz, kreditiranje- 
izvoznih povračil od izvršene- 
ga izvoza do obračuna premije 
iz kratkoročnih sredstev po- 
slovnih bank, ugodrfejši pogoji 
kreditiranja za organizacije 
združenega dela - izvoznice 
(nižja obrestna mera itd.). 

Po drugi strani so bili zaradi 
izrazito neugodnih gibanj v 
prvih devetih mesecih leta 
1980 potrebni dodatni ukrepi 
pri omejevanju uvoza. V njiho- 
vem okviru je tudi seznam bla- 
ga, ki se do konca letošnjega 
leta ne more uvažati. Izkazalo 
se je, da je večina postavk - 
najmanj 95% - bila upravičeno 
uvrščena na ta seznam. S tem 
ukrepom pa Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije seveda v 
nobenem primeru ni žeiel pov- 
zročati problemov v proizvod- 
nji in je zato predvidel tudi na- 
čin reševanja takšnih situacij, 
ko je bilo nekatere vrste blaga 
potrebno nujno uvoziti še v le- 
tošnjem letu predvsem za za- 
gotovitev nemotene proizvod- 
nje za izvoz in za proizvode 
nujne za osnovno preskrbo 
občanov. Za pridobitev izje- 
mnega soglasja je bila potreb- 
na le utemeljena vloga organi- 
zacije združenega dela, posto- 
pek izdaje soglasja pa je trajal 
od 1 do 3 dni. Predpostavlja- 
mo, da so za tako kratko ča- 
sovno obdobje organizacije 
združenega dela morale raz- 
polagati s potrebnimi' za- 
logami reprodukcijskega ma- 
teriala in da torej zaradi tega 
ukrepa niso nastajali zastoji v 
proizvodnji. Tudi Industrija 
bombažnih izdelkov Kranj si je 
na enak način kot nekatere 
druge organizacije združene- 
ga dela pridobila potrebno so- 
glasje. 

Ob vsem tem moramo omeniti, 
da so - sodeč po podatkih - 
vsi navedeni ukrepi kot tudi 
napori organizacij združenega 
dela že začeli dajati prve sado- 
ve. Po določenem izboljšanju v 

, oktobru 1980 so zunanje-trgo- 
vinski rezultati SR Slovenije v 
novembru 1980 še ugodnejši: 
izvoz se je v primerjavi z lan- 
skim novembrom povečal za 
66%, stopnja pokritja uvoza 
blaga z izvozom blaga pa je 
znašala 118%, kar je bistveno 
več kot kdaj koli poprej. 

2. S predlogi, ki jih je poda- 
la skupina delegatov Skupšči- 
ne občine Kranj v drugi točki 
svojega delegatskega vpraša- 
nja, se Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije strinja. 
Že doslej so potekale v repu- 
bliki, zlasti v koordinacijskem 

odboru za organizacije zdru- 
ženega. dela, ki opravljajo po- 
sle zunanjetrgovinskega pro- 
meta,v aktivnosti za zmanjšanje 
dela-mreže v tujini zlasti tam, 
kjer je le-ta preobsežna in ni 
usmerjena na izvoz oziroma 
njeni stroški ne opravičujejo 
nadaljnjega poslovanja. Po 
drugi strani pa bi jo morali vse- 
kakor krepiti v državah v ra- 
zvoju. V koordinacijskem od- 
boru pri Zveznem izvršnem 
svetu že poteka usklajevanje 
na podlagi letos medrepubli- 
ško dogovorjenih meril za oce- 
nitev smotrnosti poslovanja 
mreže v tujini, ki bo zaključeno 
V prihodnjem letu. Pričakuje- 
mo lahko, da si nekatere orga- 
nizacije združenega dela, med 
temi tudi posamezne iz SR 
Slovenije, ne bodo pridobile 
končnega soglasja za delo 
svojih predstavništev, pod >tij 
in drugih enot v tujini. 

Določitev višine domaših stro- 
škov ih deviznih provi/ij je vse- 
kakor stvar dogovorov in spo- 
razumov med organizacijami 
združenega de'a. lz delegat- 
skega vp-ašaVa sledi, da tu 
nastajajo določene anomalije, 
ki prav gotovo niso sprejemlji- 
ve in izvirajo iz določenega 
monopolnega položaja poedi- 
nih izvozno-uvoznih delovnih 
organizacij na posameznih tr- 
žiščih. Zato bo potrebno, da se 
o takih pojavih takoj začne 
razprava predvsem v regional- 
nih sekcijah in v drugih orga- 
nih gospodarske zbornice Slo- 
venije z namenom, da se do- 
govorijo okvirna merila s tem, 
da se le-ta nato skušajo uvelja- 
viti tudi v ustreznih organih 
gospodarske zbornice Jugo- 
slavije. 

Kar se tiče blagovnih list oziro- 
ma materialnih bilanc, je stali- 
šče Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da je potrebno 
na nivoju republike in federa- 
cije pripravljati materialne bi- 
lance le za nekatere ključne 
proizvede. Zanje kot tudi za li- 
ste oziroma bilance 'za vse 
ostale proizvode pa mora ve- 
ljati načelo, da jih sestavljajo 
in o njih odločajo predvsem 
temeljne in druge organizacije 
združenega dela v postopku 
samoupravnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja ter da so 
materialne bilance, ki jih pri- 
pravljajo zvezni upravni orga- 
ni, lahko samo analitsko doku- 
mentacijska podlaga. Taka do- 
ločba je bila vključena že v le- 
tošnji odlok o pogojih, merilih 
in načinu določanja in razdeli- 
tve blagovnih in deviznih kon- 
tingentov za uvoz blaga v letu 
1980 in je predvidena tudi v 
predlogu tega odloka za leto 
1981. Pristojni republiški 

upravni organi pa so že začeli tere ključne surovine in repro- 
pripravljati preglede za neka- dukcijske materiale. 

ZBOR OBČiN - 15. 12. 1980 

- Problematika klavniške industrije v 
SR Sloveniji 

Skupina delegatov Skupšči- 
ne mesta Ljubljana je za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
v zvezi s problematiko klavni- 
ške industrije v SR Sloveniji 
postavila delegatska vprašanja 
na katera je odgovoril SREČ- 
KO PERKO, pomočnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

PRVO VPRAŠANJE: 
Kaj je ukreni! Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije glede 
delitve dela med klavnicami, 
ki so na območju republike ali 
določenega območja, ali so v 
zvezi s tem izdelani kakšni 
programi? 

Odgovor: 
Perspektivni plan razvoja in 

graditve klavniške industrije in 
hladilnic, za zamrzovanje me- 
sa .ter kafilerij v SR Sloveniji v 
letih 1976-1985 je sprejela 
Kmetijska živilska razvojna 
skupnost Siovenije dne 23. de- 
cembra 1976. Na podlagi ome- 
njenega plana se celotna me- 
sna industrija SR Slovenije ra- 
zvija v devetih regijah. Organi- 
zacije združenega dela z ob- 
močja vsake regije sklenejo 
samoupravni sporazum, s ka- 
terim se dogovorijo o obsegu 
proizvodnje in delitvi dela, o 
zagotovitvi surovin ter o ukre- 
pih in nalogah za razvoj suro- 
vinske osnove živinoreje ter o 
drugih vprašanjih. 

Za uresničitev omenjenega 
programa je odgovorno pred- 
vsem združeno delo s področ- 
ja mesne industrije. 

Izvršni svet SRS je spremljal 
uresničevanje sprejetega pro- 
grama. Ugotovljeno je bilo, da 
so kljub razdrobljenosti in sla- 
bi izkoriščenosti kapacitet, še 
vedno prisotne težnje po na- 
daljnjem investiranju, kar je bi- 
la predvsem posledica neja- 
snih razvojnih usmeritev v ob- 
činah in regijah. 

Zato je Izvršni svet SRS v 
začetku leta 1980 poleg ostalih 
ukrepov predlagal Izvršnim 
svetom skupščin občin in me- 
dobčinskim gospodarskim 
zbornicam, naj postanejo ini- 
ciatorji za pospešitev sporazu- 
mevanja. 

Na sestanku s predsedniki 
izvršnih svetov skupščin ob- 
čin, Skupščine mesta Ljublja- 
na in Skupščine Obalne skup- 
nosti Koper dne 5. 2. 1980 je 
Izvršni svet SRS poleg ostale- 

ga priporočil IS občinskih 
skupščin, da ob sprejemanju 
samoupravnih sporazumov o 
razvoju te dejavnosti v regijah 
skupaj z medobčinskimi zbor- 
nicami in bankami še posebej 
pozorno analizirajo racional- 
nost nadaljnih investicij. 

DRUGO VPRAŠANJE: 
Nadaije sprašujemo, kakš- 

ne sklepe so sprejeli republi- 
ški organi glede novih investi- 
cij oziroma adaptacij klavnic? 

Odgovor: 
Temeljna usmeritev glede 

investicij v mesno industrijo je 
podana v sklepu kmetijsko ži- 
vilske razvojne skupnosti Slo- 
venije z dne 27. decembra 
1976, in sicer: 

- sklenitev samoupravnega 
sporazuma je pogoj za izdajo 
soglasja. Kmetijsko živilske ra- 
zvojne skupnosti za predvide- 
no kapaciteto in lokacijo klav- 
no oziroma mesno-predeloval- 
nega obrata ter za odobritev 
investicijskega kredita; 

- soglasje h kapaciteti in lo- 
kaciji za graditev obrata daje 
komisija za odobravanje kredi- 
tov iz združenih sredstev kme- 
tijske živilske razvojne skup- 
nosti - če je z dolgoročnimi 
pogodbami zagotovljeno naj- 
manj 70% surovin. 

Izvršni svet SRS je v začetku 
leta 1980 podprl stališče go- 
spodarske zbornice SRS, da 
do sklenitve samoupravnih 
sporazumov med organizaci- 
jami združenega dela me- 
sneindustrije v vsaki regiji pre- 
neha investiranje v te obrate. 
Izvršni svet SRS je priporočil 
upravljalcem bank in SISEOT, 
da to upoštevajo. 

Poleg tega ,e Izvršni svet 
SRS v predlogu dogovora o te- 
meljih plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 predlagal 
naslednje naloge in ukrepe, ki 
naj zavrejo velike investicijske 
ambicije, ki so prisotne v klav- 
no-predelovalni industriji: 

- v živilski industriji so vla- 
ganja mogoča le ob poprejšnji 
zagotovitvi surovin, od tega 
najmanj 70% dolgoročno. Po 
izpolnitvi tega kriterija bodo 
imele prednost naložbe, ki 
uvajajo velikoserijsko, specia- 
lizirano proizvodnjo z uporabo 
sodobne tehnologije in širje- 
njem izbora izdelkov; 

- do konca leta 1983 podpi- 
snice ne bodo vlagale v nove 
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klavnice in mesno predelavo, 
razen nujnih rekonstrukcij in 
za zagotovitev higiensko te- 
hničnih pogojev obratovanja. 

TRETJE VPRAŠANJE: 
Ugotavljamo, da imamo 

kiavniških kapacitet preveč, 
istočasno pa nam primanjku- 
je predelovalnih kapacitet. V 
zvezi s tem sprašujemo, ali je 
za celotno republiko izdelan 
enotni program, ali pa je to 
prepuščeno posameznim ob- 
močjem? 

Odgovor: 
Že v odgovoru na prvo vpra- 

šanje smo ugotovili, da je za 
celotno republiko izdelan per- 
spektivni plan razvoja SRS v 
letih 1976-1985, ki velja tudi za 
predelovalnice, sprejela pa ga 
je v letu 1976 Kmetijsko živil- 
ska razvojna skupnost. Proiz- 
vodni programi, delitev in spe- 
cializacija dela pa so oprede- 
ljeni v samoupravnih sporazu- 
mih posameznih regij. 

Občinske veterinarske inš- 
pekcije so v zadnjih letih zara- 
di veterinarsko-sanitamih po- 
manjkljivpsti prepovedale 
obratovanje v petih klavnicah 
(Ljutomer, Muta, Trbovlje, Vr- 
hnika, Stična). Trenutno obra- 
tuje v Sloveniji 36 klavnic in 
predelovalnic. 

Vendar poudarjamo, da to ni 
pot, ki bi vodila k najracional- 
nejši organizaciji klavniške 
proizvodnje, pač pa bo to moč 
doseči predvsem s samou- 
pravnim sporazumevanjem 
med združenim delom v ob- 
močjih ob aktivni pomoči ob- 
činskih skupščin. 

- 380 KV daljnovod 
Krajevna Skupnost Komen 

je Zboru občin skupščine SR 
Slovenije poslala naslednje 
pismeno vprašanje: 

Občani krajevne skupnosti 
Komen živimo na ozemlju, 
prek katerega uspešno na- 
preduje izgradnja 380 KV dalj- 
novoda Divača-Sredipolje. 
27. 7. 1978 smo bili udeleženi 
na lokacijski obravnavi v Di- 
vači in takrat prvič seznanjeni 
s predvideno izgradnjo. Že ta- 
krat smo investitorja opozori- 
li, da smo v krajevni skupnosti 
Komen, v letu 1977 z anketo 
ugotovili med občan: velik in- 
teres za izgradnjo telefonske- 
ga omrežja in v začetku leta 
1978 začeli z intenzivnimi pri- 
pravami za postavitev tega 
omrežja na območju krajevne 
skupnosti Komen, ki povezuje 
14 naselij, v neposredni bližini 
meje z Italijo. Kot nestrokov- 
njaki smo izrazili bojazen, da 
bi bila naša, še neuresničena 
naloga ogrožena in motena 
takrat, ko bi daljnovod začel z 

Regijsko sporazumevarije o 
specializaciji in delitvi dela 
med obrati mesne industrije je 
izvedeno le v podravski in go- 
renjski regiji, medtem ko so 
nekateri regijski sporazumi v 
fazi priprave. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se bo tudi v prihod- 
nje zavzemal za to, da se v 
vseh regijah dosežejo spora- 
zumi o nadaljnji usmeritvi in 
razvoju mesne industrije in da 
se ukrepi ekonomske politike 
uveljavijo sprejeti programi. 

Med ostalim je' pretežno s 
svojimi sredstvi zagotovil pre- 
mije za pitanje telet, kar bo po- 
zitivno vplivalo na krtepitev su- 
rovinske baze za klavnice in 
predelovalnice in s tem tudi ria 
izboljšanje preskrbe z mesom. 
Obenem pa se bo z ustrezno 
politiko premiranja zavzemal 
tudi za to, da se v vseh regijah 
pospeši, sporazumevanje, ki 
naj privede do jasnih razvojnih 
Osmeritev v občinah in regijah. 

ČETRTO VPRAŠANJE: 
Določena območja imajo 

izvozne klavnice, druga pa 
ne. Glede na to sprašujemo, 
ali so izdelani izvozni progra- 
mi za celotno republiko? 

Odgovor: 
V okviru skupnega plana oz. 

samoupravnega sporazuma je 
predviden tudi plan izvoza. 
Izvoz mesa je zato trajna stra- 
tegija, ki jo bo mogoče uresni- 
čevati z večjo rejo in boljšo 
organiziranostjo v reproceloti, 
ob sorazmerno cenejši reji in 
na podlagi domačih krmskih 
resursov. 

obratovanjem. Investitor nam 
je 27. 7. 1978 predlagal, da z 
izgradnjo telefonskega 
omrežja počakamo vse do 
septembra 1978, ko bo vsem 
krajevnim skupnostim posre- 
doval, na osnovi opravljenih 
meritev, - izračunov katere 
PTT linije lahko postavimo. 
Seveda je za nas biio nespre- 
jemljivo, da bi v krajevni 
skupnosti gradili telefonsko 
omrežje postopoma, saj srno 
se odločili, da bi vsi predvide- 
ni naročniki solidarnostno pri- 
spevali enak delež sredstev, 
ne glede na oddaljenost od 
centrale. Meritve in izračuna- 
vanje vplivov 380 KV daljno- 
voda na TT linije na Krasu ni- 
so bile opravljene do obljub- 
ljenega roka, v oktobru 1978 
pa smo dobili dopis investi- 
torja, da izračuni še niso 
opravljeni in da bodo znani 
čez 10 dni. Tudi v tem obljub- 
ljenem roku investitor ni obja- 
vil rezultatov vplivov in po- 
trebnih ukrepov za odstrani- 

tev le teh. 
Naša akcija v krajevni 

skupnosti Komen za postavi- 
tev telefonskega omrežja ni 
takrat zamrla, nasprotno, ob- 
čani smo bili in smo še danes 
toliko bolj ogorčeni, da smo 
kot krajevna skupnost tako 
nemočni ob dejstvu, da kasni- 
mo s postavitvijo telefona za 
celi dve leti. 

Investitor se nam je ponov- 
no uradno oglasil 8.5. 1979 in 
nas seznanil, katere TT linije 
lahko postavimo, ne da bi bile 
motene iz strani daljnovoda. 
Za ves preostali del telefon- 
skega omrežja je investitor 
naročil izdelavo projekta za- 
ščite in nam predlagal, da po- 
čakamo ta projekt, ki naj bi bil 
izdelan do jeseni 1979. V kra- 
jevni skupnosti Komen smo 
bili ponovno postavljeni pred 
dejstvo, da je bilo potrebno, 
na vseh zborih občanov, ob- 
čane seznanjati z nastalimi 
razmerami in v bistvu s situa- 
cijo, v kateri nam je biio ne- 
mogoče graditi telefonsko 
omrežje v naši krajevni skup- 
nosti. 

Obljubljeni roki investitorja 
tudi v jeseni 1979 nam obča- 
nom v krajevni skupnosti Ko- 
men niso ničesar prinesli, za- 
to smo z našim izdelanim 
osnutkom projektne doku- 
mentacije za telefonsko 
omrežje storili korak dlje in 
zaprositi Skupščino občine 
Sežana - oddelek za gospo- 
darstvo za izdajo lokacijske- 
ga dovoljenja. V novembru 
mesecu 1979 smo, ob vseh 
predhodnih zahtevanih so- 
glasjih, to dovoljenje za tele- 
fonsko omrežje pridobili, z de- 
li pa še danes ne začeli. 

Smo že v skorajšnjem izte- 
ku leta 1980, za nas pa je pro- 
blem, ki se je porodil 1978, 
povsem nerešen. Veliko na- 
pora je biio vloženega prav iz 
strani krajevne skupnosti Ko- 
men, zagotovo zato, ker smo 
najbolj prizadeti. Kot prizade- 
ta krajevna skupnost pa smo 
skupaj z delegatsko skupšči- 
no občine Sežana problem 
predstavili v pristojnih repu- 
bliških organih. Med -njimi je 
bilo dogovorjeno, da bo na 
osnovi projekta zaščite, ko 
bodo znana tudi potrebna 
sredstva, sklenjen samou- 
pravni sporazum, na osnovi 
katerega bodo prizadeti zdru- 
žili sredstva, izvedli potrebno 
zaščito, mi pa končno v celoti 
pristopili k izgradnji telefon- 
skega omrežja. Roki za to na- 
logo so že mimo, zadnji je 15. 
11. 1980. 

Iz vseh dosedanjih izkušenj 
in ob še takem angažiranju 
predstavnikov krajevne skup- 
nosti Komen in skupščine ob- 

čine Sežana prosimo, da naj- 
višja pristojna organa v SR 
Sloveniji vplivata na odgovor- 
ne - udeležence izvajanja 
projekta 380 KV daljnovoda 
Divača-Sredipolje, da dogo- . 
vorjeno uresničijo. 

Tolikokrat izigrani dogovori 
in neizpolnjene naloge so nas 
kot občane tudi materialno 
prizadeli, da o politični škodi 
ne govorimo. Z razumeva- 
njem jo poskušamo v krajevni 
skupnosti odpravljati. Verjeli 
boste, da smo vsi, ki imamo 
odgovorne funkcije v krajevni 
skupnosti, in smo od naših 
občanov od vsega začetka 
zadolženi za uresničitev za- 
danih nalog, v izredno težkem 
položaju. Družbena akcija in 
pripravljenost občanov je že 
celi dve leti tako močna, da jo 
lahko sedanji trenutek zavre 
za leta naprej. Tudi zato vas 
prosimo za pomoč. 

Hkrati predlagamo, da bi v 
primeru poskusnega zagona 
380 KV daljnovoda vendarle 
storili vse v korist varnosti. 

Iz sporočila, ki vam ga po- 
sredujemo, razumite le nekaj 
- vse, kar je bilo v naši moči 
smo storili, toda problem še 
vedno ostaja, zato pričakuje- 
mo tokrat vaš odgovoren od- 
nos do krajev, ki pričakujejo 
nadaljni razvoj, četudi poteka 
tod daljnovod. 

Na vprašanje je odgovoril dr. 
Vladimir Fatur, .namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko, industri- 
jo in gradbeništvo: 

Krajevna skupnost Komen je 
dne 8. 11. 1980 pismeno opo- 
zorila na probleme, ki so se 
pojavili ob izgradnji 380 KV 
daljnovoda Divača-Sredipolje 
(Italija). Izgradnja tega daljno- 
voda namreč ovira načrtovanje 
in izvedbo telefonskega 
omrežja, ki ga krajani Komna 
grade s solidarnostno zbrani- 
mi sredstvi. Krajevna skupnost 
Komen je 18.11. 1980 sporoči- 
la, da zgoraj navedeni dopis 
predstavlja delegatsko vpraša- 
nje za zasedanje Zbora občin 
Skupščine socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Na zastavljeno vprašanje po- 
sredujemo naslednji odgovor: 

Izgradnja meddržavnega 
380 kV daljnovoda Divača- 
-Sredipolje (Italija) kot izredno 
pomembnega voda za zanes- 
ljivo preskrbo Slovenije in Ju- 
goslavije z električno energijo 
-zlasti v kritičnih obdobjih - je 
povzročila motnje pri načrto- 
vanju in gradnji telefonskega 
omrežja vzdolž trase daljnovo- 
da, tako kot tudi na območju 
Krajevne skupnosti Komen, < 
kjer krajani grade telefonsko 
omrežje s solidarnostno zbra- 
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nimi sredstvi. Visokonapetost- 
ni daljnovodi namreč povzro- 
čajo motilne vplive na telefon- 
ske vode, zato je potrebno na 
slednjih izvesti ustrezno zašči- 
to in v investicijskih programih 
za izgradnjo daljnovodov za- 
gotoviti sredstva in načine za 
odpravo motilnih vplivov na te- 
lefonske vode, ustrezno veljav- 
nim tehničnim predpisom. In- 
vestitor daljnovoda 380 kV Di- 
vača-Sredipolje, t.j. Soške 
elektrarne je v svojem investi- 
cijskem programu prav tako 
predvidel sredstva za projekt 
in za izvedbo zaščite telefon- 
skih vodov. Projekt zaščite naj 
bi natančno ugotovil, kateri te- 
lefonski vodi in do katere mere 
so moteni, da bi na teh vodih 
predvideli ukrepe za njihovo 
zaščito oziroma za odpravo 
motenj. Ker se motnjam naj- 
lažje izognemo z odmikom te- 
lefonskih vodov od visokona- 
petostnih je razumljivo, da je 
investitor svetoval Krajevni 
skupnosti Komen, naj počaka 
z izgradnjo novih telefonskih 
vodov, dokler ne bodo natanč- 
neje znani motilni vplivi nove- 
ga,. 380 kV daljnovoda, saj bi 
sicer nesmotrno trošili družbe- 
na sredstva za dražje načine 
sanacije vplivov. Med projekti- 
ranjem zaščite pa se je .poka- 
zalo, da so zaradi izredne ne- 
homogenosti kraških tal po- 
trebne dodatne meritve in izra- 
čuni, kar je deloma zavleklo 
izdelavo projekta zaščite. Ven- 
dar je glavni razlog za nepra- 
vočasno izdelavo projekta ne- 
sporazum o potrebni tehnični 
rešitvi med pristojnim PIT po- 
djetjem iz Kopra in investitor- 
jem. PTT podjetje-je namreč 
ob soglasju Skupščine občine 
Sežana zahtevalo od investi- 
torja, da motilne vplive odstra- 
ni s tem, da bi vse vplivane 
telefonske vode v bližini nove- 

ga 380 kV daljnovoda med Se- 
žano in Novo Gorico kablirali. 
Investitor s tako rešitvijo ni 
mogel-soglašati, ker bi to za- 
htevalo izredno velika dodatna 
sredstva in je predlagal druge 
rešitve v okviru veljavnih te- 
hničnih predpisov. Ker priza- 
deti stranki kljub številnim 
strokovnim razgovorom in 
konzultacijam nista mogli sa- 
mi uskladiti interesov, je bilo 
ob posredovanju Republiške- 
ga komiteja za energetiko, in- 
dustrijo, in gradbeništvo ter 
Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze na sestanku dne 
11.9. 1980 sklenjeno, naj inve- 
stitor naroči ustreznejši pro- 
jekt zaščite telefonskih vodov, 
ki bo zagotovil zaščitne ukrepe 
v skladu z veljavnirrr tehnični- 
mP predpisi ob sprejemljivih 
stroških. 

Investitor je to tudi št .ril, 
vendar je ustrezna pogodba 
postala veljavna šele koncem 
novembra 1980 zaradi težav 
pri zagotavljanj v S' jdstev in 
izdajo bančnih garancij glede 
na to, da gre za de'a, ki bodo 
končana v ietu i981, ko prene- 
ha veljat: sedani »Samouprav- 
ni sporazum za združevanje 
sredstev za financiranje gradi- 
tve objektov po samouprav- 
nem planu razvoja elektroe- 
nergetike za obdobje 
1976-1980.« Republiški komi- 
te za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo bo v okviru svo- 
jih' pristojnosti poskrbel, da 
bodo ustrezne tehnične inš- 
pekcije spremljale izgradnjo in 
pričetek obratovanja daljnovo- 
da Divača-Sredipolje in zago- 
tovile, da bodo pred pričetkom 
obratovanja odpravljeni motil- 
ni vplivi in izvršeni zaščitni 
ukrepi, tako da se bo telefon- 
ski promet na prizadetem ob- 
močju odvijal varno in nemo- 
teno. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR ^ 16. 12.1980 

- Zakaj obravnava v Zveznem zboru in 
ne v Zboru republik in pokrajin? 

Tone Krašovec, delegat 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Ta čas se po Zveznem zbo- 
ru Skupščine SFR Jugoslavije 
v skrajšanem postopku 
obravnava predlog zakona o 
začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sred- 
stev za izplačevanje dnevnic 
za službena potovanja, nado- 
mestil za prevozne stroške na 
službenem potovanju, repre- 
zentančnih izdatkov, izdatkov 
za reklamo in propagando, iz- 

datkov za avtorske honorarje, 
izdatkov za intelektualne sto- 
ritve ter izdatkov po pogodbi 
o delu v letu 1980. V bistvu gre 
za modifikacijo že letos zača- 
sno veljavnega zakona in nje- 
govo podaljšanje v leto 1981. 
Glede na zahtevne naloge go- 
spodarskega razvoja, pred- 
vsem na področju izvoza, lah- 
ko po mojem mnenju nekate- 
re restrikcije tega zakona, 
predvsem glede na porabe 
sredstev za dnevnice, potne 
stroške in ekonomsko propa- 
gando, ovirajo združeno delo 
v njegovih izvoznih prizade- 

vanjih. Zanima me: 
1. mnenje Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o tej 
zadevi, 

2. tolmačenje Izvršnega 
sveta Skupščine SR Sloveni- 
je, zakaj obravnava ta pred- 
log le Zvezni zbor, ne pa zbor 
republik in pokrajin, saj gre za 
določanje pogojev ustvarja- 
nja dohodka na enotnem ju- 
goslovanskem trgu. 

Na vprašanje je odgovoril dr., 
Lojze Ude. član Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in 
predsednik republiškega ko- 
miteja za zakonodajo: 

Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za izplačevanje 
dnevnic za službena potova- 
nja, nadomestil za prevozne 
stroške na službenem potova- 
nju, reprezentančnih izdatkov, 
izdatkov za reklamo in propa- 
gando, izdatkov za avtorske 
honorarje, izdatkov za intelek- 
tualne storitve ter izdatkov po 
pogodb: o delu v letu 1980 
sprejema Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ. 

Na podlagi tretje alinee 267. 
člena ustave SFRJ se sme z 
zveznim zakonom začasno 
prepovedati organizacijam 
združenega dela, samouprav- 
nim interesnim skupnostim in 
drugim samoupravnim organi- 
zacijam in skupnostim ter 
družbenopolitičnim skupno- 
stim razpolaganje z deiom 
družbenih sredstev, namenje- 
nih za porabo. 

Po 3. točki 285. člena ustave 
SFRJ pa zvezni zbor sprejema 
zvezne zakone razen tistih, ki 
jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin. Med pristojnostmi 
Zbora republik in pokrajin v 
286. členu ustave SFRJ ni na- 
vedena pristojnost sprejema- 
nja zakona o začasni prepove- 
di razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev. Zaradi tega je 
torej za izdajo tega zakona pri- 
stojen Zvezni zbor. 

Delegati iz SR Slovenije so 
na osnovi 199. člena in pove- 
zavi s 195. členom poslovnika 
Skupščine SR Slovenije posre- 
dovali Republiškemu sekreta- 
riatu za finance v mnenje pred- 
log za Izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah nave- 
denega zakona v mesecu juni- 
ju 1980, kakor tudi predlog za 
izdajo zakona, s katerim se 
praktično podaljšuje veljav- 
nost sedanje ureditve tudi v le- 
tu 1981. 

Republiški sekretariat za fi- 
nance je v svojem mnenju še v 
mesecu juniju ,1980 predlagal 
delegatom iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ, da predlagajo preneha- 
nje veljavnosti navedenga za- 
kona. Prav tako je Republiški 

sekretariat za finance predla- 
gal delegatom, da ne sprejme- 
jo predloga za izdajo zakona, s 
katerim se bo podaljšala ve- 
ljavnost navedenega zakona v 
letu 1981. To svoje mnenje je 
Republiški sekretariat za fi- 
nance utemeljeval predvsem z 
omejevanjem pravice delav- 
cev, da v skladu z določbami 
105. člena zakona 0 združe- 
nem delu samostojno odločajo 
o višini vseh vrst materialnih 
stroškov. Ukrep omejevanja te 
pravice je lahko le začasen, ne 
naore pa se z "zakonom uvelja- 
viti za dve leti. Prav tako jfe 
Republiški sekretariat za fi- 
nance obširneje utemeljeval 
svoje mnenje s podrobnejšo 
opredelitvijo nastanka večjih 
gospodarskih škod, ki se po- 
javljajo ob izvajanju navedene- 
ga zakona, z ogroženostjo do- 
seganja planskih ciljev razvo- 
ja, predvsem nn področju 
izvozne dejavnosti, z zmanjše- 
vanjem ali celo prekinitvijo de- 
javnosti, ki zaposluje delavce s 
področja deficitarnih poklicev, 
skratka z ogrožanjem normal- 
r.ega procesa družbene repro- 
dukcije in protislovnosti zako- 
na s temeljnimi pravicami de- 
lavcev v združenem delu. 

Mnenje Republiškega sekre- 
tariata za finance s pobudo de- 
legatom v Zveznem zboru, da 
predlagajo prenehanje veljav- 
nosti navedenega zakona ozi- 
roma, da ne sprejmejo pobude 
za podaljšanje veljavnosti na- 
vedenega zakona z nekaterimi 
spremembami in dopolnitvami 
tudi za leto 1981, je bilo pred- 
loženo delovnim telesom 
Skupščine SR Slovenije, kjer 
je doživelo podporo in so- 
glasje. 

Tudi Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije je zavzel 
do predloga omenjenega za- 
kona odklonilno stališče, češ 
da tak predlog daje nezaupni- 
co samoupravljalcem in njiho- 
vi sposobnosti za gospodarje- 
nje, saj administrativno pose- 
ga v gospodarjenje s sicer po- 
membnim vendar manjšim de-, 
lom materialnih stroškov. Re- 
publiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije je mnenja, da spre- 
jem takega zakona ni na mestu 
ne z družbenopolitičnih ne s 
pravnosistemskih, pa tudi ne iz 
ekonomskih vidikov ter da bi 
kazalo stabilizacijske težnje 
predloga zakona vgraditi v re- 
solucijo o družbenoekonom- 
ski politiki in razvoju Jugosla- 
vije v letu 1981. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se s stališčem repu- 
bliškega sveta ZS Slovenije in 
RS za finance strinja. V repu- 
bliki urejamo vprašanje pora- 
be sredstev za materialne stro- 
ške v družbenem dogovoru, ki 
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ga pravkar sprejemamo. Poleg 
tega predlog zakona ni v skla- 
du s stališči CK ZKJ o razra- 
ščanju administriranja in za- 
postavljanju samoupravnega 
razvoja. Konkretno je mogoče 
vgraditi usmeritve pri gospo- 
darjenju z delom materialnih 
stroškov, ki jih sedaj ureja 
omenjeni predlog zakona, v 
10. točko resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju Jugoslavije v letu 1981. 

Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije zaradi tega predlaga 
Družbenopolitičnemu zboru, 
da naj zavzame do predloga o 
zakonskem urejanju te proble- 
matike odklonilno stališče in 
naj predlaga delegatom v 
Zveznem zboru, da glasujejo 
proti temu predlogu in se zav- 
zemajo za vključitev te proble- 
matike v resolucijo o družbe- 
noekonomski politiki in razvo- 
ju Jugoslavije v letu 1981. Iz 
tega stališča nedvomno izhaja 
obveznost republik, da uredijo 

to problematiko v skladu z 
usmeritvami, ki bodo oprede- 
ljene v resoluciji ter tako zago- 
tovijo uresničitev družbenih 
intenc, ki jih je očitno ,.želel 
uveljaviti ZIS, vendar po mne- 
nju Izvršnega sveta Skupščine 
SRS na nepravi način. 

Obenem predlaga Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
naj družbenopolitični zbor 
predlaga tako stališče tudi 
Zboru občin in Zboru združe- 

■ / 

nega dela. Vsi trije zbori naj 
sprejmejo tudi stališče, da 
Skupščina SR Slovenije spre- 
jema pobudo za vključitev do- 
ločb o gospodarjenju z delom 
materialnih stroškov v že cit. 
resoluciji in to pobudo posre- 
duje Skupščini SFRJ. 

Sprejem takih stališč predla- 
ga tudi delegacija v Zveznem 
zboru v svojem pismu predse- 
dniku Skupščine SR Slovenije 
z dne 16. 12. 1980. 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA 
SR SLOVENIJE, NOVEMBER 1980 1>2> 

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 3) 

Izvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 

Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 

Odkup - vrednost po tekočih cenah 
Turizem - nočitve 

Skupaj 
, nočitve domačih gostov 

nočitve tujih gostov 
Cene 

industrijskih izdelkov 
pri proizvajalcu 

na drobno 
gostinskih storitev 

Življenjski stroški 
Osebni dohodki 

normalni 
realni 

Investicije v osnovna sredstva 
Skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 

Krediti za obratna sredstva 
Prihodki ozd iz gospodarstva 

XI 80 

91 
109 
83 
94 
70 
38 
78 
66 

(97) 

Indeksi 
XI 80 l-XI 80 

X 80 XI 79 l-XI 79 
99,94' 
99,8"> 

100,4"» 

95,3 
90.3 
95,2 
98.4 

10O.95' 
100,75> 
101,65' 

105,0 
94,9 

106,9 
109,2 

(101,7) 
(101,7) 
(102,0) 

102,5 
103,7 
103,9 
100,2 

(96) (133) (132) 
(90) (130) (137) 

166 
206 
138 
188 
86 
41 

103 
58 

(139) 

134 
132 
129 
140 
107 
86 

116 
97 

(136) 

(71) (84) (97) 
(88) (84) (94) 
(34) (88) (103) 

1.04,1 ' 134,3 
102,1 138,0 
105,1 133,3 
102,8 138,1 

122,1 
1.30,1 
126,8 
128,8 

109,14> 117,55) 118,46' 
104,4"» 92,55' 92,6e> 

105,0"> 
105,7"» 
103,2"' 
102,9"» 

80,6 

108,45» 
101,95' 
123,86' 
129,55' 

128,2 

122.66' 
117,76' 
134.36' 
128,86' 

133,9 

1) Se začasni ali ocenjeni podatki sp v oklepajih 
2) Viri podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, 

prihodke ozd iz gospodarstva je SDK 
3) Podatki za leto 1979 in 1980 so preračunani po Odloku 

ZIS o določanju tečajev tujih valut, Ur. list SFRJ št. 32/80, po 
tečaju 27,30 din za 1 ameriški dolar 

Potem ko se je fizični obseg industrijske proizvodnje po 
aprilu letos zmanjševal, pa je prišlo do zboljšanja v septem- 
bru. Rahlo izboljšanje je sledilo tudi v oktobru, ko se je precej 
povečala proizvodnja sredstev za delo. Za november pa so 
industrijske organizacije napovedovale največje znižanje pro- 
izvodnje v zadnjih desetih letih. Toda kljub dejstvom, da 
industrijske organizacije še vedno poročajo o slabi preskrb- 
Ijenosti tako z domačimi kot uvoženimi surovinami, je letošnji 
enajstmesečni obseg industrijske proizvodnje za 2,5% večji 
od lanskoletnega. Večja proizvodnja v letošnjem novembru ( 
kar za 5%) od proizvodnje v lanskem novembru je nedvomno 
tudi posledica ugodne razporeditve delovnih dni v mesecu z 
dvema praznikoma. Ob tem ko v novembru 49% organizacij 
poroča o slabi in 9% o kritični preskrbljenosti z domačimi 
surovinami, ter 52% organizacij o slabi in 13% o kritični 
preskrbljenosti z uvoženimi surovinami in ob ocenjenem po- 
večanju za 23,2% cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcu v 
letu 1980 v primerjavi.z lanskim letom pa ocenjujemo, da bo 
letošnji obseg industrijske proizvodnje za 2,8% večji od lan- 
skega. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1980, predvideva 3-4% porast industrijske 
proizvodnje v letu 1980. Ob tem ko se ocenjuje, da se bodo 
škarje cen med reprodukcijskim materialom in cenami sred- 
stev za del.o do konca leta še bolj odprle, pa ocenjujemo 
povečanje fizičnega obsega reprodukcijskega materiala za 
4,1% in sredstev za delo za 5,8%. 
Ocena indeksa fizičnega obsega industrijske proizvodnje in 
cenindustrijskih izdelkov pri proizvajalcih l-XII 80 (l-XII 79 = 

  indeks 
l-XII 80/ 
l-XII 79 

Skupaj 
Sredstva zadelo 
Reprodukcijski material 
Blago za široko potrošnjo 

Fizični obseg Cene 
industrijske industrijskih 
proizvodne izdelkov pri 

proizvajalcu 
102,8 
105,8 
104,1 
101,6 

123,2 
119,0 
127,9 
119,0 

. 4) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za oktober in 
sicer X 80 / IX 80 

5) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za oktober in 
sicer X 80 / X 79 

6) Podatki in ustrezne indeksne primerjave so za oktober I- 
X 80 /,I-X 79 

V pregledu Zavod SR Slovenije za statistiko objavlja rezul- 
tate rednih mesečnih raziskovanj družbeno ekonomskih gi- 
banj, ki jih opravlja po statističnih metodologijah, enotnih za 
vso SFRJ. 

Podrobna metodološka pojasnila za mesečne statistične 
podatke so objavljena v publikaciji Zavoda SR Slovenije za 
statistiko »Mesečni statistični pregledi«. 
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Na nadaljnji potek industrijske proizvodnje pa bodo nedvo- 
mno tudi vplivala sicer ugodna gibanja v slovenski zunanjetr- 
govinski menjavi. Prav v novembru letos je bil dosežen velik 
uspeh, saj je SR Slovenija po dolgih letih več izvozila kot 
uvozila (za 18%). Ta mesec dosežen suficit v zunanjetrgovin- 
ski menjavi v vrednosti 687 tisoč din je zmanjšal vrednost 
letošnjega zunanjetrgovinskega primanjkljaja na 17 milijonov 
184 tisoč din. Medtem ko letos SR Slovenija pokriva 72% 
vrednosti uvoza z izvozom, pa velja za SFR Jugoslavijo delež 
pokritosti uvoza z izvozom 58%. Ob neugodnem razmerju cen 
v zunanjetrgovinski menjavi je v letošnjih enajstih mesecih v 
primerjavi z enakim obdobjem lani uvoz realno manjši za 
12%, izvoz pa je za enak odstotek višji. 

Kljub za 9% nižjemu izvozu in za 30% nižjemu uvozu v 
novembru v primerjavi z oktobrom, pa bo do konca leta 
nemogoče doseči zahtevano zmanjšanje uvoza v SR Slove- 
niji: za 10% po julija letos doseženem dogovoru o plačilno- 
bilančnih obveznostih republik in pokrajin. Veliko lažje pa bo 
SR Slovenija izpolnila zahteve glede 34,7% rasti izvoza v letu 
1980. 

Ob doseženih dosedanjih letošnjih rezultatih, po katerih je 
uvoz proizvodov visoke predelave manjši za 4%, neobdelanih 
proizvodov pa večji za 61%, hkrati pa je izvoz neobdelanih 
proizvodov dosegel relativno najmanjše povečanje (za 15%), 
najbolj pa se je povečal izvoz proizvodov visoke predelave (za 
38%), se uresničujejo določila Resolucije 1980. 

Medtem ko bo regionalna struktura letošnje zunanjetrgo- 
vinske menjave glede izvoza zelo podobna lanskoletni, pa je 
SR Slovenija že zmanjšala delež uvoza iz razvitih držav in ga 
nadomestila s povečanjem uvoza iz držav v razvoju. V bla- 
govni menjavi s sosednjimi državami se je v enajstih mesecih 
letošnjega leta (v primerjavi z enakim obdobjem lani) najbolj 
povečala vrednost izvoza v Italijo (za 36%). Pri tem pa je 
izvozni promet po Goriškem avtonomnem računu večji kar za 
81%, manjše je povečanje prometa po Tržaškem avtono- 
mnem računu, priliv sredstev po sejemskih sporazumih z 
Italijo, Alpe-Adria, pa je manjši za 33%. 

Z letošnjim racionalnim obnašanjem glede zaposlovanja 
delavcev se uresničujejo resolucijska določila. Ob ocenjenem 
porastu števila delavcev v združenem delu za 1,8% v letu 1980 
(v primerjavi z letom 1979) in ob ocenjenem porastu števila 
delavcev v samostojnem osebnem delu za 9,9%, naj bi 
skupno število delavcev poraslo na 795 tisoč (tj. za 2%). 
Konec oktobra je preko Zveze skupnosti za zaposlovanje 
iskalo zaposlitev 11.910 oseb, na delo pa je bilo prek skupno- 

sti vključenih 1600 oseb v oktobru, letos do konca oktobra pa 
13.749 oseb. V prvih desetih mesecih je odšlo na delo v tujino 
214 oseb, v istem času pa se je z začasnega dela v tujini vrnilo 
705 delavcev. Tako je tudi zelo restriktiven pristop do dodat- 
nega zaposlovanja na vseh področjih združenega dela poleg 
močnih omejitev predvsem v investicijski potrošnji vplival na 
gospodarsko rast. 

Po oceni Zavoda SR Slovenije za statistiko naj bi bila v letu 
1980 dosežena 30,9-odstotna rast družbenega proizvoda, 
medtem ko je bila v letu 1979 (po enakem obračunu družbe- 
nega proizvoda po tekočih cenah) dosežena 30,3-odstotna 
rast. Ocenjena letošnja rast družbenega proizvoda združe- 
nega dela je 31,2%, družbenega proizvoda samostojnega 
osebnega dela pa 26,8%. 

Kot rečeno, je ekonomska stabilizacija v letu 1980 vplivala 
na zmanjšanje investicij v osnovna sredstva in sredstva 
skupne porabe zlasti v gospodarstvu. Do konca letošnjega 
leta pa naj bi se investicije v gospodarstvu povečale na 18,7%, 
v negospodarstvu pa relativno (glede na porast do oktobra 
letos) zmanjšale, tako da bo celoletni porast negospodarskih 
investicij 29,3%. 

Poprečni mesečni čisti osebni dohodek delavca v združe- 
nem delu je znašal v oktobru 9686 din in je za 810 din večji od 
septembrskega. Takšno povečanje (za 9,1%) je letos najvišja 
mesečna rast, ki pa je vendar nekoliko nižja od lanskoletne 
mesečne rasti v oktobru. Ker so v oktobru cene življenjskih 
potrebščin naraščale za polovico počasneje, se je v oktobru 
realni osebni dohodek povzpel za 4,4%. Pri tem je bila rast 
osebnih dohodkov v gospodarstvu skoraj dvakrat večja kot v 
negospodarstvu. Tako visoka rast je tudi posledica izplačil 
osebnih dohodkov po periodičnem obračunu, za 6,5% pa so 
večja tudi izplačila za delo prek polnega delovnega časa. 
Vendar je tudi brez teh dveh postavk rast še vedno visoka in 
znaša 6,1%. 

Realni osebni dohodek je po desetih mesecih letošnjega 
leta v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 6,4%. V 
primerjavi s poprečjem lanskega leta pa je manjši za 8,6%. Še 
bolj pa je realna vrednost osebnega dohodka padla v primer- 
javi z drugo polovico leta 1979, za 11%, medtem ko se je v 
enakem obdobju nominalna rast povečala za 8,2%. Zavod SR 
Slovenije za statistiko ocenjuje, da bo v letu 1980 v primerjavi 
z letom 1979 ob zvišanju cen na drobno za 31% oziroma cen 
življenjskih potrebščin za 30% in ob nominalnem po\«šanju 
osebnih dohodkov za 18% realni osebni dohodek manjši za 
9%. 

< 

poročevalec 11 



■i Mf5>- ' msm&m'- 

Iz Skupščine SFRJ 
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- Stopnja gospodarske rasti v prihodnjem 

letu mora biti večja od predvidene 

© Vse republike in pokrajine so dale načelno soglasje k Osnutku resolucije o 
temeljnih smereh in okvirih družbenoekonomskega razvoja v prihodnjem letu 

• Hitrejše odpravljanje vzrokov motenj v gospodarskih tokovih, razvoj ekonomskih 
odnosov s tujino, krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva in hitrejši 
razvoj manj razvitih krajev - osnovne smeri ekonomske politike v letu 1981 

© Na nekaterih področjih družbene reprodukcije je še vedno administrativni 
karakter ukrepov in instrumentov ekonomske politike, kar lahko zaostri 
nezadovoljive gospodarske tokove 

© Vse oblike porabe naj bi naraščale počasneje od rasti dohodka 

Skupščine vseh republik in 
pokrajin so' dale soglasje k 
Osnutku resolucije o temeljnih 
smernicah in okvirih politike 
družbenoekonomskega razvo- 
ja Jugoslavije v letu 1981. Ker 
smo vsebino Osnutka resolu- 
cije povzeli že v eni prejšnjih 
številk Poročevalca in poročali 
tudi o stališčih delovnih teles 
Zbora republik in pokrajin, 
zavzetih med prehodno raz- 
pravo, v tej številki strnjeno 
povzemamo omenjena stališča 
in nekatere najpomembnejše 
konkretne pripombe na posa- 
mezne dele tega dokumenta. 

PREUČITI RAST 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

Skoraj vse republiške in po- 
krajinske skupščine so dale 

pripombe na predlagano viši- 
no stopnje rasti družbenega 
proizvoda. Menile so, da bi 
morala biti večja. Prav tako so 
poudarjale, da bi morali vedeti, 
kaj bo potrebno, na katerem 
področju in kdgj bodo sprejeti 
sistemski ukrepi, saj bo le na 
ta način združeno delo pravo- 
časno seznanjeno s pogoji go- 
spodarjenja v letu 1981. 

Skupščina SR Bosne in 
Hercegovine se je na primer 
zavzela, naj bi ponovno preu- 
čili planirano 3 odstotno rast 
družbenega proizvoda in opo- 
zorila, da bi tako nizka stopnja 
rasti lahko negativno vplivala 
na kvalitativne dejavnike go- 
spodarjenja. Lahko bi se na- 
mreč poslabšala tudi stopnja 
izkoriščenosti proizvodnih 
zmogljivosti, kar bi povzročilo 
večanje izgub in upadanje re- 

produkcijske sposobnosti go- 
spodarstva. 

Po mnenju Skupščine SR 
BiH bi morali nadalje preučiti 
možnosti, da se, ob 3,5 odstot- 
ni stopnji rasti industrijske 
proizvodnje, hkrati zagotovi 7 
odstotna stopnja rasti izvoza 
blaga in storitev. Načelno je 
tudi vprašanje zagotavljanja 
rasti konkurenčne sposobno- 
sti gospodarstva na svetovnem 
tržišču, ob predvideni komaj 
1,5 odstotni stopnji rasti pro- 
duktivnosti dela. Nizka stopnja 
rasti družbenega proizvoda 

sočasno pogojuje tudi nizko 
stopnjo rasti zaposlovanja in 
zaostruje probleme na tem po- 
dročju. 

PROGRAM UKREPOV 
IZVAJANJA 
PREDVIDENIH NALOG 

Po oceni Skupščine SR 
Črne gore predlagana nizka 
stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda ne bo omogočila ure- 
sničitve pogumno zastavljenih 
ciljev in nalog v prihodnjem le- 
tu. Zaradi tega bi bilo potrebno 

sososoccoco: »osoeeooceooooosoeos — — —  — — — — 
S PRIPOMBE SKUPŠČIN REPUBLIK IN POKRAJIN NA 
8 OSNUTEK RESOLUCIJE O TEMELJNIH SMERNICAH IN 

OKVIRIH POLITIKE DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
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Iz Skupščine SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Pripombe skupšči,ne 
republik in pokrajin na 
Osnutek resolucije o temeljnih 
smernicah in okvirih politike 
družbeno-ekonomskega 
razvoja v letu 1981 

NOVI PREDPISI 
- Osnutek zakona o temeljih 

sistema javnega obveščanja 
- AS 334 

- Osnutek zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za 
financiranje negospodarskih 
in neproizvodnih investicij v 
letu 1981 - AS 340 

- Osnutek zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z 

delom družbenih sredstev za 
izplačevanje dnevnic za 
službena potovanja, 
nadomestil za prevozne 
stroške na službenem 
potovanju, reprezentančnih 
izdatkov, izdatkov za reklamo 
in propagando, izdatkov za 
avtorske honorarje ter 
izdatkov po pogodbi o 
začasnem ali občasnem delu v 
letu 1981 
- AS 339 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH 
TELES 
- Poročilo o delu Komisije 
Skupščine SFRJ za vloge in 
predloge od 1. julija 1978 do 1. 
julija 1980 
ANALIZE IN OCENE 
- Informacija o oblikovanju in 
porabi sredstev za splošno, 
skupno, osebno in 
investicijsko porabo z oceno 
gibanja v prvih devetih 
mesecih leta 1980 

12 poročevalec 



še enkrat preučiti možnosti 
njenega povečanja. 

Skupaj s sprejetjem resolu- 
cije pa bi, po mnenju skupšči- 
ne te republike, morali sprejeti 
tudi program ukrepov za do- 
sledno izvajanje načrtovanih 
nalog. 

Prav tako bi morali do spre- 
jetja resolucije pripraviti pred- 
pise (odlok o revalorizaciji 
sredstev in zakon o anuitetah), 
ki zadevajo sanacijo posledic 
katastrofalnega potresa v Črni 
gori. To je namreč pogoj, da 
bo republika lahko sprejela 
svojo resolucijo o družbenoe- 
konomskem razvoju v prihod- 
ijjem letu. 

ODPRAVA TEMELJNIH 
VZROKOV MOTENJ V 
GOSPODARSTVU 

Ekonomsko politiko v pri- 
hodnjem letu, poudarja Sabor 
SR Hrvaške bi morali v večji 
meri usmeriti k odpravljanju 
temeljnih vzrokov motenj v go- 
spodarskih tokovih. 

Sabor je tudi ugotovil, da se 
na nekaterih področjih druž- 
bene reprodukcije ohranja ad- 
ministrativni značaj ukrepov in 
instrumentov ekonomske poli- 
tike, kar bo lahko poglobilo in 
zaostrilo neugodne gospodar- 
ske in družbene tokove. 

Posamezni deli Osnutka re- 
solucije o ekonomskih odno- 
sih s tujino niso usklajeni z 
Osnutkom projekcije plačilne 
bilance za leto 1981 in jih je 
potrebno uskladiti. Prav tako 
pa pravočasno in celovito za- 
gotoviti sprejetje vseh tistih 
ukrepov, ki bodo spodbujali 
uresničevanje izvozne usmeri- 
tve. Mimo tega bo nujno po- 
trebno oblikovati ukrepe, ki 
bodo omogočili določanje 
ekonomsko realnega tečaja di- 
narja, tako da bo ustrezal po- 
nudbi in povpraševanju. 

Politiko cen pa bo potrebno 
oblikovati tako, da bo izhajala 
iz analize in ocen vpliva rasti 
cen na ekonomski položaj pro- 
izvajalcev v primarni delitvi, iz 
analize vpliva rasti cen na živ- 
ljenjski standard in pogojev na 
domačem in svetovnem trgu. 

Sabor SR Hrvaške je opozo- 
ril, da neopredeljenost politike 
na področju cen povzroča ne- 
gotovost glede rasti cen in in- 
flacijske stopnje v prihodnjem 
letu. Njihovo izrazito admini- 
strativno določanje bi namreč 
pogojilo njihovo nujno devia- 
cijo, kar pa bi seveda povzroči- 
lo še večje motnje in deforma- 
cije na tržišču. 

Načelna usmeritev k poglab- 
ljanju socialističnih samou- 
pravnih odnosov, po mnenju 
Skupščine SR Slovenije, v 
Osnutku resolucije ni razčle- 

njena. Zaradi tega je potrebno 
to nalogo opredeliti s politični- 
mi akcijami, drugačnim obna- 
šanjem in tudi z ukrepi. Pri tem 
pa je nujno, da bodo vse pre- 
dvidene spremembe in dopol- 
nitve sistemskih zakonov na 
področju deviznega poslova- 
nja, kreditno-monetarne politi- 
ke, revalorizacije osnovnih 
sredstev in ustreznih podza- 
konskih aktov sprejete pred 
sprejemanjem prihodnjega 
srednjeročnega plana. 

Skupščina SR Slovenije tudi 
meni, da mora resolucija kon- 
kretno opredeliti, na katerih 
področjih in kako se bo krepila 
izvozna sposobnost gospodar- 
stva. 

Delegati slovenske skupšči- 
ne so še opozorili, da Osnutek 
resolucije predvideva številne 
rešitve, ki bodo delovale infla- 
cijsko (pokrivanje proračuna iz 
emisije, premajhna akumulaci- 
ja, spreminjanje kratkoročnih 
kreditov v dolgoročne) in jih je 
zaradi uresničevanja stabiliza- 
cijske politike potrebno odloč- 
neje premagati. 

Nadalje bi smela resolucija 
urejati le tista vprašanja, ki so- 
dijo v pristojnost federacije, 
saj nekatere njene sestavine, 
na primer o osebnih dohodkih 
in skupni ter posebej splošni 
porabi na ravni federacije, ne 
morejo veljati za vse republike 
In pokrajini in je potrebno priz- 
navati nekatere objektivno po- 
gojene razlike. 

Konkretne smernice oziro- 
ma predlagani ukrepi na dru- 
gih področjih ekonomske poli- 
tike, meni Skupščina SR Slo- 
venije, ne spodbujajo izvoza, 
temveč ga,'v določenih prime- 
rih, celo destimulirajo. Zaradi 
tega mora instrumentarij 
Osnutka resolucije za izvajanje 
posameznih smernic in ukre- 
pov zagotavljati nadaljnji ra- 
zvoj in krepitev sistema, spre- 
jetega na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

Osnutek resolucije pa vse- 
buje tudi nekatere elemente 
distribucije (materialne bilan- 
ce, spiske proizvodov in po- 
dobno). Zapisati pa bilo po- 
trebno več ekonomskih ele- 
mentov zaradi usklajevanja 
proizvodnje in dobave, združe- 
vanja deviznih sredstev, saj bi 
to prispevalo k izboljšanju 
družbenoekonomskih od- 
nosov. 

Skupščina SR Slovenije se 
je tudi zavzela, da bi morali v 
letu 1981 postopno začeti ure- 
sničevati smernice o nadalj- 
njem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje. To ter- 
ja, da bi proizvodnim organi- 
zacijam združenega dela omo- 

gočali, da s svojimi prihodki 
zagotavljajo tudi enostavno 
reprodukcijo. 

POLITIKA 
HITREJŠEGA 
PRODUKTIVNEGA 
ZAPOSLOVANJA 

Ko je Sobranje SR Makedo- 
nije opozorilo na zahteven 
ekonomski položaj, je še pose- 
bej poudarilo, da terja v glo- 
balnem modelu veliko pozor- 
nost vprašanje dinamike go- 
spodarske rasti v prihodnjem 
letu. Po mnenju delegatov So- 
branja je 3 odstotna stopnja 
realne rasti družbenega proiz- 
voda pod spodnjo mejo nujne 
rasti, ki bi delovala v funkciji 
uresničevanja razvojnih ciljev 
in nalog. Po skupni oceni bi 
taka rast družbenega proiz- 
voda, po počasni rasti v letu 
1980 (le po 2,5 odstotni stop- 
nji), onemogočila uspešnejše 
reševanje posameznih vitalnih 
razvojnih problemov, pred- 
vsem težav glede nujnega di- 
namiziranja izvoza, izboljšanja 
preskrbljenosti tržišča in umir- 
janja rasti cen, kakor tudi po- 
večevanja produktivnosti, dela 
in intenziviranja kvalitativnih 
dejavnikov gospodarjenja, 
produktivnega angažiranja de- 
lovno sposobnega prebival- 
stva itd. 

Pri splošnih prizadevanjih za 
zaviranje upadanja rasti proiz- 
vodnje Sobranje meni, da bi 
morali dati prednost ohranja- 
nju ustrezne rasti industrijske 
in kmetijske proizvodnje. 

Ko je Sobranje podprlo 
smernice glede izvajanja aktiv- 
ne politike hitrejšega produk- 
tivnega zaposlovanja in smotr- 
nejšega angažir&nja delavcev 
v materialni proizvodnji, je 
opozorilo, da so globalni okviri 
rasti novega zaposlovanja v 
prihodnjem letu, posebej v 
manj razvitih republikah, pre- 
cej omejeni. 

Glede izključne uporabe tu- 
jih finančnih kreditov pa So- 
branje sodi, naj bi prav v letu 
1981 dovolili določeno konver- 
tiranje v dinarje, da bi dokon- 
čali posamezne investicijske 
projekte, ki so širšega'razvoj- 
nega pomena. 

USKLADITI STOPNJE 
REALNE RASTI 
DRUŽBENE 
REPRODUKCIJE 

Skupščina SR Srbije predla- 
ga, da bi v resoluciji zagotovili 
večjo stopnjo uravnovešenosti 
in konsistentnosti ciljev druž- 
benoekonomskega razvoja in 
nalog ter ukrepov za njihovo 
uresničevanje. 

Prav tako bi moral ta doku- 
ment vsebovati še dodatne 
ukrepe za uresničevanje dolo- 
čenih ciljev in nalog: 

Delegati te skupščine so 
opozorili, da je v Osnutku re- 
solucije še precej nedorečenih 
opredelitev in nalog o pogojih 
gospodarjenja. To velja še po- 
sebej za področje ekonomskih 
odnosov s tujino in delovanje 
deviznega sistema v državi. V 
teh delih resolucije bo potreb- 
no konkretizirati njeno besedi- 
lo. Če pa tega ni mogoče stori- 
ti sedaj, naj bi določili rok, kdaj 
bo to delo opravljeno. 

V pogojih upočasnjene go- 
spodarske rasti je posebej po- 
trebno določiti način reševa- 
nja problemov zaposlovanja, 
predvsem mladih šolanih ka- 
drov, tako da ne bo prišlo do 
upadanja rasti produktivnosti 
dela. 

DINAMIKA RAZVOJA 
SAP KOSOVO 

Čeprav bo prišlo do določe- 
nih sprememb Osnutka reso- 
lucije, saj je potrebno uskladiti 
rešitve z družbenimi dogovori 
o temeljih prihodnjega sred- 
njeročnega plana, je doku- 
ment, po mnenju Skupščine 
SAP Kosovo, dobra osnova za 
sprejemanje konkretnih ukre- 
pov in dejavnosti za družbe- 
noekonomski razvoj Jugosla- 
vije v letu 1981. 

Ob tej ugotovitvi Skupščina 
SAP Kosovo opozarja, da bodo 
predlagani dinamika razvoja 
oziroma stopnja rasti družbe- 
nega proizvoda ter drugi para- 
metri negativno vplivali na ra- 
zvoj .manj razvitih republik in 
posebej na najhitrejši razvoj 
SAP Kosovo. Po načrtovani di- 
namiki razvoja se namreč ne 
more zagotoviti reševanja 
mnogih problemov družbe- 
noekonomskega razvoja te po- 
krajine, posebej ne večje stop- 
nje zaposlovanja prebivalstva. 

UGODNEJŠI POGOJI 
ZA RAZVOJ 
KMETIJSTVA 

V svojih pripombah Skup- 
ščina SAP Vojvodine poudar- 
ja, da mora resolucija predvi- 
deti, kako bodo republike in 
pokrajini s svojimi plačilnobi- 
lančnimi in deviznobilančnimi 
pozicijami zagotovile devizna 
sredstva za uvoz surove nafte 
in naftnih derivatov, sorazmer- 
no deležu njihove porabe, do- 
ločenim z energetsko bilanco. 
Ker bi bila to prehodna rešitev, 
bo potrebno poiskati trajne re- 
šitve za uvoz nafte, naftnih de- 
rivatov in premoga za koksira- 
nje, ki bi veljale do leta 1982. 

Skupščina SAP Vojvodine je 
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tudi pripomnila, da resofucija 
jasno ne opredeljuje uvoza su- 
rove nafte in naftnih derivatov. 
Stališče, da bo potekal v okvi- 
ru skupaj predvidenih sredstev 
za te namene v plačilni bilanci 
države, je namreč premalo 
opredeljeno. 

Nadalje so delegati te skup- 
ščine menili, da Osnutek reso- 
lucije ne obravnava enako 
prioritetnih področij. Tako na 
primer mnogo več pozornosti 
namenja razvoju energetike 
kot agroindustrijskemu kom- 
pleksu. 

Bolj bi morali poudariti tudi 
vlogo in pomen hrane kot sta- 
bilizacijskega dejavnika vsega 
gospodarstva. 

Predlagana 4 odstotna stop- 
nja rasti kmetijske proizvodnje 
pa se bo, po mnenju Skupšči- 
ne SAP Vojvodine, lahko ure- 
sničila le, če bodo sprejeti 
ukrepi ekonomske politike, ki 
bodo ustvarili ugodnejše po- 
goje za razvoj kmetijstva. 

Glede na težave s plačilno 
bilanco Jugoslavije bo v pri- 
hodnjem letu nujno potrebna 
aktivna izvozna politika ne le 
za osnovne kmetijske pridelke, 
temveč tudi za vso hrano. 

Zapisano stališče o bilancah 
hrane pa bo potrebno razširiti 
z obveznostjo določanja teh 
bilanc v vseh republikah in po- 
krajinah ter v federaciji. 

Nadalje bi si morali bolj pri- 
zadevati, da bi v večjem obse- 
gu od načrtovanega odkupili 
proizvedene količine pšenice 
oziroma zagotovili . večjo ro- 
dnost te rastline. 

Nenazadnje pa je potrebno 
zagotoviti ne le razširitev ob- 
delovalnih površin družbene- 
ga sektorja, kakor določa re- 
solucija temveč sprejeti tudi 
ukrepe za boljše varstvo, skrb 
in Izkoriščanje vseh kmetijskih 
zemljišč. 

HITREJŠA RAST 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

Skupščine republik in po- 
krajin so tudi z več konkretni- 
mi pripombami predlagale 
spreminjanje in dopolnjevanje 
Osnutka resolucije ter izbolj- 
šanje sedanjega besedila. Ta- 
ko je na primer Skupščina SR 
Bosne in Hercegovine menila, 
da bi v uvodnem delu resoluci- 
je, ki govori o temeljih razvoj- 
nih nalogah v prihodnjem letu, 
bolj jasno opredelili nujnost 
hitrejše rasti proizvodnje ozi- 
roma družbenega proizvoda. 
Med temeljne naloge pa bi mo- 
rali vpisati tudi potrebo spre- 
minjanja gospodarske struktu- 
re, saj je to eden osrednjih 

\ problemov nadaljnega družbe- 
noekonomskega razvoja. 

Poleg predvidene rasti indu- 
strijske in kmetijske proizvod- 
nje bi morali, po oceni Skup- 
ščine SR BiH, predvideti tudi 
dinamiko razvoja drugih po- 
dročij. Glede rasti izvoza in 
uvoza pa bi morali proučiti re- 
solucijska prizadevanja. Ni na- 
mreč povsem gotovo, da bo 
planirana dinamika rasti uvo- 
za, posebej opreme, ustrezala 
politiki hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

Skupščina SR Srbije meni, 
naj bi resolucijaplanirala 4 od- 
stotno in ne 3 odstotno rast 
družbenega proizvoda vsega 
gospodarstva. Industrijska 
proizvodnja bi pri tem dosegla 
okoli 4,5 odstotno rast, kmetij- 
ska približno 4, zaposlovanje 2 
odstotno in prav toliko pro- 
duktivnost dela. Zaradi tega 
skupščina predlaga, da bo po- 
trebno za tako rast družbene- 
ga proizvoda zagotoviti 7 od- 
stotno rast izvoza blaga in sto- 
ritev ter približno 4 odstotno 
rast uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala. Prav ta- 
ko predlaga, da bi predvideli 
za 1 do 2 odstotka nižji uvoz 
blaga in storitev kot je bil v letu 
1980, ob precejšnjem zmanj- 
šanju uvoza opreme. 

Po predlogu Skupščine SR 
Srbije morajo biti tudi investi- 
cije v osnovna sredstva za 
okoli 5 odstotkov manjše, kot 
so bile letos. Skupščina se je 
še zavzela, da bi v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi storili 
vse za ohranitev življenjskega 
standarda in za zagotavljanje 
pogojev, ki bi omogočili nje- 
govo postopno rast. 

V sklepu Sabora SR Hrva- 
ške, ki našteva ukrepe za za- 
gotavljanje rasti industrijske 
proizvodnje, pa posebej pred- 
lagano, da bi predvidevali tudi 
zbiranje in boljše izkoriščanje 
sekundarnih surovin ter unifi- 
kacijo in večkratno obvezno 
uporabo embalaže. 

SMOTRNA PORABA 
ENERGIJE 

Skupščina SR Bosne in Her- 
, cegovine predlaga, da bi var- 

čevalne programe in programe 
zamenjave porabe mazuta in 
kurilnega olja sprejeli precej 
prej kot konec januarja oziro- 
ma v prvem trimesečju leta 
1981, kakor predvideva Osnu- 
tek resolucije. 

Uvoz surovin, nafte in naft- 
nih derivatov mora potekati v 
okviru sredstev, predvidenih s 
plačilno bilanco Jugoslavije. 
Prednost pa moramo dati pe- 
trokemiji, meni Skupščina SAP 
Vojvodine. Drugačno pa je sta- 
lišče Skupščine SR Slovenije. 
Po njenem mnenju bi morali z 

zri; uževanjem zagotoviti de- 
vizna sredstva, v plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicijah republik za uvoz naf- 
te za energetsHe namene, za. 
uvoz zemeljskega plina in pre- 
moga za koksiranje. Devizna 
sredstva za uvoz vseh drugih 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, vključno tudi za 
uvoz nafte za potrebe petroke- 
mije, pa bi morali zagotavljati v 
okviru dohodkovnega povezo- 
vanja v okviru organizacij 
združenega dela. 

Sabor SR Hrvaške predlaga-, 
da bi v Osnutek resolucije vne- 
sli novo stališče, s katerim bi 
se pristojni organi federacije,, 
republik in pokrajin' obvezali, 
da bodo redno analizirali izva- 
janje varčevalnih programov in 
smotrnega gospodarjenja z 
energijo tersprejemali tudi na- 
daljnje ukrepe za nadzor na 
tem področju. Sabor še pred- 
laga, da bi v resoluciji predvi- 
deli, kako bomo s posebnimi 
ukrepi zagotavljali preskrbo s 

■tistimi oblikami energije, ki 
omogočajo normalen inozem- 
ski turistični promet. 

KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 

Za proizvodnjo ključnih 
kmetijskih pridertkov Skupšči- 
na SAP Vojvodine predlaga, da 
bi predvideli, kako bodo fede- 
racija, republike in pokrajini 
sprejemale ukrepe ter zago- 
tavljale pogoje za povečanje 
proizvodnje. S tem bi zadostili 
potrebe v državi, povečali re- 
zerve in tudi zagotovili pove- 
čanje izvoza kmetijskih in pre- 
hrambenih proizvodov. 

Sabor SR Hrvaške predlaga, 
da bi usklajevanje razmerij 
med živinorejci, proizvajalci ži- 
vinske hrane, klavniško indu- 
strijo, prometnimi organizaci- 
jami in velikimi porabniki pote- 
kalo neodvisno od ustvarjene 
in potrebne proizvodnje mesa, 
mleka itd. . 

Skupščina SAP Vojvodine se 
zavzema, da bi Osnutek reso- 
lucife obvezal republike in po- 
krajini, da s svojo dejavnostjo 
in ukrepi zagotavljajo večjo ro- 
dnost kmetijskih rastlin, pose- 
bej pšenice. Z ukrepi ekonom- 
ske politike pa bi morali izbolj- 
šati ekonomski položaj proiz- 
vajalcev hrane, vplivati na večji 
obseg investicij in hitrejši ra- 
zvoj živinoreje. 

Po predlogu skupščine SAP 
Vojvodine bi se morale bilance 
proizvodnje, porabe, rezerv, 
izvoza in uvoza teh proizvodov 
določiti na ravni republik in 
pokrajin do 1. septembra, na 
ravni federacije pa do 10. sep- 
tembra. Te bilance bodo te- 
melj za pravočasno dogovarja- 

nje o proizvodnji in dobavi 
hrane za domače potrebe in za 
izvoz, in sicer pred začetkom 
proizvodnje za znanega 
kupca. 

Z bilancami predvidena pro- 
izvodnja, ki bi presegla doma- 
če potrebe, se naj bi svobodno 
usmerjala v izvoz. V primeru 
prepovedi ali omejitve izvoza 
pa naj bi zagotovili kompenza- 
cije. Uvoz hrane lahko načelo- 
ma poteka samo do ravni, do- 
ločene z bilancami. Če pa do- 
mačih potreb ne. bo mogoče 
zadovoljiti z lastno proizvod- 
njo, naj bi ta uvoz potekal v 
okvirih plačilnobilančnih pozi- 
cij republik in pokrajin. 

Skupščina SAP Vojvodine se 
prav tako zavzema, da bi v 
omenjeni dokument zapisali 
novo stališče, po katerem bi s 
kreditno politiko in drugimi 
ukrepi spodbujali tista vlaga- 
nja, ki prispevajo k intenzifika- 
ciji in prestrukturiranju proiz- 
vodne v korist intenzivnih in 
višjih stopenj predelave; pose- 
bej pa usmeritev k večjemu iz- 
koriščanju namakanja, inten- 
zivni gradnji osuševalnih siste- 
mov celovitejšemu izkorišča- 
nju stranskih kmetijskih pri- 
delkov in prehrambene indu- 
strije in k planski proizvodnji 
za. izvoz. 

DEVIZNA SREDSTVA 
Po mnenju Sabora SR Hrva- 

ške je za plačilno bilanco drža- 
ve zelo pomembno, da bi reso- 
lucija določila, kako bomo do 
konca prvega trimesečja leta 
1981 dobili odlok o pogojih, 
pod katerimi se dinarji, ustvar- 
jeni z nuđenjem storitev in 
prodajo blaga, obračunavajo 
kot devizni priliv. 

Zaradi razvijanja ekonom- 
skih odnosov s tujino, poudar- 
ja Sabor, bi morali izvoz turi- 
stičnih storitev obravnavati kot 
izvoz blaga, pri čemer bi še 
nadalje veljal sistem popustov 
na cene bencina prek bencin- 
skih bonov. 

Devizni priliv od turizma bi 
bilo potrebno ustrezneje valo- 
rizirati. V ta namen naj bi prila- 
godili metodologijo izkazova- 
nja in spremljanja deviznega 
priliva iz tega vira. 

Med strateške surovine, za. 
katere se sredstva zagotavljajo 
v okviru republiških samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
Za>ekonomske odnose s tujino, 
bi morali, predlaga Skupščina 
SR Slovenije, vključiti samo 
nafto za energetske namene, 
zemeljski plin in premog za 
koksiranje. 

Potrebna devizna sredstva 
za uvoz osnovnih surovin, re- 
produkcijskega materiala in 
blaga za široko porabo oziro- 
ma uvoznih komponent za nji- 
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hovo proizvodnjo pa bi morali, 
po predlogu Skupščine SAP 
Vojvodine, zagotoviti v plačil- 
nobilančnih in deviznobilanč- 
nih pozicijah tistih republik 
oziroma pokrajin, ki to blago 
uvažajo. 

STANOVANJSKA 
RAZMERJA IN 
POLITIKA CEN 

Glede stanovanjske gradnje 
so imele skupščine republik in 
pokrajin več pomembnih pri- 
pomb. Tako je na primer Skup- 
ščina SR Slovenije opozorila, 
da smernice za usklajevanje 
stanarin s cenami stanovanj 
niso jasno določene in omo- 
gočajo različno tolmačenje. 

Skupščina SAP Vojvodine se 
zavzema za uvajanje subven- 
cioniranja stanarin za občane 
in gospodinjstva z nižjimi pre- 
jemki. 

Sabor SR Hrvaške pa pred- 
laga, da bi leta 1981 nadaljeva- 
li proces postopnega usklaje- 
vanja višine stanarin z realnimi 
gradbenimi cenami stanovanj 
po programih samoupravnih 
interesnih skupnosti na stano- 
vanjskem področju. Pri tem pa 
je potrebno upoštevati politiko 
ekonomske stabilizacije in gi- 
banje življenjskega standarda. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine meni, da so preveč 
posplošene opredelitve o poli- 
tiki cen in življenjskih stro- 
škov. Zavzela se je za njihovo 
konkretizacijo, saj bi bilo po- 
trebno vsaj orientacijsko kvan- 
tificirati politiko umirjanja cen 
in zagotoviti izenačene pogoje 
v primarni delitvi med bazič- 
nim in predelovalnim sektor- 
jem gospodarstva. Skupščina 
SR Črne gore se zavzema, da 
bi posebej poudarili spremi- 
njanje odnosov v primarni de- 
litvi zaradi izenačevanja pogo- 
jev gospodarjenja, kar bi 
izboljšalo položaj depresiranih 
panog in grupacij. 

Glede na prenašanje visokih 
cen iz tega v prihodnje leto, bi 
moralo biti temeljno merilo pri 
določanju okvirov njihove rasti 
v dogovoru za leto 1981, kakor 
predlaga Skupščjna SR Slove- 
nije »rast med letom«, ki pa bi 
moral biti zelo restriktiven in 
uporabljen le s stališča meseč- 
ne dinamike. Prednost bi mo- 
rali imeti proizvodi in storitve z 
izrazito depresiranimi cenami, 
in sicer selektivno in po- 
stopno. 

Sabor SR Hrvaške prav tako 
predlaga dopolnitev Osnutka 
resolucije, ki predvideva spre- 
jetje ukrepov za širše podružb- 
Ijanje politike cen. Kvalitetno 
nov način, izvajanja določene 
politike cen, s tem pa tudi od- 
govornost za uresničevanje 

skupnih ciljev ekonomske po- 
litike,. bo, po mnenju Sabora, 
zagotovljena s celovitejšim 
uresničevanjem vloge združe- 
nega.dela pri odločanju o ce- 
nah in družbeni kontroli cen, 
ob zmanjševanju vpliva druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

POVEČANJE IZVOZA 
Skupščina SR Slovenije 

poudarja, da bi morali vsi 
ukrepi ekonomske politike za- 
gotavljati pogoje za visoko rast 
izvoza. Pri tem bi morala,biti 
temeljna ekonomska stimula- 
cija za izvoz predvsem, da ce- 
ne na domačem trgu ne prese- 
gajo cen na svetovnem tržišču 
oziroma, da politika realnega 
tečaja dinarja spodbuja večje 
zanimanje za izvoz. 

Za povečevanje izvoza se 
zavzema tudi Sabor SR H; va- 
ške in predlaga da Osnutek 
resolucije predvidi razvijanje 
skupnih vlaganj, proizvodno 
kooperacijo, poslov-,o tehnič- 
no sodelovanje V druge oblike 
dolgoročnega sodelovanja or- 
ganizacij združenega dela in 
tujih pamerjev. Sabor se zav- 

' zema tudi za sprejetje potreb- 
nih ukrepov za krepitev izvoza 
proizvodov višje stopnje pre- 
delave iz domačih surovin. Za 
tako proizvodnjo pa bi se mo- 
rali domači proizvajalci dolgo- 
ročno povezati s tujimi part- 
nerji za skupno obdelavo tuje- 
ga trga, obvladovanje sodobne 
tehnologije in podobno. 

Skupščina SR Srbije predla- 
ga, da bi z resolucijo zagotovili 
enako obravnavanje izvoza 
blaga na klirinško področje z 
izvozom na konvertibilno. To 
naj bi veljalo tako glede izvoz- 
nin pogojev, uresničevanja 
uvoznih pravic kot za razpola- 
ganje z devizami. 

Po predlogu Skupščine SAP 
Vojvodine pa bi morali organi- 
zacijam združenega dela za- 
gotoviti devizno kompenzaci- 
jo, če akti organov federacija 
omejijo ali prepovedo izvoz. 

Sabor SR Hrvaške predlaga, 
da bi j Osnutek resolucije vne- 
sli stališča, prek katerih bi za- 
gotovili selektivno oblikovanje 
carinske zaščite na ravni, ki bo 
kompenzirala tolerantno razli- 
ko proizvodnosti dela med do- 
mačimi in tujimi proizvajalci. 
Carinske kontingente pa naj bi 
prilagodili takim okvirom, ki ne 
bodo .razvrednotili temeljne 
funkcije carjnske zašč4te. Prav 
tako pa bi bilo potrebno na 
uvoznem področju odpravljati 
omejevalne instrumente fiskal- 
nega pomena. 

Po mnenju Skupščine SR 
BiH bi moraii, poleg nujnosti 
spodbujanja izvoza z veča- 
njem deležev domače, sub- 

stance, določiti tudi opredeli- 
tve za spodbujanje izvoza, 
prek katerega ustvarjamo večji 
neto devizni uqinek. 

Sabor SR Hrvaške predlaga, 
da bi s tem aktom predvideli 
tudi spodbujanje odkupa deviz 
od domačih in tujih državlja- 
nov prek ugodnejših pogojev 
dajanja stanovanjskih kreditov 
in zagotavljanja stimulacij or- 
ganizacijam združenega dela 
za prodajo blaga za dinarje de- 
viznega izvora. 

Skupščina SR Slovenije se 
zavzema, da bi v okviru uvoza 
reprodukcijskega materiala, ki 
ga ni mogoče zamenjati z do- 
mačim, dali prednost uvozu za 
potrebe proizvodnje, namenje- 
ne izvozu, in temeljnih proiz- 
vodov široke porabe, ki so bi- 
stveni za zadovoljevanje po- 
treb na domačem tržišču. Uvoz 
opreme pa bi morali usmerjati 
le na tista področja, kjer je za- 
gotovljen r.ačin odplačevanja 
deviznih obveznosti. V okviru 
prioritet pa bi morali ponovno 
preveriti posamezne investici- 
je in jih, s sedanjimi pridržki 
prilagoditi materialnim mož- 
nostim ter novim pogojem.. 

Skupščina SAP Kosovo pou- 
darja, da bi morali dati pre- 
dnost uvozu opreme za grad- 
njo zmogljivosti, ki zagotavlja- 
jo hitrejši gospodarski razvoj 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. 

KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Po mnenju Skupščine SR 
Slovenije bi morali v letu 1981 
v večji meri prenesti selektivno 
kreditiranje z Narodne banke 
na poslovno bančništvo. To bi 
omogočilo zmanjševanje ob- 
vezne rezerve. 

Osnutek resolucije pa naj bi, 
kakor predlaga Skupščina f 
SAP Vojvodine, določil, da bo- 
do zaradi uresničevanja politi 
ke ekonomske stabilizacije 
ukrepi kreditno-monetarne 
politike zagotovili, da bo de- 
narna masa naraščala skladno 
s planiranim nominalnim druž- 
benim proizvodom. Izjemoma 
bi se lahko rast denarne mase 
limitirala na nižji ravni, če bi 
prišlo do takih sprememb, ki bi 
pogojile pomembnejše pove- 
čevanje hitrosti kroženja de- 
narja. 

Ukrepi kreditno-monetarne 
politike morajo, po predlogu 
Skupščine SAP Kosovo, spod- 
bujati najhitrejši razvoj izrazito 
gospodarsko manj razvite SAP 
Kosovo. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine se zavzema, naj re- 
solucija omogoči, da bi se pri- 
marna ,emisija uporabila tudi 

za uvoz iz posameznih držav in 
valutnih območij. 

Ker je turizem izvozna oziro- 
ma s stališča deviznega priliva 
pomembna dejavnost, bi mo- 
rali to panogo, predlaga Sabor 
SR Hrvaške, uvrstiti med se- 
lektivne namene za pridobiva- 
nje kreditov iz primarne emi- 
sije. 

Skupščina SAP Vojvodine 
predlaga tudi uvrstitev novega 
sklepa v besedilo resolucije. 
Po njem bi dosedanje namene 
in pogoje selektivnega krediti- 
ranja ključnih kmetijskih in 
prehrambenih proizvodov iz 
primarne emisije ohranili na 
najmanj dosedanji ravni. 

DELITEV 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA IN 
DOHODKA 

Skupščina SAP Vojvodine, 
sodi, da bi morali določiti od- 
stotek deleža organizacij zdru- 
ženega dela v družbenem pro- 
izvodu in dohodku kot tudi de- 
lež akumulacije v dohodku in 
čistem dohodku 

Opredelitev, da bo poveča- 
nje mase osebnih dohodkov v 
gospodarstvu usklajeno z rast- 
jo dohodka in čistega dohodka 
(ob tem da se zagotovi odvi- 
snost sredstev za razširitev 
materialne osnove združenega 
dela od rasti dohodka in čiste- 
ga dohodka), po mnenju 
Skupščine SR BiH ni konsi- 
stentna. Očitno je namreč, da 
izključno s politiko delitve do- 
hodka in osebnih dohodkov ni 
mogoče zagotoviti zmanjševa- 
nja sedanjih razlik pri osebnih 
dohodkih delavcev, zaposle- 
nih v različnih panogah. To 
vprašanje je mogoče pred- 
vsem reševati z usklajevanjem 
pogojev gospodarjenja, pose- 
bej s spremembami v primarni 
delitvi.- 

Sabor SR Hrvaške predlaga 
tudi preoblikovanje stališča, ki 
govori o rasti realnih osebnih 
dohodkov zaposlenih. Resolu- 
cija naj bi predvidela, da bodo 
republike in pokrajini usmerja- 
le rast osebnih dohodkov v 
skladu z dogovorjeno politiko 
na ravni države na la način, da 
bi zagotovili realno vrednote- 
nje težjih delovnih pogojev, 
zahtevnost in delovni . prispe- 
vek proizvodnih delavcev, ka- 
kor tudi pravilno vrednotenje 
kreativnega in ustvarjalnega 
dela. S tem bi spodbudili večjo 
proizvodnost in potemtakem 
tudi smotrno spodbujali 
ustvarjanje večjega dohodka 
in s tem višje osebne dohodke. 

Prihodki za pokrivanje 
splošnih družbenih potreb, 
predlaga Skupščina SR Srbije, 
smejo naraščati do najmanj 5 
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indeksnih točk počasneje od 
planirane rasti dohodka oziro- 
ma največ za 17 odstotkov in 
ne za 18, kakor predvideva 
Osnutek resolucije. Izjema bi 
bila sredstva za prispevke re- 
publik in pokrajin ter federaci- 
je in za sanacijo Metalurškega 
kombinata Smederevo. Za po- 
časnejšo rast splošne družbe- 
ne porabe se zavzema tudi Sa- 
bor SR Hrvaške. 

Skupščina SAP Vojvodina 
pa predlaga, da se od poča- 
snejše rasti skupnih prihodkov 
za zadovoljevanje splošnih 
družbenih potreb od planirane 
rasti dohodka izvzamejo sred- 
stva, s katerimi republike in 
pokrajini sodelujejo pri finan- 
ciranju funkcij federacije, soli- 
darnostna sredstva za odprav- 
ljanje posledic elementarnih 
nesreč, sredstva za kompenza- 
cije na temelju ukrepov iz pri- 
stojnosti republik, pokrajin ali 
občin ali ukrepov na temelju 

dogovorov, kakor tudi sred- 
stva za zagotavljanje material- 
nih rezerv in osebnih dohod- 
kov pripravnikov. 

Po mnenju Skupščine SR 
Slovenije morajo veljati za pro- 
računsko porabo federacije 
enake smernice kot za splošno 
porabo na ravni republike in 
občin. Splošna poraba zaJLA, 
razen za modernizacijo, pa 
mora naraščati prav tako v 
skladu z rastjo splošne porabe 
v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Resolucijska formulacija hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo je, po mnenju Skup- 
ščine SR Bosne in Hercegovi- 
ne, nepopolna in nesprejemlji- 
va. Treba je namreč povzeti iz- 
jemno bistvene sestavine te 
politike za hitrejši razvoj vsake 
manj razvite republike in SAP 
Kosovo zaradi zmanjševanja 
sedanjih relativnih razlik na 

ravni njihove ekonomske ra- 
zvitosti glede na povprečje Ju- 
goslavije. 

Potrebno pa je predvideti tu- 
di nujne ukrepe, ki bodo, ka- 
kor poudarja Skupščirta SAP 
Kosovo, omogočili uresniče- 
vanje politike najhitrejšega ra- 
zvoja te pokrajine. 

PRILAGAJANJE 
INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA 

Med naloge na področju 
družbenega sistema informira- 
nja bi morali, predlaga Skup- 
ščina SR Slovenije, vključiti tu- 
di združevanje sedanjih baz 
podatkov, tako da bi vsak po- 
datek zajeli samo enkrat, in si- 
cer za različne namene. 

Skupščina SR Srbije pa me- 
ni, da bi morali z resolucijo 
predvideti plansko razvijanje 
dejavnosti informativno-pro- 
pagandnega delovanja,za tuji- 

no, posebej za naše delavce na 
začasnem delu v tujini in za 
izseljence. 

Sabor SR Hrvaške se že zav- 
zema, naj bi na koncu resolu- 
cije zapisali stališče, da bi za- 
radi zagotavljanja izvajanja 
politike družbenoekonomske- 
ga in socialnega razvoja v letu 
1981, hkrati s sprejemanjem 
srednjeročnega družbenega 
plana za obdobje od leta 1981 
do 1985, sprejeli program kon- 
kretnih: ukrepov in dejavnosti 
na vseh področjih ekonomske 
politike, kjer bo nujno potreb- 
no doseči dogovorjene cilje, in 
izpeljali nujne spremembe si- 
stemskih zakonov in podza- 
konskih aktov, potrebnih za 
njihovo izvajanje. Sočasno bi 
bilo potrebno intenzivno prila- 
gajati statistično informacijski 
sistem potrebam izvajanja si- 
stemskih zakonov, posebej Za- 
kona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

NOVI PREDPISI 

»i' i ' 
: m i 

- Enotni temelji sistema javnega 

obveščanja  

O Javno obveščanje, kot dejavnost posebnega družbenega pomena, prispeva k 
aktivnemu sodelovanju delovnih ljudi in občanov pri razvoju socialističnega 
samoupravljanja 
e Viri informacij v naši družbi so delovni ljudje in občani organizirani v 
organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in 
organizacije in druge organizacije 

• Javna glasila - tisk, radio, televizija, film in druge oblike rednega, periodičnega 
ali občasnega širjenja informacij - morajo resnično, objektivno, popolno in 
pravočasno obveščati javnost 

@ Subjekti obveščanja določajo način, vrsto in vsebino obveščanja, ki služi za 
zadovoljevanje skupnih interesov in potreb 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bil poslan v obravnavo 
Predlog za izdajo zakona o te- 
meljih sistema javnega obve- 
ščanja, z Osnutkom zakona 
(AS 334), ki določa enotne te- 
melje sistema na tem področ- 
ju. Kot razlog za izdajo tega 
zakona je navedeno različno 
urejanje nekaterih vprašanj v 
republiških in pokrajinskih za- 
konih s področja javnega ob- 
veščanja, s tem pa tudi različ- 
no obnašanje subjektov obve- 
ščanja v primerih, ko bi se mo- 
rali obnašati in ravnati enotno. 

Razlog je tudi v razvoju druž- 
benopolitičnih .in družbenoe- 
konomskih odnosov, ki jih mo- 
ra spremljati sistem obvešča- 
nja. 

Nujno je, je rečeno v obra- 
zložitvi, zagotoviti povezanost 
in odgovornost vseh udeležen- 
cev v javnem obveščanju-, v ok- 
viru tega pa jasneje določiti 
vlogo in položaj delovnega 
človeka in občana kot aktivne- 
ga udeleženca pri dajanju in 
uporabi, informacij. Osnutek 
zakona ureja tudi vprašanje vi- 
ra informacij, pojem javnega 

glasila, sprožitev pobude za 
ustanovitev javnega glasila in 
odnosa ustanovitelja do glasi- 
la, zaščite interesov posamez- 
nih udeležencev v obveščanju, 
kakor tudi druga vprašanja 
skupnega pomena na področ- 
ju obveščanja. 

Javno obveščanje je s tem 
zakonom opredeljeno kot de- 
javnost posebnega družbene- 
ga pomena, ker prispeva k ak- 
tivni udeležbi delovnih ljudi in 
občanov v razvoju socialistič- 
nega samoupravljanja in afir- 
maciji družbene lastnine na 
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^ OSNUTEK ZAKONA O TEMELJIH SISTEMA JAVNEGA § 
OBVEŠČANJA-AS 334 
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produkcijskih sredstvih, dela 
in rezultatov dela. Javno obve- 
ščanje se uresničuje predvsem 
z obveščanjem delovnih ljudi 
in občanov o vprašanjih, ki so 
pomembna za uresničevanje 
njihovega družbenoekonom- 
skega položaja in za odločanje 
pri izvrševanju funkcij oblasti 
in upravljanja drugih družbe- 
nih zadev, kot tudi z javnostjo 
dela vseh organov oblasti in 
'samoupravljanja in nosilcev 
samoupravnih, javnih in dru- 
gih družbenih funkcij. 

Potrjeno je tudi z Ustavo za- 
gotovljeno 'svobodno širjenje 
informacij in enaki pogoji za 
njihovo dostopnost za vse 
udeležence v obveščanju, kar 
je bistvena komponenta enot- 
nosti sistema v socialističnem 
samoupravljanju. Razen tega 
sta razčlenjena tudi obseg jav- 
nega obveščanja in način nje- 
govega organiziranja z daja- 
njem, zbiranjem, urejanjem, 
objavljanjem in širjenjem in- 
formacij: 

V osnutku zakona je določe- 
no tudi razmerje in vzajemna 
povezanost med sistemom jav- 
nega obveščanja in družbenim 
sistemom informiranja - z nji- 
hovim medsebojnim delova- 
njem se popolneje uresničuje- 
jo samoupravne pravice in 
dolžnosti delovnih ljudi in ob- 
čanov, da odločajo o vpraša- 
njih, ki so splošnega in skup- 
nega pomena. 

OBVEŠČANJE 
DELOVNIH LJUDI IN 
OBČANOV 

Kot ena izmed komponent 
enotnosti sistema javnega ob- 
veščanja je poudarjena obvez- 
nost zagotavljanja enakomer- 
ne obveščenosti delovnih ljudi 
in občanpv v SFRJ o dogodkih 
v svetu. Hkrati pa je določena 
tudi obveznost obveščanja na- 
ših državljanov v tujini in izse- 
ljencev o dogodkih v Jugosla- 
viji, družbenoekonomskem in 
družbenopolitičnem razvoju 
SFRJ, kakor tudi o njeni neo- 
dvisni in neuvrščeni zunanji 
politiki. S teiVi je povezana tudi 
potreba obveščanja tuje javno- 
sti o vseh naštetih vprašanjih. 

Urejeno je tudi vprašanje so- 
delovanja med organizacijami, 
ki se ukvarjajo z javnim obve- 
ščanjem v SFRJ in to s samu- 

p?ravnimi sporazumi in družbe- 
nimi dogovori. Prav tako je do- 
ločen način pospeševanja me- 
njave in širjenja informacij, s 
podpiranjem in spodbujanjem 
mednarodnega sodelovanja 
med organizacijami za infor- 
mativno dejavnost in sklepa- 
njem mednarodnih pogodb ter 
drugih aktov s tega področja. 

V zakonu je razčlenjeno tu- 
di vprašanje virov informacij v 
naši družbi. Rečeno je, da so 
to delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v organizacije zdru- 
ženega dela, krajevne skupno- 
sti in druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične skupnosti in or- 
ganizacije in druge družbene 
organizacije ter njihovi organi 
in organi družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Viri informacij so dolžni, da 
zagotovijo pogoje, ki so po- 
trebni za uresničevanje načela 
javnosti in da aoloči' 3 način 
dajanja informacij. 

JAVNA GLAS5LA 
Posebno pog'avje je posve- 

čeno definiciji avnih glasil. Za 
javna glasila se po tem zakonu 
štejejo tisk, radio, televizija, 
film in druge oblike rednega, 
periodičnega ali občasnega 

širjenja informacij. Javna glasila 
morajo resnično, objektivno, 
popolno in pravočasno obve- 
ščati javnost, morajo objavljati 
informacije, mnenja in odgo- 
vore organov, organizacij in 
občanov. Javna glasila morajo 
objaviti tudi popravek v zvezi z 
objavljeno informacijo, s kate- 
ro sta prizadeta pravica ali in- 
teres človeka, organizacije ali 
organa. 

Določena je tudi obveznost, 
da morajo javna glasila na za- 
htevo pristojnega organa čim- 
prej objaviti sporočila, ki so 
posebnega pomena za občane 
in organizacije - o nevarnostih 
za življenje in zdravje ljudi ali 
njihovo premoženje, družbena 
sredstva, varnost države, 
splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščiti ter javni 
■:ea :n mir. 

Delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v organizacije zdru- 
ženega dela, krajevne skupno- 
sti, druge samoupravne Orga- 
nizacije in skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije in 
druge organizacije in njihovi 

organi ter organizacije druž- 
benopolitičnih skupnosti dolo- 
čajo v skladu s svojimi pravica- 
mi in dolžnostmi način, vrsto 
in vsebino obveščanja za za- 
dovoljevanje skupnih intere- 
sov in potreb, kot tudi organi- 
zacijske, materialne, kadrov- 
ske in druge pogoje za uresni- 
čevanje javnega obveščanja. 

POBUDA 
ZA USTANOVITEV 
GLASILA 

Zaradi uresničevanja našte- 
tih pravic in interesov Osnutek 
zakona predvideva, da lahko 
subjekti informiranja usta- 
novijo javna glasila. Le-ti spro- 
žijo pobudo, ki mora vsebovati 
oceno družbene upravičenosti 
in potrebo po uvedbi javnega 
glasila, položaj in vlogo glasila 
v sistemu obveščanja, oceno 
možnih uporabnikov, kot tudi 
programske zasnovo in ka- 
drovske in materialne pogoje 
za njeno uresničitev. 

Predvideno je, da pobudo za 
ustanovitev javnega glasila 
obravnava pristojno telo So- 
cialistične zveze oziroma or- 
ganizacije Zvezisindikatov, če 
gre za ustanovitev glasila Or- 
ganizacij združenega dela^ 

Prav tako je predvideno, da 
republike in avtonomni pokra-, 
jini ter federacija lahko z do- 
govorom ustanovijo javna gla- 
sila. Razen tega pa iahko zvez- 
ni organi in organi družbeno- 
političnih in družbenih organi- 
zacij v federaciji sprožijo po- 
budo za ustanovitev javnega 
glasila, da bi uresničevali svoje 
funkcije. 

Za postopek imenovanja po- 
slovodnega organa in odgo- 
vornega urednika javnega gla- 
sila sta v Osnutku dani dve re- 
šitvi. Po prvi poslovodni organ, 
in glavnega in odgovornega 
urednika imenuje ustanovitelj 
po poprejšnjem mnenju orga- 
na upravljanja delovne organi- 
zacije, ki izdaja javno glasilo. 
Alternativna rešitev pa je, da 
jih imenuje organ upravljanja 
po poprejšnjem mnenju usta- 
novitelja. 

Prva rešitev je obraziožena z 
večjo odgovornostjo za oprav- 
ljanje teh funkcij, zlati glede 
možnih morebitnih neželenih 
posledic za javnost. Nasproti 
temu zastopa drugo mnenje 

tezo, da bi morali za te funkci- 
je, tako kot v vseh drugih pro- 
izvodnih organizacijah, ime- 
novati organi upravljanja de- 
lovnih organizacij informativ- 
ne dejavnosti. 

INTERESNE 
SKUPNOSTI 
ZA OBVEŠČANJE 

Za ustanavljanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
za obveščanje sta prav tako 
predloženi dve rešitvi. Predvi- 
deno je, da lahko delovni lju- 
dje in občani prek svojih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ustanavljajo samo- 
upravne interesne skupnosti 
za obveščanje, da bi zadovo- 
ljevali osebne in skupne potre- 
be in interese na tem področ- 
ju. Vendar pa je glede na pre- 
pričanje, da tega vprašanja ni 
treba urediti s tem zakonom 
predložena alternativna reši- 
tev, da v zakon ne bi vnesli 
takšnega stališča. 

Podobna rešitev je predlože- 
na tudi .za oblikovanje tako 
imenovanih družbenih teles 
pri Socialistični zvezi za var- 
stvo pravic do obveščanja.'V 
pogiavju o uresničevanju po- 
sebnega družbenega interesa 
je predložena ustanovitev po- 
sebnih družbenih teles, ki mo- 
rajo varovati družbeni interes 
ne glede na to, ali gre za ure- 
dništva javnih glasil, uredniško 
politiko, odgovornost usta- 
noviteljev, vire obveščanja ali 
za obnašanje in odgovornost 
kateregakoli dejavnika, ki so- 
deluje v procesu odločanja. Pri 
tem je bistveno, da so ta telesa 
sestavljena iz delegatov iz 
ždruženega dela, družbenopo- 
litičnih skupnosti in organiza- 
cij, ne pa iz imenovanih posa- 
meznikov. 

Alternativa je, da tega vpra- 
šanja ni treba urediti s tem za- 
konom. Razlog za to, je pou- 
darjeno v obrazložitvi Osnutka 
zakona, je v tfem, da bi ta telesa 
lahko prišla v položaj, ko bi 
postala nekakšna zunanj^ 

-kontrola javnih glasil, njihovih 
uredništev in novinarjev, ali 
nekakšna višja instanca ki bi 
razsojala, izrekala sodbe, s 
tem pa zatirala pobudo in 
kreativnost uredništev in de- 
lavcev v informativni dejavno- 
sti. . 
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- Še naprej prepoved uporabe družbeni 

sredstev za negospodarske in 

neproizvodne investicije  

© V letu 1981 naj bi bile negospodarske in neproizvodne investicije manjše za 
okrog 30 odstotkov v primerjavi z letošnjim letom 

® Prepoved uporabe družbenih sredstev pri uporabnikih iz gospodarstva se v 
prihodnjem letu razširja tudi na nakup osebnih avtomobilov 

# Začete investicije se bodo prihodnje leto lahko nadaljevale samo če je bilo do 
konca letošnjega leta končano oziroma izplačano več kot 80 .odstotkov skupne 
predračunske vrednosti investicije 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bil poslan v obravnavo 
Predlog za izdajo zakooa o za- 
časni prepovedi razpolaganja 
z družbenimi sredstvi za finan- 
ciranje negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicij v letu 
1981, z Osnutkom zakona (AS 
340), ki ga je poslal Zvezni 
izvršni svet, s predlogom, naj 
se obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku. 

Osnovni namen predložene- 
ga zakona je, da se v letu 1981 
zaustavijo negospodarske in 
neproizvodne investicije in 
zmanjša njihova rast, da bi se 
tako investicije uskladile zma- 
terinimi možnostmi in ostalir 
mi oblikami porabe. Da bi ta 
cilj lahko dosegli, je predlože- 
no, da se zakon sprejme po 
skrajšanem postopku do kon- 
ca letošnjega leta. Na ta način 
bi zagotovili nadaljevanje pre- 
povedi uporabe družbenih 
sredstev za posamezne nego- 
spodarske in neproizvodne in- 
vesticije, ki se je začela z ve- 
ljavnostjo Zakona, katerega 
uporaba preneha 31. decem- 
bra letos. 

POZITIVNO 
DELOVANJE 
OMEJEVANJA 
V LETOŠNJEM LETU 

Z uporabo Zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za financi- 
ranje negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicij v letu 
1980 so bili doseženi pozitivni 
rezultati na področju investi- 
cijske porabe. Investicije v ne- 
gospodarskih in neproizvo- 
dnih dejavnostih so se začelo 
zmanjševati, raven skupnih in- 
vesticij pa je bila nižja v skladu 
z materialnimi možnostmi za 
njihovo kritje. | 

Ob upoštevanju pozitivnega 
učinka Zakona v letošnjem le- 
tu ter dejstva, da posamezne 
investicije še naprej presegajo 
realne možnosti je v Osnutku 
resolucije o glavnih smernicah 
in okvirih politike družbenoe- 
konomskega razvoja v letu 
1981 določena obveznost 
zrhanjševanjsrriegospodarskih 
in neproizvodnih investicij v 
letu 1981 za približno 30 od- 
stotkov v primerjavi z letošnjim 
letom. 

Za izpolnjevanje obveznosti 
iz resolucije za leto 1981 ter za 
zagotovitev nadaljevanja zače- 
te pozitivne tendence na po- 
dročju investicijske porabe je 
predložena izdaja tega zakona 
obenem z resolucijo za pri- 
hodnje leto. 

PREPOVED NAKUPA 
OSEBNIH 
AVTOMOBILOV 

Predlagani zakon je enak za- 
konu, ki se je uporabljal v letu 
1980. Poleg določb iz Zakona 
o prepovedi v letu 1980, so v 
predloženi zakon vnešene tudi 
posamezne nove rešitve. 

Med drugim je vnešena do- 
ločba s katero se, v primerjavi 
z letom 1980, prepoved upora- 
be družbenih sredstev pri upo- 
rabnikih s področja gospodar- 
stva razširi tudi na prostore za 
opravljanje administrativnih in 
drugih pisarniških del, ki so v 
proizvodnih in stanovanjskih 
stavbah, kot tudi za nakup 
osebnih avtomobilov. 

Pri izvajanju veljavnega Za- 
kona so bila prizadevanja, da 
se'pod tako imenovanimi dru- 
gimi dajatvami iz sredstev ob- 
čanov brez vračil ne obveznosti 
vključujejo tudi sredstva od 
pobranih davkov in prispevkov 
ter sredstva, ki izvirajo iz po- 

branih rednih članarin za član- 
stvo v posameznih družbeno- 
političnih in drugih družbenih 
organizacijah. Prav zaradi tega 
je v Predlogu zakona posebej 
določeno, da z drugimi daja- 
tvami niso mišljena sredstva iz 
davkov in prispevkov ter iz čla- 
narin. Predpisano je tudi, da se 
ta izjema, razen za administra- 
tivno-upravne stavbe, ne more 
uporabljati za nakup reprezen- 
tančnih objektov in opreme za 
nakup pisarniškega pohištva 
in druge opreme za oprav- 
ljanje administrativno-strokov- 
nih in drugih pisarniških del, 
kot tudi ne za nakup osebnih 
avtomobilov. 

TOČNEJE DOLOČENE 
IZJEME 

V zakonu o prepovedi v letu 
1980 predpisano izjemo za ob- 
jekte in opremo za ljudsko 
obrambo, družbeno samoza- 
ščito, javno in državno varnost 
so mnogi skušali uporabiti tudi 
za sredstva, s katerimi oprav- 
ljajo redno dejavnost. Da bi 
onemogočili takšne pojave v 
letu 1981 je v Predlogu zakona 
natančno določeno v katerih 
primerih se sme ta izjema upo- 
rabiti. Podrobneje je določe- 
no, da se družbena sredstva 
lahko uporabijo za nakup 
opreme za izvajanje ukrepov, 
ki .jih določajo posebni predpi- 
si za ljudsko obrambo, družbe- 
no samozaščito, javno in dr- 
žavno varnost, ki jih je treba po 
odloku pristojnega zveznega 

državnega organa izvesti v letu 
1981. 

V predloženem zakonu je 
prav tako novost s katero želi-' 
mo delovnim organizacijam v 
ustanavljanju omogočiti, da 
potrebne pisarniške prostore 
in opremo za začetek dela lah- 
ko kupujejo tudi, če so prosto- 
ri in stvari opreme uničeni ali 
trajno neuporabni. Predložena 
pa je tudi izjema glede prepo- 
vedi uporabe družbenih sred- 
stev za objekte in opremo 
tržnic ter za nakup opreme pri 
posameznih inštitutih in dru- 
gih organizacijah, ki se na- 
mensko uporablja za oprav- 
ljanje znanstveno-raziskoval- 
nega dela s področja naravo- 
slovno-matematičnih, tehnič- 
nih, tehnoloških, kmetijskih, 
veterinarskih, gozdarskih in 
medicinskih znanosti. 

Za pravilno uporabo predla- 
ganega zakona in za'sprernlja- 
nje učinkov, ki jih od uporabe 
tega zakona pričakujemo, mo- 
ramo podatke o investicijah 
nujno izkazovati tudi po name- 
nih, za katere se uporabljajo; 
ne pa po pripadnosti, kot jih 
vodimo zdaj. V ta namen je 
predvideno, da se zvezni se- 
kretar za finance pooblasti tu- 
di za določitev načina izkazo- 
vanja in vodenja podatkov o 
negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicijah ter za pošilja- 
nje in obdelavo podatkov o teh 
investicijah za družbeno evi- 
denco. 

»oecosocoBecoeecooocoooooaeoscoocooioeccc 

BoooaoeooBe^uBCOososieooaoao&sooffloooososiCof 

13 poročevalec 



NADALJEVANJE 
ZAČETIH INVESTICIJ 

Da bi onemogočili nepravil- 
no uporabo izjem pri objektih 
in opremi, katerih graditev je v 
teku, je v predloženem zakonu 
dopolnjena določba s katero je 
predpisana možnost, da se 
stopnja dokončanosti določi 
na podlagi skupne predračun- 
ske vrednosti objekta. Določe- 
no je, da se lahko nadaljuje z 
uporabo družbenih sredstev 
za nakup objektov pri katerih 
je bilo do konca leta 1980 kon- 
čano oziroma izplačano več 
kot 80 odstotkov skupne pre- 
dračunske vrednosti investici- 
je. Prav tako je mogoče nada- 
ljevati z nakupom opreme, pri 
kateri je bilo do konca leta 
1980 končano oziroma izpla- 
čano več kot 65 odstotkov 
skupne predračunske vredno- 
sti investicije. 

V predloženem zakonu je 

dopolnjena tudi določba v ka- 
teri je predpisano, kateri izdat- 
ki tvorijo predračunsko vre- 
dnost objektov oziroma opre- 
me. Ker je v letu 1980 prišlo do 
nadaljnjega porasta cen opre- 
me in gradbenih del je zakon 
dopolnjen, tako da zagotavlja 
upoštevanje sprememb cen, 
do katerih je prišlo do konca 
leta 1980, kar se določi po po- 
datkih Zveznega zavoda za 
statistiko, na podlagi katerih 
se opravi revalorizacija osnov- 
nih sredstev in sredstev skup- 
ne porabe. 

UPORABA 
POSAMEZNIH IZJEM 

V Predlogu zakona so tudi 
spremembe in dopolnitve v 
določbi, ki so v zvezi s posa- 
meznimi izjemami, saj je fc,io 
zaradi tega lan; precej težav in 
različnih mnenj 

Med drugim je vnešena do- 
polnitev, da je uporaba druž- 
benih sredstev mogoča tudi za 
pridobitev potrebne opreme za 
delo diplomatskih in konzular- 
nih predstavništev SFRJ v tuji- 
ni. V letu 1980 je izjema veljala 
le za stavbe teh predstavni- 
štev. 

Prav tako je natančno dolo- 
čena uporaba izjeme za opre- 
mo zdravstvenega varstva, kot 
tudi omogočena uporaba izje- 
me za pridobitev objektov in 
opreme za delo Radia Jugosla- 
vije in opreme za delo Tanju- 
ga. V letu 1980 je za Radio 
Jugoslavija veljala izjema le za 
opremo. Zaradi pomanjkanja 
objektov se izjema za opremo 
Radia Jugoslavije dejansko 
sploh ni uporabljala. 

V predloženo besedilo je 
vnešeno tudi novo stališče s 
katerim je določeno kaj je mo- 
goče razumeti pod pojmom 

materialna proizvodnja, o če- 
mer so bila prav tako različna 
mnenja. Poleg tega je predpi- 
sano, da se družbena sredstva 
lahko uporabljajo za pridobi- 
tev materialnih pravic le, če se 
takšne pravice uporabljajo za 
zboljšanje dejavnosti s po- 
dročja gospodarstva. Tako je 
omejena možnost uporabe 
družbenih sredstev za pridobi- 
tev dokumentacije o zastarelih 
tehnologijah in tehničnih reši- 
tvah. 

Na koncu je v Predlog zako- 
na vnešena dopolnitev, ki 
omogoča, da se tudi v letu 
1981 uporabljajo družbena 
sredstva za adaptacijo in re- 
konstrukcijo potrebnih prosto- 
rov ter za nakup opreme za 
delo organov in organizacij na 
novo ustanovljenih družbeno- 
političnih skupnosti (mišljene 
so nove občine v v posamez- 
nih mestih kot so Novi Sad, 
Niš, Maribor in druga). 

- Dodatni ukrepi za še počasnejšo rast 

nematerialnih izdatkov 

• Lastni avtomobili se bodo lahko uporabljali na službenem potovanju le do 
višine cene prevoza s sredstvi javnega prometa 

• Izdatki, ki so bili do zdaj izplačevani v odvisnosti od rasti dohodka se bodo v 
letu 1981 lahko izplačali v skladu z rastjo skupnega dohodka 

• Nadomestla za reprezentanco, reklamo, propagando, avtorske honorarje in 
pogodbe o delu bodo lahko naraščala največ za 20, 18 oziroma 12 odstotkov 
počasneje v primerjavi z letom 1S80 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem delega- 
tom v Skupščini SFRJ predlog 
za izdajo zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z de- 
lom družbenih sredstev za iz- 
plačevanje dnevnic za službe- 
na potovanja, nadomestil za 
prevozne stroške na službe- 
nem potovanju, reprezentanč- 
nih izdatkov, izdatkov za rekla- 
mo in propagando, izdatkov za 
avtorske honorarje ter izdat- 
kov po pogodbi o začasnem ali 
občasnem delu v letu 1981, z 
Osnutkom zakona (AS 339), s 
predlogom, da se obravnava in 
sprejme po skrajšanem po- 

stopku. Sprejetje zakona je v 
pristojnosti Zveznega zbora. 

UPORABA LASTNIH 
AVTOMOBILOV 
ZA SLUŽBENA 
POTOVANJA 

Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za izplačevanje 
določenih izdatkov je bil spre- 
jet v začetku ieta 1980 kot in- 
tervencijski zakon v okviru sta- 
bilizacijskih ukrepov in sicer z 
veljavnostjo v letu 1980. 

V skladu z resolucijo eko- 
nomskega razvoja za leto 1981 

je predlagano sprejetje novega 
zakona za leto 1981 oziroma, 
da se podaljša veljavnost tega 
Zakona, s tem, da se vanj vgra- 
dijo določene spremembe in 
dopolnitve. 

Ena od teh sprememb se na- 
naša na možnost uporabe last- 
nih avtomobilov na službenem 
potovanju. Osnutek zakona 
namreč določa, da se v letu 
1981 prepove razpolaganje z 

«ecoco3oseeeoeeeoococae«coseoocoQ6Ccooso 
8 OSNUTEK ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI X 
o RAZPOLAGANJA Z DELOM DRUŽBENIH SREDSTEV ZA S 
0 IZPLAČEVANJE DNEVNIC ZA SLUŽBENA POTOVANJA, S 
H NADOMESTIL ZA PREVOZNE STROŠKE NA 0 
0 SLUŽBENEM POTOVANJU, REPREZENTANČNIH X 

IZDATKOV, IZDATKOV ZA REKLAMO IN PROPAGANDO, O 
IZDATKOV ZA AVTORSKE HONORARJE TER IZDATKOV X 
PO POGODBI O ZAČASNEM ALI OBČASNEM DELU V O 
LETU 1981-AS 339 0 

^ocoeooeosooscoocoeco&s«eooeoe6«oeoaoceoi 

poročevalec 19 



delom družbenih sredstev za 
izplačevanje nadomestil za 
uporabo lastnih avtomobilov 
na službenem potovanju nad 
višino cen za prevoz s sredstvi 
javnega prometa. Na ta način 
bi zaustavili neugodne tenden- 
ce pri izplačevanju nadomesil 
za prevozne stroške na službe- 
nem potovanju, ki so se poka- 
zali tudi v prvem polletju 1980. 

Novost je tudi predlog, da 
naj bo izplačilo določenih iz- 
datkov, ki so se smeli v letu 
1980 izplačevati odvisno od 
porasta dohodka v letu 1981 
odvisno od porasta celotnega 
prihodka. Na ta način bi od- 
pravili probleme, ki so prišli do 
izraza v letu 1980, zlasti v orga- 
nizacijah, ki poslujejo z izgu- 
bo. Razen tega je celotni pri- 
hodek bolj realen kazalec ob- 
sega poslovanja kot dohodek, 
tako da bi s to spremembo od- 
pravili probleme v organizaci- 
jah združenega dela, v katerih 
izplačevanje teh izdatkov ne- 
posredno vpliva na obseg po- 
slovanja oziroma na rezultate 
poslovanja. 

IZDATKI ZA REKLAMO 
IN PROPAGANDO 

Predlog zakona prav tako 
točneje določa, da se izdatki 
za reklamo in propagando, ki 
se ne objavlja v časopisih, ra- 
diu in televiziji, kakor tudi za 
avtorske honorarje lahko v letu 
1981 izplačujejo do višine, ki jo 
je s sklepom določil organ 

upravljanja, s tem, da bi moral 
biti porast izdatkov v letu 1981 
v primerjavi z letom 1980 za 
reprezentanco počasnejši za 
20 odstotkov, za reklamo, pro- 
pagando in avtorske honorarje 
za 18 odstotkov od rasti skup- 
nega prihodka oziroma pri- 
hodka v letu 1981 v primerjavi 
z letom 1980. 

Vendar pa mora biti izplače- 
vanje izdatkov za reklamo in 
propagando, ki se opravlja po 
sredstvih javnega obveščanja 
odvisno od porasta celotnega 
prihodka v letu 1981 v primer- 
javi z letom 1980, ker ti izdatki 
v letu 1980 niso bili z ničemer 
omejeni. V predlogu zakona je 
natančno določeno, da so s 
sredstvi javnega obveščanja 
mišljeni po tem zakonu: dnev- 
ni in občasni časopisi (časopi- 
si), radio in televizija. 

Prav tako je predlog, da bi se 
izdatki za občasno ali začasno 
delo (izdatki za intelektualne 
storitve in izdatki po pogodbi o 
delu), ki so bili v letu 1980 limi- 
tirani na ravni leta 1979 lahko v 
letu 1981 izplačevali do višine, 
ki jo je s sklepom določil organ 
upravljanja, s tem, da bi bila 
rast za 12 odstotkov počasnej- 
ša od porasta skupnega pri- 
hodka oziroma prihodka v letu 
1981 v primerjavi z letom 1980. 
USTVARJENI 
PRECEJŠNJI 
PRIHRANKI 

Zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbe- 

nih sredstev za izplačevanje iz- 
datkov o katerih teče beseda, 
je bil sprejet zato, da bi bili ti 
izdatki usklajeni z rastjo skup- 
nih materialnih stroškov in 
skupnega prihodka. To je bilo 
nujno, ker so le-ti na podlagi 
podatkov Službe družbenega 
knjigovodstva v prvih devetih 
mesecih naraščali po stopnji, 
ki je bila precej večja od rasti 
materialnih stroškov in celot- 
nega prihodka. To je vplivalo 
negativno na dohodek, čisti 
dohodek in na slabitev akumu- 
lacijske in reprodukcijske spo- 
sobnsti gospodarstva. 

Pri izdaji Zakona ni bil po- 
polnoma zagotovljen selekti- 
ven pristop za izplačevanje teh 
izdatkov, zato je Skupščina 
SFRJ sredi letošnjega leta 
sprejela spremembe in dopol- 
nitve Zakona. 

Zvezni izvršni svet je pripra- 
vil analizo o učinkih in izvaja- 
nju tega zakona, iz katere je 
mogoče sklepati, da so spreje- 
ti ukrepi vplivali, da se precej 
zmanjša rast teh izdatkov v 
prvem polletju 1980 v organi- 
zacijah združenega dela in pri 
vseh ostalih uporabnikih druž- 
benih sredstev. V tem obdobju 
so bili uresničeni globalni 
učinki zmanjšanja stroškov za 
4,8 milijarde dinarjev, od tega 
v gospodarstvu 3,3 milijarde. 

Podatki kažejo, da so celotni 
izdatki pri več kot 70 tisoč 
uporabnikih družbenih sred- 
stev znašali 5,3 odstotka več 
kot v prvih šestih mesecih lani. 

Skupni izdatki v organizacijah 
združenega dela v gospodar- 
stvu, ki znašajo 70 odstotkov 
izdatkov te vrste vseh uporab- 
nikov družbenih sredstev, so 
večji za 5,8 odstotka v primer- 
javi z istim obdobjem v letu 
1979. 

Izplačani zneski za posa- 
mezne izdatke v prvih šestih 
mesecih leta 1980 so v primer- 
javi z letom 1979: za reprezen- 
tanco v organizacijah združe- 
nega dela v gospodarstvu 
manjši za 10 odstotkov, za re- 
klamo in propagando manjši 
za 8,4 odstotka. Podobna si- 
tuacija je tudi pri drugih upo- 
rabnikih družbenih sredstev. 

Vendar pa so izdatki za iz- 
plačila prevoznih stroškov na 
službenem potovanju v orga- 
nizacijah iz gospodarstva za 
približno 22 odstotkov večji 
kot v prvih šestih mesecih pre- 
teklega leta, pri vseh uporab- 
nikih družbenih sredstev pa to 
povečanje znaša 19 odstotkov. 
Na to je vplivalo precejšnje po- 
večanje nadomestil za upora- 
bo lastnih osebnih avtomobi- 
lov na službenem potovanju. 

Na podlagi kazalcev o giba- 
nju določenih izdatkov v 
prvem polletju 1980 je mogoče 
pričakovati pozitivne učinke v 
uporabi Zakona o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za izplače- 
vanje določenih izdatkov tudi v 
drugem polletju 1980, je pou- 
darjeno v obrazložitvi Predlo- 
ga zakona. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELE 

- Vloge občanov kritizirajo pojave in 

napake pri uresničevanju dogovorjene 

politike  

© V dveh letih so organi federacije dobili več kot 60.000 vlog in pritožb 
© Najpogosteje se ljudje pritožujejo na področju stanovanjsko-komunalnih 
odnosov in zaradi zaposlovanja, vloge pa pošiljajo največ neposredni proizvajalci 
@ Vloge naših delavcev na začasnem delu v tujini opozarjajo, da so še razhajanja 
med našo sprejeto politiko in konkretno prakso zagtavljanja pogojev za njihovo 
hitrejše vračanje v Jugoslavijo 

© Sredstva javnega obveščanja so aktivno spremljala in obveščala javnost o delu 
Komisije 

Število vlog, ki jih delovni 
ljudje in občani naslavljajo 
Skupščini SFRJ in drugim or- 
ganom federacije, je iz leta v 
leto v glavnem enako, čeprav 

se v zadnjih letih trend gibanja 
teh pritožb in predlogov po- 
stopno zmanjšuje. Število vlog 
se bo gotovo še naprej zmanj- 
ševalo, med drugim zaradi 
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večjih materialnih možnosti 
naše družbe, da ugodi zahte- 
vam občanov in zaradi ugo- 
dnejših pogojev za razvoj sa- 
moupravnih odnosov, ki jih je 
spodbudilo sprejetje nove 
Ustave in Zakona o združenem 
delu. 

To ugotovitev prinaša Poro- 
čilo o delu Komisije Skupščine 
SFRJ za vloge in predloge od 
1. julija 1978 do 1. julija 1980, 
ki so ga dobili delegati Skup- 
ščine SFRJ. 

VLOGE OBČANOV - 
KAZALEC POLITIČNIH 
RAZMER 

Poročilo poudarja, da 
spremljanje in preučevanje 
vlog in predlogov delovnih lju- 
di in občanov v omenjenih 
dveh letih kaže, da vloge, mi- 
mo osebnih problemov, kritizi- 
rajo tudi pojave, napake in ra- 
zlične odklone pri uresničeva- 
nju dogovorjene politike. Zara- 
di tega so pogosto tudi kaza- 
lec političnih razmer v posa- 
meznih okoljih. Zraven pa na 
svojski način preverjajo učin- 
kovanje posameznih zakonov 
in drugih predpisov ali politič- 
nih stališč v vsakdanji praksi. 

V tem obdobju, pravi Poroči- 
lo, so predsednik Republike, 
Predsedstvo SFRJ in Zvezni 
izvršni svet dobili več kot 
62.000 vlog in pritožb, in sicer 
največ Predsednik republike, 
saj je bilo nanj naslovljenih več 
kot 80 odstotkov vseh vlog. 
Skupščina pa je dobila v tem 
času 5.561 vlog. 

Med vlogami, naslovljenimi 
Skupščini SFRJ, je bilo 244 
predlogov za sprejetje zako- 
nov, spremembo spreminjanje 
ali dopolnjevanje zakonov in 
zahtev za avtentično tolmače- 
nje zakonov ali pojasnjevanje 
uporabe posameznih zakon- 
skih predpisov. Take predloge 
najpogosteje pošiljajo delovne 
organizacije in občani. 

Največ predlogov za spre- 
membe ali sprejetje zakonov je 
bilo na gospodarskem področ- 
ju in področju financ. Posebej 
opazno je bilo število vlog (de- 
lovnih organizacij in samostoj- 
nih obrtnikov) za spremembo 
zakona o omejevanju uporabe 
ih gibanja osebnih in drugih 
motornih vozil ter drugih pred- 
pisov glede tako imenovanih 
sodih in lihih omejitev. 

Poleg vlog z zakonodajnimi 
pobudami je skupščinska Ko- 
misija obravnavala tudi posa- 
mezne kolektivne vloge in in- 
formacije o problemih sploš- 
nega pomena. V vlogah in 
predlogih o posameznih vpra- 
šanjih, pravi Poročilo, pa so 
nanizani skoraj vsi problemi 
našega samoupravnega razvo- 

ja. V 85 odstotkih primerov gre 
za vprašanja, ki so življenjske- 
ga pomena za delovne ljudi" 
uresničevanje samoupravnih 
pravic, zaposlovanje, socialna 
varnost, stanovanjski proble- 
mi, delitev osebnih dohodkov, 
počasnost dela sodišč in 
upravnih organov, uresničeva- 
nje pravic iz pokojninsko-inva- 
lidskega zavarovanja itd. 

Več kot 50 odstotkov vseh 
vlog so poslali delavci. Po 
ugotovitvah številne vloge 
opozarjajo na nujnost učinko- 
vitega posredovanja družbe- 
nih in samoupravnih organov 
ter na mnogo boljše in zavest- 
nejše spremljanje ter ocenje- 
vanje različnih odklonskih po- 
javov in analiziranje njihovih 
vzrokov saj bo le tako mogoče 
hitreje reševati nastale pro- 
bleme. 

VLOGE O 
PREMOŽENJSKO- 
PRAVNIH 
RAZMERJIH 

Poročilo v'se "ioge razvršča 
po vsebini. Tak 3 na primer za 
vloge na podroć;u premoženj- 
sko-pravnih razmerij, uprave 
in sodstva navaja, da opozarja- 
jo na neustrezno uporabo za- 
konov o ekspropriaciji in o na- 
cionalizaciji ter drugih ustrez- 
nih predpisov o cenitvah in na- 
domestilih. Posebej pomemb- 
ne so vloge in predlogi glede 
arondacije in komasacije, saj 
gre za izvajanje ukrepov, ki naj 
bi zagotovili boljše pogoje za 
intenzivno kmetijsko proizvod- 
njo. 

Po mnenju Komisije bi mo- 
rali nameniti posebno pozor- 
nost vlogam, ki kritizirajo delo 
sodišč. Ta problem nastaja 
predvsem pri obravnavanju 
sporov iz stanovanjskih in de- 
lovnih razmerij, precej manj 
vlog pa kritično ocenjuje delo 
sodišč pri obravnavi civilnih in 
kazenskih zadev. Kljub temu. 
omenja Poročilo, je veliko šte- 
vilo proolemov pri delu sodišč 
plod objektivnih okoliščin, od 
pomanjkanja sodniškega ka- 
dra do siabe opremljenosti so- 
dišč, preobremenjenosti in po- 
dobno. 

Komisija je zaradi tega pose- 
bej obravnavala informacije o 
izvrševanju pravnomočnih so- 
dnih odločb v izvršilnem po- 
stopku in o nekaterih vpraša- 
njih nacionalizacije poslovnih 
prostorov. 

Največje število vlog na po- 
dročju pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja ter so- 
cialnega varstva, poudarja In- 
formacija, zadeva usklajevanje 
pokojnin z življenjskimi stro- 
ški, zaposlovanje upokojencev 
in delovnih invalidov. 

V vlogah o pravicah iz inva- 
lidskega zavarovanja najdemo 
največ mnenj o delu invalid- 
skih komisij oziroma o tem, da 
nekatere komisije sprejemajo 
odločitve brez sodelovanja po- 
trebnih strokovnjakov. Prav ta- 
ko te vloge opozarjajo na ra- 
zlična stališča članov komisij 
in podobno. Take pritožbe, je 
zapisano, najpogosteje poši- 
ljajo delavci, ki delajo v težkih 
delovnih pogojih, delovni inva- 
lidi, ki zahtevajo povečevanje 
kategorije invalidnosti, žen- 
ske, ki bi se rade hitreje inva- 
lidsko upokojile in starejši de- 
lavci, ki ne izpolnjujejo pogo- 
jev za starostno upokojitev. 

STANOVANJSKI 
PROBLEMI 

Največ vlog je na stanovanj- 
sko-komunalnem področju. 
Med njimi so tako prošnje za 
rešitev stanovanjskih vprašanj, 
dodelitev stanovanj ali posojil 
za individualno stanovanjsko 
graditev kot pritožbe delovnih 
ljudi zaradi počasnega reševa- 
nja stanovanjskih vprašanj v 
njihovih organizacijah združe- 
nega dela, prilagajanja meril 
posameznim ljudem, nespo- 
štovanja normativnih aktov, 
nesamoupravnega odločanja 
in podobno. 

Vloge glede stanovanjskih 
sporov poudarjajo, da trajajo 
sodni postopki zelo dolgo, de- 
lovne organizacije pa ne izpol- 
njujejo ali zelo počasi izpol- 
njujejo pravnomočne sodne 
odločbe. Kljub temu pa je med 
vlogami največ prošenj, da bi 
odložili prisilno izselitev iz sta- 
novanja, ki ga ljudje uporablja- 
jo brez pravnih temeljev. 

Med drugimi vlogami na tem 
področju Poročilo omenja še 
pritožbe zaradi zahtevne pro- 
cedure in dolgotrajnih postop- 
kov pridobivanja gradbenih 
dovoljenj ter priključitve sta- 
novanjske zgradbe na električ- 
no omrežje, vodovod, kanali- 
zacijo ali gradnjo dovozne 
poti. 

ZAPOSLOVANJE IN 
DELOVNA RAZMERJA 

Poleg vlog s stanovanjskega 
področja so najštevilnejše vlo- 
ge glede delovnih razmerij in 
zaposlovanja. Največ jih poši- 
ljajo nekvalificirani delavci ali 
učenci, ki so končali šolanje 
na področju tako imenovanih 
suficitarnih poklicev, maturan- 
ti srednjih šol in del občanov s 
fakultetno izobrazbo. Ta pro- 
blem je, kakor kažejo vloge, še 
bolj izrazit pri zaposlovanju 
žensk. 

Poročilo v tem delu posebej 
omenja vloge, ki jih pošiljajo 

naši delavci na začasnem delu 
v tujini ali pa tisti, ki so se vrnili 
v Jugoslavijo. Komisija je po- 
sebej razpravljala o tej proble- 
matiki. Poročilo omenja, da se 
ti delavci najpogosteje obrača- 
jo zveznim organom zato, da 
bi dobili zaposlitev, rešili sta- 
novanjsko vprašanje ali pa si 
zagotovili svoje pravice na po- 
dročju pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja. Nekateri 
delovni kolektivi jih namreč 
nočejo sprejeti, ko iščejo delo 
v Jugoslaviji. Mimo tega pa se 
tem ljudem, če niso končali 
osemletke, po naših predpisih 
ne priznavajo kvalifikacije, ki 
so jih pridobili v tujini. 

Ti delavci, pravi nadalje Po- 
ročilo, si prizadevajo tudi prek 
vlaganja precejšnjih deviznih 
sredstev zagotoviti zaposlitev, 
rešiti stanovanjsko vprašanje 
ali pa tudi pridobiti poslovne 
prostore. Vendar upravni or- 
gani občinskih skupščin, sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti in organi delovnih orga- 
nizacij ne kažejo dovolj zani- 
manja za reševanje njihovih 
problemov. Zaradi tega delavci 
upravičeno poudarjajo, da so 
še naprej razhajanja med našo 
sprejeto politiko o njihovem 
vračanju v domovino in kon- 
kretno prakso. 

Po mnenju Komisije za vloge 
in predloge je to vsekakor zelo 
pomembno politično vpraša- 
nje. Pristojni organi morajo 
nujno hitreje izvajati sprejete 
programe ukrepov, prilagoditi 
nekatere sedanje predpise in 
oblikovati nove, kar bi zagoto- 
vilo boljše pogoje za hitrejše 
vračanje delavcev z začasnega 
dela v tujini. 

SPLOŠNE IN 
KOLEKTIVNE VLOGE 

Med drugimi vlogami ome- 
nja Poročilo vloge splošnega 
pomena, ki opozarjajo na ra- 
zlične negativne pojave in ne- 
pravilnosti v družbi, na slabe 
odnose med ljudmi v delovnih 
organizacijah in upravnih or- 
ganih, na nezakonite postopke 
posameznikov v pristojnih or- 
ganih, na pojave gospodrske- 
ga kriminala in podobno. Je pa 
tudi več kolektivnih vlog, ki so 
najpogostejše na področju ko- 
munalnih dejavnosti in o sa- 
moprispevku (elektrifikacija 
vaških naselij, gradnja vaških 
dovoznih poti in ulic v primest- 
nih naseljih in podobno). 

Poseben del Poročilo name- 
nja sodelovanju Komisije z de- 
lovnimi telesi zborov Skupšči- 
ne in upravnih organov ter s 
komisijami za vloge republi- 
ških in pokrajinskih skupščin, 
s Komisijo Predsedstva SFRJ 
za vloge in pritožbe in s komi- 
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sijami družbenopolitičnih or- 
ganizacij v federaciji. Poudar- 
jeno je, da je bilo to sodelova- 
nje v glavnem uspešno, med- 
sebojno obveščanje o vpraša- 
njih in problemih, ki so jih 
obravnavali na sejah omenje- 
nih komisij pa je prispevalo k 
razvijanju dela na tem po- 
dročju. 

Prav tako Poročilo poudarja, 

da je precej boljše obveščanje 
javnosti o delu Komisije za vlo- 
ge in predloge. Sredstva jav- 
nega obveščanja, poudarja 
Poročilo, predvsem tisk, radio 
in televizija so aktivno sprem- 
ljala in obveščala javnost o de- 
lu in delovanju Komisije ter tu- 
di o najpomembnejših in zna- 
čilnih gradivih in vprašanjih, ki 
jih je obravnavala Komisija. 
Kljub temu pa bi bil lahko ta 

prispevek še večji, če bi bilo 
informiranje javnosti o proble- 
mih, ki jih obravnava Komisija, 
celovitejše. 

Na koncu pa Poročilo prina- 
ša kratek pregled stališč in na- 
log Komisije v prihodnjem ob- 
dobju. Med njimi stališče, da 
bo Komisija še. naprej name- 
njala vso pozornost vlogam. 
Pri tem se bo izogibala vsake- 

mu formalizmu in rutinskemu 
delu. Prizadevala pa si bo tudi, 
da bi vloge reševali v okoljih, 
kjer problemi nastajajo in 
sprožajo iskanje pomoči prek 
vlog. Nujno pa bo tudi celovi- 
tejše obveščanje delegatskih 
skupščin in organov družbe- 
nopolitičnih organizacij o pro- 
blemih, ki jih omenjajo vloge, 
da bi se angažirali pri odprav- 
ljanju slabosti. 

ANALIZE IN OCENE 
mm®. 

- Postopno zmanjševanje skoraj vseh 

oblik porabe  

® V prvih devetih mesecih letos je splošna in skupna poraba narasla za 21,7 
odstotka, kar je precej manj od rasti dohodka v gospodarstvu, kjer je bila stopnja 
rasti 32 odstotna 

© Po najvišji stopnji naraščajo prihodki pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, saj ta stopnja dosega 28,1 odstotka 

© Zabeleženo je umirjanje investicijske porabe, vendar je struktura investicij še 
naprej neugodna 

9 Hitrejša rast sredstev za razširitev materialnih temeljev dela in rezerv od rasti 
sredstev za osebno in skupno porabo 

V prvih devetih mesecih le- 
tos je splošna in skupna pora- 
ba narasla za 21,7 odstotka, če 
jo primerjamo z enakim ob- 
dobjem lani. Pri tem je splošna 
poraba porasla za 18,8, skup- 
na pa za 24,1 odstotka. Tako 
gibanje porabe je manjše v pri- 
merjavi z gibanjem v prejšnjih 
letih. Leta 1977 je rast na pri- 
mer znašala 28,4 odstotka, leta 
1978 približno 24,6, leta 1979 
pa 23,8 odstotka. V zadnjih 
dveh letih se je torej zmanjše- 
vala splošna in skupna poraba. 
Ta gibanja kažejo tudi na tež- 
nje zmanjševanja vseh oblik 
porabe v družbenem proiz- 
vodu celotnega gospodarstva. 

Te ugotovitve prinaša Infor- 
macija o oblikovanju in porabi 
sredstev za splošno, skupno, 
osebno in investicijsko porabo 
z oceno gibanj za prvih devet 
mesecev leta 1980, ki jo je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za fi- 
nance. Zvezni izvršni svet pa je 
to Informacijo poslai v obrav- 
navo delegatom Skupščine 
SFRJ. 

POČASNEJŠA RAST 
SREDSTEV ZA 
SPLOŠNO IN SKUPNO 
PORABO 

Z Resolucijo za leto 1980 je 
bilo gibanje splošne in skupne 
porabe omejeno na 16 odstot- 
kov, ob hkratni rasti dohodka 
za največ 22 odstotkov. Ven- 
dar pa je v prvih devetih mese- 
cih letos splošna in skupna 
poraba narasla za 21,7 doho- 
dek pa za 32 odstotkov. Taka 
razmerja ponujajo sklep, da so 
sredstva za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih družbenih 
potreb naraščala precej poča- 
sneje od rasti dohodka v go- 
spodarstvu. Pri tem je treba 
omeniti, da vso od planiranih 
gibanj porabe izvzete pokojni- 
ne in invalidnine, nadalje sred- 
stva prispevkov federaciji, 
sredstva za kompenzacije in 
rezerve ter sredstva za odprav- 
ljanje posledic potresov in po- 
plav. 

Prihodki družbenopolitičnih 
skupnosti so naraščali poča- 

sneje (18,8 odstotka) kot so 
naraščali prihodki samouprav- 
nih interesnih skupnosti (24,1 
odstotka). Na tako rast prihod- 
kov družbenopolitičnim skup- 
nostim je vplivalo zmanjšanje 
stopnje rasti prihodkov od ca- 
rin za 2,4 odstotka in temeljne- 
ga prometnega davka za 20,7 
odstotka. Ker so to tudi pri- 
hodki proračuna federacije in 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, je nji- 
hova upočasnjena rast vplivala 
tudi na počasnejšo rast sred- 
stev teh uporabnikov. 

Delež prometnega davka je 
pri ustvarjanju dohodka znašal 
25,1 odstotka. Najbolj so rasli 
ti prihodki iz republiškega ozi- 
roma pokrajinskega promet- 
nega davka na blago in stori- 

tve (43,4 odstotka) ter občin- 
skega prometnega davka (31 
odstotkov). Stopnja rasti te- 
meljnega prometisega davka je 
bila umirjena, in sicer je dose- 
gla 20,7 odstotka. 

Prihodki pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki 
niso omejeni, so naraščali po 
najvišji stopnji (28,1 odstotka), 
medtem ko se prihodki drugih 
skupnosti gibljejo v razponu 
od 19,2 (pri zaposlovanju) do 
23,1 odstotka (pri zdravstve- 
nem zavarovanju). Pri tem se 
izvzemajo prihodki drugih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, ki z majhnim odstotnim 
deležem sodelujejo v strukturi 
sredstev. 

Pri uresničevanju resolucij- 
skih določb so bile v vseh re- 
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pubiikah in pokrajinah zmanj- 
šane stopnje davkov in pri- 
spevkov iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in 
osebnih dohodkov delavcev: 
Istočasno so bile določene 
olajšave pcjameznim pano- 
gam in organizacijam tako, da 
jim ni bito potrebno vplačevati 
davkov in prispevkov ali pa so 
bile te' obveznosti precej 
zmanjšane. 

UMERJANJE 
INVESTICIJSKE 
PORABE 

V obdobju od januarja do 
avgusta so se skupna izplačila 
za investicije v osnovna sred- 
stva povečala za 24 odstotkov 
v primerjavi z enakim obdob- 
jem lani. To opozarja na dolo- 
čeno umirjanje investicijske 
porabe. V strukturi vira finan- 
ciranja temeljnih organizacij 
združenega dela iz gospodar- 
stva pa se je zmanjšal delež 
delovnih organizacij in pove- 
čal delež bank. 

V negospodarskih organiza- 
cijah se je povečal delež v 
skupnih izplačilih s 14,9 na 
15,3 odstotka. 

Po gospodarskih namenih 
se struktura investicij zelo po- 
časi spreminja. Delež gospo- 
darskih investicij med vsemi 
investicijami se je namreč s 
66,5 odstotka v letu 1978 
zmanjšal na 63 odstotkov lani. 
Hkrati so neproizvodne inve- 
sticije narasle z 22,7 odstotka v 
letu 1977 na 25,8 odstotka v 

letu 1979. Med neproizvodnimi 
investicijami jih odpade največ 
na stanovanjsko gradnjo, in si- 
cer, 19,4 odstotka v letu 1979 
Delež drugih investicij (izobra- 
ževanje, zdravstvo, socialno 
varstvo, družbenopolitične 
skupnosti in organizacije) pa 
se je v glavnem gibal od 1.1,7 
odstotka v letu 1976 do 11,2 v 
letu 1979. 

V obdobju januar-avgust le- 
tos so se gospodarske investi- 
cije med celotnimi investicija- 
mi zmanjšale za 1,9 odstotka v 
primerjavi z enakim obdobjem 
lani. Negospodarske investici- 
je pa so se v tem obdobju po- 
večale. 

Taka investicijska struktura 
nikakor ni zadovoljiva, saj se 
proizvodne investicije zmanj- 
šujejo, neproizvodne pa pove- 
čujejo. V obdobju od leta 1974 
do 1978 se je zmanjšala zmož- 
nost reproduciranja poslovnih 
sredstev gospodarskih organi- 
zacij oziroma, zmanjšal se je 
investicijski potencial gospo- 
darstva. Lani so se investicij- 
ska sredstva povečala za 60 
odstotkov v primerjavi z letom 
1978, v prvem polletju leta 
1980 pa je bilo za investicije 
namenjenih 138 milijard dinar- 
jev ali 53 odstotkov več kot v 
enakem obdobju lani. Ker pa 
celotna letna odplačila kredi- 
tov organizacij združenega de- 
la znašajo okoli 70 odstotkov 
vseh investicijskih sredstev ali 
94,6 milijard dinarjev, so mož- 
nosti novega investiranja vse 
manjše. 

Sedanja 24 odstotna stopnja 
rasti investicij je še precej veli- 
ka. Da bi gospodarstvo ob 
manjših investicijah doseglo 
boljše rezultate, bo potrebno 
učinkovitejše izkoriščati ob- 
stoječe industrijske zmogljivo- 
sti, vlagati v razvoj tistih pa- 
nog, ki omogočajo hitrejšo 
rast od povprečne, povečati 
proizvodnjo energije, ki jo do- 
bivamo iz domačih virov in 
proizvodnjo surovin ter ključ- 
nih kmetijskih pridelkov. 

NAJPOČASNEJE 
NARAŠČAJO OSEBNI 
DOHODKI 

Resolucija za leto 1980 je 
omejila rast osebnih dohodkov 
za 5 do 10 odstotkov pod rast- 
jo dohodka. To pomeni, da bi 
bilo potrebno pri 23 odstotni 
rasti dohodka omejiti rast 
osebnih dohodkov na približ- 
no 18 odstotkov. Vendar pa se 
je dohodek med januarjem in 
junijem letos povečal za 32 od- 
stotkov, osebni dohodki pa so 
narasli za 23 odstotkov. To pa 
pomeni, da so bila gibanja 
osebnih dohodkov počasnejša 
kot je predvidevala Resolucija 
za leto 1980. 

Temeljna značilnost rasti či- 
stega dohodka za lani in letos 
je hitrejša rast sredstev za raz- 
širitev materialne osnove dela 
in rezerv od sredstev za oseb- 
no in skupno porabo. Sredstva 
čistega dohodka za osebno in 
skupno porabo so za 27 od- 

stotkov večja kot v enakem ob- 
dobju lani, delež osebne in 
skupne porabe pa se je zmanj- 
šal s 84,7 odstotka v letu 1979 
na 77,7 odstotka v letu 1980. 

Med vsemi sestavinami či- 
stega dohodka najpočasneje 
naraščajo sredstva za osebne 
dohodke, medtem ko sredstva 
skupne porabe naraščajo pre- 
cej hitreje. 

Sredstva za akumulacijo in 
rezerve so za 46 odstotkov 
večja kot v enakem obdobju 
lani, kar je pozitivno ocenjeno, 
saj to povečanje pomeni krepi- 
tev materialnih temeljev dela. 
Vendar pa je stopnja akumula- 
cije, merjena z razmerjem aku- 
mulacije do poslovnih sred- 
stev, v industriji in kmetijstvu 
zmanjšana z 9,27 na 6,51 od- 
stotka, oziroma z 9 na 5,85 od- 
stotka. Taka značilnost upada- 
nja akumulativnosti gospodar- 
stva je dolgoročnejšega pome- 
na, v zadnjih letih pa je to upa- 
danje še posebej izrazito. Pri 
tem je značilno, da ni nobena 
dejavnost v tem obdobju po- 
pravila svoje akumulacijske 
sposobnosti, manjše upadanje 
pa je bilo zabeleženo le v grad- 
beništvu in trgovini. 

Na zmanjševanje akumula- 
cijske in reprodukcijske spo- 
sobnosti gospodarstva vpliva 
tudi njegova zadolženost, ki je 
bila leta 1978 skoraj dvakrat 
večja kot leta 1975, kar je po- 
sebej značilno za industrijo in 
rudarstvo in nadalje za kmetij- 
stvo, gostinstvo, trgovino in 
turizem. 
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9. I. 1980 

Predlog zakona 

o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

(ESA-216) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Za celovit razvoj predšolskega otroka, za 

njegovo varno in zadovoljno otroštvo zago- 
tavljajo delavci, delovni ljudje in občani druž- 
beno organizirano vzgojo in varstvo predšol- 
skih otrok. 

2. člen 
S tem zakonom se ureja vzgoja in varstvo 

predšolskih otrok kot del enotnega sistema 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

3. člen 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok po tem 

zakonu obsega organizirano vzgojo, varstvo 
in skrb za skladen vsestranski razvoj otrok do 
pričetka obiskovanja osnovne šole. 

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok je pod- 
laga za nadaljnjo vzgojo in izobraževanje. 

S pripravo otrok na osnovno šolo se vzgoja 
in varstvo predšolskih otrok povezuje z 
osnovno šolo v enovit in neprekinjen vzgojni 
proces.. 

4. člen 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok temelji 

na celovitih življenjskih in socialnih potrebah 
otroka, njegovih telesnih in duševnih zmoglji- 
vostih in življenjskem ritmu, potrebah družine 
in okolja ter izhaja iz marksističnega pojmo- 
vanja, da si otrok v aktivnem odnosu do sveta 

in družbenega ter socialnega okolja z lastno 
aktivnostjo in delovanjem oblikuje življenjske 
izkušnje in osebnost. 

5. člen 
Temeljni družbeni smoter vzgoje in varstva 

predšolskih otrok je oblikovati otrokovo 
ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove 
osebnosti v skladu z vrednotami socialistične 
samoupravne družbe. 

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok uresni- 
čuje temeljni družbeni smoter s tem, da: 

- omogoča skladnejši duševni in telesni ra- 
zvoj otrok ter vedro in sproščeno otroštvo, 

- vzgaja ljubezen do staršev, svojega naro- 
da in domovine kot skupnosti enakopravnih 
narodov in narodnosti Jugoslavije, 
- razvija delovne navade in oblikuje odnos 

do dela kot temeljne človeške in družbene 
vrednote, 

- vzgaja čustva tovarištva in prijateljstva, 
navaja na tvorno sodelovanje med vrstniki in 
oblikuje osnovne navade življenja v skupno- 
sti, 

- vzgaja ljubezen do narave, odkriva njene 
vrednote in lepoto ter navaja na varovanje 
naravnih in drugih vrednot človekovega oko- 
lja, 

- usmerja v doživljanje lepega ter spodbuja 
razvoj otrokove ustvarjalnosti, 
- spodbuja in zadovoljuje vedoželjnost ter 

razvija sposobnost opazovanja, spoznavanja 
in razumevanja naravnega in družbenega 
okolja, 

OPOMBE: 
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OPOMBE: _ razvija govor in druge izrazne sposobno- 
sti kot osnovo za sporazumevanje z okolico in 
za nadaljnji intelektualni in celoten osebnost- 
ni razvoj, 

- poglablja in razširja življenjske izkušnje, 
razvija telesne spretnosti ter oblikuje osnovne 
higienske in druge življenjske navade, 

- navaja na varovanje lastnega in tujega 
zdravja in življenja. 

6. člen 
Vzgojo in varstvo predšolskih otrok oprav- 

ljajo v skladu s tem zakonom vzgojnovarštve- 
ne in druge organizacije združenega dela, 
družbene organizacije in društva ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

Organizacije iz prejšnjega odstavka se pri 
izvajanju vzgoje in varstva predšolskih otrok 
povezujejo z družino kot osnovnim nosilcem 
vzgoje in varstva otroka ter vključujejo starše 
otrok v svoje delo. 

7. člen 
Vzgojnovarstvene organizacije so organi- 

zacije združenega dela, ki opravljajo vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok kot svojo glavno 
dejavnost. 

8. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija je nosilec in 

usklajevalec družbeno organizirane vzgoje in 
varstva predšolskih otrok v krajevnih skupno- 
stih, na območju katerih zadovoljuje potrebe 
po vzgoji in varstvu. 

Pri uresničevanju smotrov in nalog vzgoje 
in varstva predšolskih otrok ter svoje družbe- 
ne vloge v krajevni skupnosti se vzgojnovar- 
stvena organizacija povezuje z družino, s sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi, z 
družbenopolitičnimi organizacijami in z druš- 
tvi. S tem zagotavlja enoten vzgojni vpliv in 
vključevanje otrok v prizadevanja in življenje 
krajevne skupnosti. 

9. člen 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok se izva-^ 

ja po vzgojnem programu, ki ga sprejme Stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet), 
potem ko dobi mnenje Skupnosti otroškega 
varstva Slovenije. 

10. člen 
Uporabniki skupaj z izvajalci načrtujejo ra- 

zvoj vzgoje in varstva predšolskih otrok ter se 
sporazumevajo o pogojih in načinu svobodne 
menjave dela v skladu z zakonom. 

11. člen 
Predmet svobodne menjave dela na po- 

dročju vzgoje in varstva predšolskih otrok je 
program storitev, potrebnih za izvedbo delov- 
nega načrta vzgojnovarstvene organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: program storitev) oziro- 
ma posamične storitve, ki jih opravlja vzgoj- 
novarstvena organizacija. 

Program storitev obsega: 

- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnovar- 
stvenega in drugega dela za izvedbo delovne- 
ga načrta vzgojnovarstvene organizacije, 

- število otrok v dnevnem varstvu po sta- 
rostnih skupinah, 
- število otrok, vključenih v druge oblike 

vzgojnega dela, 
- število otrok, za katere vzgojnovarstvena 

organizacija posebej izvaja pripravo na 
osnovno šolo. 

12. člen 
Delavci vzgojnovarstvene organizacije pri- 

dobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki 
ga ustvarijo: 

- s svobodno menjavo dela, 
- s soudeležbo staršev in drugih uporabni- 

kov pri posameznih storitvah v skladu z zako- 
nom, 
- s prodajo proizvodov in storitev, 
- na drugih podlagah, določenih z zako- 

nom. 

13. člen 
Uporabniki in izvajalci s samoupravnim 

sporazumom o temeljih plana občinske skup- 
nosti otroškega varstva zagotovijo po načelih 
solidarnosti najmanj tisti del vzgojnega pro- 
grama, ki obsega pripravo otrok na osnovno 
šolo v letu pred vstopom v šolo in vzgojo in 
varstvo otrok z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju (v nadaljnjem besedilu: zagotov- 
ljeni program). 

Če se uporabniki in izvajalci ne dogovorijo 
drugače, se za vrednotenje zagotovljenega 
programa šteje, da vzgojitelj opravi 25 ur ne- 
posrednega vzgojnega dela z otroki na teden. 

14. člen 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok v obse- 

gu zagotovljenega programa je brezplačna. 
Predšolski otroci, ki imajo do kraja, kjer se 

izvaja priprava na osnovno šolo več kot 4 km, 
imajo pravico do brezplačnega prevoza. O 
načinu prevoza se vzgojnovarstvena organi- 
zacija dogovori s starši učencev in krajevno 
skupnostjo. 

15. člen 
Uporabniki in izvajalci v skupnosti otroške- 

ga varstva lahko določijo, da starši otrok pri- 
spevajo za prehrano otrok in vzgojnovarstve- 
ne storitve, ki presegajo zagotovljeni program 
iz 13. člena in pravice predšolskih otrok iz 14. 
člena tega zakona. 

16. člen 
Dejavnost vzgojnovarstvenih organizacij je 

posebnega družbenega pomena. 
Posebni družbeni interes zagotavlja ta za- 

kon s tem, da določa pogoje za opravljanje 
vzgojnovarstvenega dela, soodločanje dele- 
gatov uporabnikov, ustanovitelja, organov 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij v svetu vzgojnovarstvene 
organizacije, soglasje občinske skupščine k 
statutu vzgojnovarstvene organizacije in dru- 
ge oblike družbenega vpliva. 
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17. člen 

Vzgojno delo v vzgojnovarstvenih organiza- 
cijah poteka v slovenskem jeziku. 

V vzgojnovarstvenih organizacijah na ob- 
močju, kjer živijo pripadniki slovenskega na- 
roda in pripadniki italijanske narodnosti, in so 
s statutom občine določena kot narodnostno 
mešana območja, se za poglabljanje enako- 
pravnega sožitja med pripadniki slovenskega 
naroda in italijanske narodnosti in za razvija- 
nje dvojezičnosti otroci seznanjajo tudi z 
osnovami italijanskega jezika, otroci italijan- 
ske narodnosti pa z osnovami slovenskega 
jezika. 

V vzgojnovarstvenih organizacijah na ob- 
močjih, kjer živijo pripadniki slovenskega na- 
roda in pripadniki madžarske narodnosti, in 
so s statutom občine določena kot naro- 
dnostno mešana območja, poteka Vzgojno 
delo v slovenskem in madžarskem jeziku. 

18. člen 
Varstvo posebnih pravic pripadnikov itali- 

janske in madžarske narodnosti na področju 
vzgoje in varstva predšolskih otrok se določa 
s posebnim zakonom. 

19. člen 
Pripadniki drugih narodov in narodnosti 

Jugoslavije imajo pravico do vzgoje in varstva 
predšolskih otrok v svojem jeziku, če so izpol- 
njeni pogoji, ki jih ta zakon določa za organi- 
ziranje oddelkov in za ustanavljanje in zače- 
tek dela vzgojnovarstvenih organizacij. 

20. člen 
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok z mot- 

njami v telesnem in duševnem razvoju se izva- 
ja v skladu s tem zakonom in posebnimi pred- 
pisi. 

21. člen 
K statutu vzgojnovarstvene organizacije da- 

je soglasje skupščina občine, v kateri ima 
organizacija svoj sedež. 

II. VSEBINA IN ORGANIZACIJA 
VZGOJE IN VARSTVA PREDŠOLSKIH 
OTROK 

22. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija s svojo de- 

javnostjo v sodelovanju s starši, s krajevno 
skupnostjo, družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, društvi in z organizacijami združenega 
dela zagotavlja uresničevanje družbenih smo- 
trov in nalog, določenih s tem zakonom in z 
vzgojnim programom. 

23. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija izvaja vzgo- 

jo in varstvo predšolskih otrok s programi 
vzgojnega dela, ki so namenjeni vsem otro- 
kom v krajevni skupnosti in varstvom predšol- 
skih otrok, ki jih sprejme v dnevno varstvo. 

Vzgojnovarstvena organizacija lahko orga- OPOMBE- 
nizira dnevno varstvo otrok predvsem do tret- 
jega leta starosti tudi v družinah (v nadaljnjem 
besedilu: varstvena družina). 

Da bi omogočili vzgojno delo tudi za pred- 
šolske otroke, ki živijo v oddaljenih krajih, 
organizira vzgojnovarstvena organizacija raz- 
novrstne oblike vzgojnega dela tudi zunaj 
svojega sedeža. 

V sodelovanju z vzgojnovarstveno organi- 
zacijo lahko posamezne oblike vzgojnega de- 
la za predšolske otroke izvajajo tudi družbene 
organizacije, društva in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti. 

24. člen 

Vzgojo otrok izvaja vzgojnovarstvena orga- 
nizacija z ustreznimi aktivnostmi, zlasti z igro, 
zaposlitvami, delovnimi opravili in drugimi 
oblikami vzgojnega dela, s katerimi vzgojitelj 
usmerja in spodbuja otrokovo dejavnost. 

V dnevnem varstvu zagotavlja vzgojnovar- 
stvena organizacija poleg raznovrstnih oblik 
vzgojnega dela tudi organizirano prehrano, 
skrb za zdrav telesni in duševni razvoj ter 
zdravje otrok, telesno nego in počitek ter v 
sodelovanju z zdravstveno službo sistematič- 
no spremlja njihov razvoj. 

25. člen 
Podlaga za načrtovanje vzgojnovarstvene- 

ga dela ter za vključevanje vzgojnovarstvene 
organizacije v krajevno skupnost in širše oko- 
lje je vzgojni program. 

26. člen 

Vzgojni program se oblikuje tako, da omo- 
goča zlasti: 

- uresničevanje smotrov in nalog, določe- 
nih s tem zakonom, primerno otrokovi razvoj- 
ni stopnji, 

- ustrezno razmerje med usmerjenimi in 
spontanimi ter individualnimi in skupnimi ak- 
tivnostmi predšolskih otrok, 

- vsebinsko povezanost vzgoje in varstva 
predšolskih otrok z osnovno šolo, 

- prilagajanje vsebine vzgojnovarstvenega 
dela potrebam in interesom otroka ter potre- 
bam krajevne skupnosti in širšega okolja 

27. člen 

Z vzgojnim programom se določijo smerni- 
ce za delo vzgojnovarstvenih organizacij, ok- ■ 
virna vsebina vzgojnovarstvenega dela po po- 
sameznih vzgojnih področjih, obseg in vsebi- 
na priprave otrok na osnovno šolo, naloge 
vzgojnovarstvene organizacije, oblike vzgoj- 
nega dela in načela za njihovo razporejanje v 
okviru dnevnega varstva otrok, povezovanja 
vzgojnovarstvene organizacije s starši otrok, 
z vzgojnoizobraževalnimi, kulturnimi, zdrav- 
stvenimi in drugimi organizacijami in društvi. 

Sestavni del vzgojnega programa so tudi 
smernice za delo vzgojnovarstvene organiza- 
cije v izrednih razmerah. 

28. člen 
Podrobno vsebino in organizacijo vzgojno- 

varstvenega dela določi vzgojnovarstvena or- 
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OPOMBE: ganizacija z delovnim načrtom, ki ga sprejme 
svet vzgojnovarstvene organizacije. 

Z delovnim načrtom se določi zlasti organi- 
zacija dnevnega varstva otrok, oblike vzgoj- 
nega^ in drugega dela namenjenega vsem 
predšolskim otrokom, obseg, razporeditev 
priprave na osnovno šolo za vse otroke v 
krajevni skupnosti, ki so vpisani v prvi razred, 
varstvo otrok v varstvenih družinah, načrt raz- 
poreditve otrok v oddelke in skupine, sodelo- 
vanje s starši, sodelovanje s krajevno skup- 
nostjo ter družbenopolitičnimi organizacija- 
mi, društvi, zdravstvenimi in drugimi organi- 
zacijami združenega dela v krajevni skupnosti 
in občini, sodelovanje z osnovno in glasbeno 
šolo, delo strokovnih in drugih delavcev v 
vzgojnovarstveni organizaciji, mentorstvo pri- 
pravnikom, oblike sodelovanja s šolami, ki 
izobražujejo delavce za potrebe vzgoje in var- 
stva predšolskih otrok, program izpopolnje- 
vanja delavcev vzgojnovarstvene organizaci- 
je, program dela strokovnih organov vzgojno- 
varstvene organizacije ter kadrovski, mate- 
rialni in drugi pogoji, potrebni za uresničitev 
vzgojnega programa. 

29. člen 
Vzgojnovarstveno delo se organizira v od- 

delkih in skupinah. 
Oddelki so: 
- oddelki za otroke do 2 let, 
- oddelki za otroke od 2 do 3 let, 
- oddelki za otrokp od 3 let do vključitve v 

pripravo na osnovno šolo, 
- oddelki za otroke, ki so vključeni v pri- 

pravo na osnovno šolo. 
Otroci od dveh let do vključitve v pripravo 

na vstop v osnovno šolo so lahko izjemoma 
razporejeni v kombiniran oddelek. 

Pri izvajanju posameznih oblik vzgojnovar- 
stvenega dela se lahko v skladu s pedagoški- 
mi načeli in glede na zahtevnost dela ter var- 
nost otrok organizira delo v skupinah. 

30. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija posveča po- 

sebno skrb vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok, ki zaradi motenj v telesnem in dušev- 
nem razvoju potrebujejo primerno prilagoje- 
no vsebino in organizacijo vzgojnovarstvene- 
ga dela. 

Za predšolske otroke s težjimi motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju vzgojnovar- 
stvena organizacija v skladu s posebnimi 
predpisi organizira posebne oblike vzgoje, 
varstva in nege oziroma posebne razvojne 
oddelke ali skupine. 

31. člen 
V oddelku za otroke, ki so vključeni v pri- 

pravo na osnovno šolo, ne sme biti več kot 24 
otrok. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje predpiše največje dopustno število otrok v 
posameznem oddelku iz prve, druge in tretje 
alinee prvega odstavka in iz drugega odstav- 
ka 29. člena tega zakona ter najmanjše število 
delavcev, potrebnih za izvajanje tistih oblik 

organiziranega vzgojnega dela v oddelku ozi- 
roma pri katerih je treba zagotoviti posebne 
pogoje % a varnost otrok. 

Podrobnejše standarde in normative za 
opravljanje vzgojnovarstvenega dela določijo 
uporabniki in izvajalci v skupnosti otroškega 
varstva. 

32. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija najmanj en- 

krat letno objavi program vzgojnega dela, ki 
ga v svojem delovnem načrtu predvideva za 
vse otroke v krajevni skupnosti, ter pogoje za 
vključitev v ta program. 

33. iflen 
Otroci se sprejemajo v dnevno varstvo na 

podlagi prijave. O sprejemu odloča komisija 
za sprejem otrok v dnevno varstvo. Komisijo 
za sprejem otrok sestavljajo člani, ki jih ime- 
nuje svet vzgojnovarstvene organizacije 
izmed delegatov delavcev vzgojnovarstvene 
organizacije, staršev in uporabnikov v svetu, 
ter najmanj dveh članov, ki ju imenujeta pri- 
stojna krajevna skupnost in občinska skup- 
nost otroškega varstva. 

Kriterije za sprejem otrok v dnevno varstvo 
in sestav komisije določijo uporabniki in izva- 
jalci v občinski skupnosti otroškega varstva 
tako, da se zagotovi prednost otrokom zapo- 
slenih staršev, vzgojno, materialno in social- 
no ogroženim otrokom, otrokom, ki zaradi 
motenj v telesnem in duševnem razvoju po- 
trebujejo posebno skrb ter otrokom, ki jim je 
bilo v skladu z zakonom o osnovni šoli dolo- 
čeno obiskovanje pouka v prvem razredu. 

S statutom vzgojnovarstvene organizacije 
se podrobneje določi postopek za sprejem 
otrok v dnevno varstvo. 

Pred sprejemom v dnevno varstvo morajo 
biti otroci zdravniško pregledani. 

34. člen 
Poslovni čas vzgojnovarstvene organizacije 

določi svet vzgojnovarstvene organizacije v 
delovnem načrtu v soglasju z občinsko skup- 
nostjo otroškega varstva. 

35. člen 
Vzgojnovarstvene organizacije vodijo do- 

kumentacijo o vzgojnovarstvenem delu, ki jo 
predpiše republiški komite za vzgojo in>izo- 
braževanje, in drugo dokumentacijo po po- 
sebnih predpisih. 

III. DELAVCI 

36. člen 
Delavci, ki opravljajo oziroma sodelujejo pri 

opravljanju vzgojnovarstvenega dela, so: 
vzgojitelji, strokovni delavci in varuhi ter de- 
lavci, ki opravljajo vzgojnovarstveno delo v 
varstveni družini v skladu s tem zakonom. 

Pripravo otrok na osnovno šolo opravlja 
lahko tudi učitelj razrednega pouka. 

V vzgojnovarstveni organizaciji delajo tudi 
drugi delavci. 
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37. člen ^ hq 

Delavec iz prvega odstavka prejšnjega čle- 
na je lahko, kdor ima s tem zakonom predpi- 
sano strokovno izobrazbo, opravljen strokov- 
ni izpit in s svojo celotno poklicno in samou- 
pravno dejavnostjo uveljavlja humane med- 
človeške odnose in socialistično samouprav- 
ljanje. 

38. čien 

Vzgojitelj vodi oddelek oziroma skupino in 
izvaja vzgojnovarstveno delo po vzgojnem 
programu. 

Vzgojitelj mora imeti ustrezno strokovno 
izobrazbo, in sicer: 
- v oddelkih za otroke do 2 let srednjo ali 

višjo strokovno izobrazbo vzgojiteljske smeri 
ali izobrazbo šole za medicinske sestre pedia- 
trične smeri, 

- v oddelkih za otroke od 2 let do vstopa v 
osnovno šolo, srednjo ali višjo strokovno izo- 
brazbo vzgojiteljske smeri, 

- v oddelkih za otroke z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju višjo ali visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne smeri special- 
ne pedagogike. 

39. člen 
Strokovni delavci sodelujejo z vzgojitelji in 

varuhi pri izvajanju vzgojnovarstvenega dela 
in opravljajo druge strokovne naloge, potreb- 
ne za uspešno opravljanje vzgojnovarstvene- 
ga dela in pomoč otrokom. 

Strokovni delavci so: pedagog, psiholog, 
socialni delavec, specialni pedagog in zdrav- 
stveni delavci. 

Strokovni delavci morajo imeti višjo ali vi- 
soko izobrazbo v svoji stroki. 

40. člen 
Varuhi sodelujejo pri vzgojnem delu in sa- 

mostojno izvajajo določene oblike varstva 
otrok. 

Varuh je lahko, kdor je končal šolo za varu- 
he, dopolnil najmanj 18 let starosti ter izpol- 
njuje druge pogoje, določene s statutom 
vzgojnovarstvene organizacije v skladu s tem 
zakonom. 

Za dela in naloge varuha lahko sklene de- 
lovno razmerje tudi oseba, ki nima šole za 
varuhe, izpolnjuje pa druge pogoje iz prejš- 
njega odstavka, vendar mora najkasneje v 
treh letih končati šolo za varuhe. 

Varuh, ki ne izpolni pogoja iz prejšnjega 
odstavka, ne more več opravljati dela varuha. 

41. člen 

Vzgojnovarstvena organizacija določi s 
svojim statutom v skladu z zakonom pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo 
vzgojnovarstveno delo v varstvenih družinah. 

42. člen 
Učitelj razrednega pouka, ki vodi pripravo 

otrok na osnovno šolo, mora imeti strokovno 
izobrazbo v skladu z zakonom o osnovni šoli. 

43. člen OPOMBE: 
Pri opravljanju posameznih nalog vzgoje in 

varstva predšolskih otrok lahko sodelujejo 
starši, člani družbenih organizacij in društev 
in drugi občani in delovni ljudje pod pogoji, ki 
jih določa statut vzgojnovarstvene organiza- 
cije. 

44. člen 
Vzgojitelji, strokovni delavci in varuhi se 

sprejemajo na delo na podlagi javnega raz- 
pisa. 

45. člen 
Delavec, ki prvič sklene delovno razmerje in 

začne opravljati dela in naloge vzgojitelja ali 
strokovnega delavca, sklene delovno razmer- 
je kot pripravnik. 

Pripravniška doba traja eno leto. Po konča- 
ni pripravniški dobi opravlja pripravnik stro- 
kovni izpit. 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka 
lahko pripravnik, ki uspešno opravlja vzgoj- 
novarstveno delo, opravlja na predlog vzgoj- 
novarstvene organizacije strokovni izpit že po 
šestih mesecih. 

Strokovni izpit opravlja tudi vzgojitelj in 
strokovni delavec, ki sklepa delovno razmerje 
z vzgojnovarstveno organizacijo, potem ko je 
že opravljal dela in naloge v drugi organizaciji 
združenega dela, pa nima opravljenega stro- 
kovnega izpita na^področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

46. člen 
Delavcu iz prvega in četrtega odstavka 

prejšnjega člena, ki najkasneje v dveh letih po 
začetku dela v vzgojnovarstveni organizaciji 
ne opravi strokovnega izpita, preneha delov- 
no razmerje. 

47. člen 

Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje določi potek in vsebino pripravništva ter 
vsebino in postopek za opravljanje strokovne- 
ga izpita, razen za tiste delavce, za katere je 
opravljanje pripravništva in strokovnega izpi- 
ta urejeno s posebnimi predpisi. 

48. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija določi pro- 

gram dela pripravnika tako, da mu omogoči 
pridobitev ustreznih strokovnih znanj in de- 
lovnih izkušenj, potrebnih za samostojno 
opravljanje dela, ter mentorja iz vrst izkušenih 
delavcev, ki spremlja uspešnost dela priprav- 
nika in ga usmerja za samostojno delo. 

49. člen 

Delavci v vzgojnovarstveni organizaciji so 
se dolžni stalno izobraževati in izpopolnjevati. 

Navodila o stalnem izobraževanju in izpol- 
njevanju izda republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje. 

50. člen 

Dela in naloge vzgojitelja obsegajo: vzgoj- 
novarstveno delo z otroki, drugo delo, ki je 
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OPOMBE: povezano z vzgojnovarstvenim delorrv,,pripra- 
vo na vzgojnovarstveno in drugo delo,,; 

51. člen 
Drugo delo, ki je povezano z vzgojnovar- 

stvenim delom, obsega zlasti: 
- delo v vzgojiteljskem zboru, 
- sodelovanje s starši, 
- organizirano strokovno izpopolnjevanje, 
- zbiranje in urejanje podatkov v zvezi s 

spremljanjem otrokovega razvoja, 
- urejanje didaktičnih pripomočkov, 
- sodelovanje s krajevno skupnostjo, orga- 

nizacijami združenega dela, drugimi organi- 
zacijami in društvi, 

- sodelovanje s strokovnimi delavci, 
- mentorstvo, hospitacije ter druge oblike 

sodelovanja s šolami za izobraževanje vzgoji- 
teljev, 

- organiziranje kulturnih, športnih in dru- 
gih prireditev, izletov, letovanj, 

- mentorstvo varuhu pri negi in varstvu 
otrok. 

52. člen 
Priprava na vzgojnovarstveno in drugo delo 

obsega: 
- dnevno, tedensko in trimesečno vsebin- 

sko, metodično in organizacijsko pripravo z 
analizo opravljenega dela, 

- pripravljanje in izdelavo didaktičnih pri- 
pomočkov, 

- spremljanje otroškega leposlovja ter 
glasbenih in likovnih del za otroke, 

- priprave na sodelovanje s starši, 
- pripravo na mentorsko delo, 
- druge oblike priprave. 

53. člen 
Delovna obveznost vzgojitelja je 42 ur te- 

densko. 
Obseg vzgojnega in varstvenega dela nepo- 

sredno z otroki za vzgojitelja ne sme presega- 
ti 30 ur tedensko. 

Razmerje med posameznimi sestavinami 
delovne obveznosti vzgojitelja iz 50. člena te- 
ga zakona se podrobneje določijo s samoup- 
ravnim splošnim aktom vzgojnovarstvene or- 
ganizacije v skladu z enotnimi osnovami stan- 
dardov in normatitov za opravljanje vzgojno- 
varstvene dejavnosti, določenimi v Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije in v skladu s tem 
zakonom. 

54. člen • v: i v...v ■ 
Vzgojitelju, varuhu in strokovnemu delav- 

cu, ki ne izpolnjuje s tem zakonom določenih 
pogojev, preneha delovno razmerje po po- 
stopku, ki ga določa zakon o delovnih ra- 
zmerjih. 

IV. SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANOST 

1. Vzgojnovarstvena organizacija 

55. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija se ustanovi 

kot delovna organizacija ali se organizira kot 

temeljna organizacija združenega dela oziro- 
ma kot delovna enota v sestavi vzgojnovar- 
stvene delovne organizacije, osnovne šole ali 
druge organizacije združenega dela. 

Vzgojnovarstvena organizacija lahko za 
izvajanje vzgoje in varstva predšolskih otrok 

' organizira delovno enoto tudi zunaj svojega 
sedeža. 

56. člen 
Vzgojnovarstvena temeljna organizacija 

združenega dela je delovna celota za učinko- 
vito in racionalno izvajanje vzgojnega progra- 
ma in je organizirana tako, da omogoča de- 
lavcem uresničevanje družbenoekonomske in 
drugih samoupravnih pravic. 

57. člen 

Vzgojnovarstveno delovno organizacijo 
lahko ustanovi družbenopolitična skupnost, 
krajevna skupnost, samoupravna interesna 
skupnost, organizacija združenega dela ali 
druga družbeno pravna oseba v skladu s pla- 
nom razvoja družbenega varstva otrok v ob- 
čini. 

Če ni ustanovitelj skupnost otroškega var- 
stva, mora ustanovitelj pridobiti soglasje te 
skupnosti za ustanovitev vzgojnovarstvene 
organizacije. 

58. člen 
Vzgojnovarstvene organizacije se povezu- 

jejo med seboj in z drugimi vzgojnoizobraže- 
valnimi organizacijami, da bi zagotovile us- 
klajeno vzgojnovarstveno dejavnost, pospe- 
ševale strokovnost in kvaliteto svojega dela, 
razvijale sodelovanje in stalno izobraževanje 
ter izpopolnjevanje svojih delavcev, racional- 
no uporabo prostorskih kapacitet, in izvajanje 
drugih skupnih nalog. 

59. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija se lahko 

ustanovi, če so ugotovljene potrebe po vzgoji 
in varstvu predšolskih otrok in izpolnjeni dru- 
gi, z zakonom določeni pogoji. 

60. člen 
Akt o ustanovitvi vzgojnovarstvene organi- 

zacije mora obsegati poleg sestavin, ki jih 
določa zakon, tudi opredelitev območja, na 
katerem bo vzgojnovarstvena organizacija za- 
dovoljevala potrebe po vzgoji in varstvu pred- 
šolskih otrok. 

61. člen 
Vzgojnovarstvena organizacija sme začeti z 

delom, ko občinski upravni organ, pristojen 
za zadeve vzgoje in varstva predšolskih otrok, 
ugotovi: 
- da so zagotovljeni prostori, oprema in 

potrebna didaktična sredstva, 
- da je zagotovljeno zadostno število vzgo- 

jiteljev, strokovnih in drugih delavcev, 
- da ima vzgojnovarstvena organizacija 

delovni načrt, 
- da so zagotovljena materialna sredstva 
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za uresničevanje vzgojnega programa in dru- 
gih nalog vzgoje in varstva. 

Prostori, oprema in didaktična sredstva iz 
prve alinee prejšnjega odstavka morajo ustre- 
zati standardom in normativom, ki jih sprejme 
Skupnost otroškega varstva Slovenije. 

62. člen 

Pogoji za ustanovitev in začetek dela vzgoj- 
novarstvene organizacije, določeni s tem za- 
konom, veljajo tudi za oblikovanje in začetek 
dela delovne enote za vzgojo in varstvo pred- 
šolskih otrok. 

2. Samoupravljanje 

63. člen 
Vzgojnovarstveno organizacijo upravljajo 

delavci skupaj s starši. 
O neodtujljivih samoupravnih pravicah de- 

lavcev odločajo delavci vzgojnovarstvene or- 
ganizacije sami v skladu z zakonom. 

V zadevah posebnega družbenega pomena, 
ki so določene s tem zakonom enakopravno 
soodločajo tudi delegati organov krajevne 
skupnosti, ustanovitelja, občinske skupščine, 
družbenopolitičnih organizacij in delegati 
uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati 
družbene skupnosti) v skladu z ustanovitve- 
nim aktom, s samoupravnimi sporazumi in 
statutom vzgojnovarstvene organizacije. 

O uresničevahju svobodne menjave dela v 
neposrednih odnosih soodločajo v svetu tudi 
delegati tistih uporabnikov, ki so udeleženi v 
tej menjavi. 

64. člen 
Organ upravljanja vzgojnovarstvene orga- 

nizacije je svet. 
Svet sestavljajo delegati delavcev, delegati 

staršev ter delegati družbene skupnosti. 
Število članov sveta določi statut vzgojno- 

varstvene organizacije. 
Če vzgojnovarstvena organizacija ne obli- 

kuje sveta, soodločajo delegati družbene 
skupnosti skupaj z delavci in delegati staršev. 

65. člen 
Delegate delavcev v svet vzgojnovarstvene 

organizacije volijo in odpokličejo delavci ne- 
posredno, delegate staršev pa starši prek sve- 
ta staršev v skladu s statutom vzgojnovarstve- 
ne organizacije. 

Uporabniki delegirajo svoje delegate prek 
zbora uporabnikov občinske skupnosti otro- 
škega varstva oziroma .njene enote, organi 
krajevne skupnosti, ustanovitelja, občinska 
skupščina in organi družbenopolitičnih orga- 
nizacij pa delegirajo svoje delegate neposre- 
dno. 

66. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu vzgoj- 

novarstvene organizacije soodločajo: 
- pri sprejemanju sklepov, s katerimi se 

uresničujejo skupni smotri vzgojnovarstvene 

organizacije, uporabnikov in širše družbene OPOMBE: 
skupnosti, 

- pri določanju politike vzgojnovarstvene 
dejavnosti, 

- o spremembah dejavnosti in o statusnih 
spremembah vzgojnovarstvene organizacije, 
- pri določanju načrta razvoja in odločanju 

o razširjeni reprodukciji, 
- o sodelovanju vzgojnovarstvene organi- 

zacije z uporabniki, 
- pri določanju predloga statuta in spreje- 

manju drugih samoupravnih splošnih aktov 
razen tistih, s katerimi se urejajo delitev tiste- 
ga dela dohodka, ki je namenjen osebni in 
skupni porabi, in medsebojna delovna ra- 
zmerja, 

- pri sprejemanju delovnega in finančnega 
načrta, 
- pri sprejemanju planov vzgojnovarstvene 

organizacije, 
- pri sprejemanju letnega zaključnega po- 

ročila in zaključneg računa, 
- o ceni vzgojnovarstvenih storitev, 
- pri uresničevanju načel in meril kadrov- 

ske politike in pri njihovem izvajanju, 
- pri volitvah izvršilnih organov ter imeno- 

vanju in razrešitvi poslovodnega organa in 
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, 

- o poslovnem času vzgojnovarstvene or- 
ganizacije, 

- o drugih vprašanjih, ki so določena s 
statutom vzgojnovarstvene organizacije. 

67. člen 

Kadar odločajo skupaj z delegati delavcev 
tudi delegati staršev, mora odločitev sprejeti 
tudi večina delegatov staršev. V zadevah iz 
prejšnjega člena pa je potrebna tudi večina 
delegatov družbene skupnosti. 

Če odločitve niso sprejeli delegati delavcev, 
delegati staršev in delegati družbene skupno- 
sti v enakem besedilu, se izvede postopek 
usklajevanja. Če tudi po opravljenem postop- 
ku usklajevanja odločitev ni bila sprejeta, se 
zadeva umakne z dnevnega reda. Kadar bi 
zaradi tega utegnila nastati posebna družbe- 
na škoda, o zadevi odloči na pobudo ene od 
skupin delegatov skupščina občine, v kateri 
ima vzgojnovarstvena organizacija svoj se- 
dež. 

S statutom vzgojnovarstvene organizacije 
se določi način dela sveta, postopek pri spre- 
jemanju aktov in drugih odločitvah ter posto- 
pek usklajevanja. 

68. člen 

Delegati družbene skupnosti lahko: 
- sprožijo pobudo za spremembo delovne- 

ga načrta, 
- sprožijo postopek za ugotavljanje, ali 

vzgojitelji izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
vzgojnega dela, 

- predlagajo svetu ukrepe za izboljšanje 
vzgojnovarstvenega dela, 

- predlagajo, da vzgojnovarstvena organi- 
zacija preneha z delom, če ne izpolnjuje z 
zakonom določenih pogojev. 
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OPOMBE: 69. člen 
Za organizirano vključevanje staršev v živ- 

ljenje in delo vzgojnovarstvene organizacije 
in za organizirano uveljavljanje njihovega 
vpliva ima vzgojnovarstvena organizacija svet 
staršev. Svet staršev ima tudi delovna enota 
vzgojnovarstvene organizacije. 

Člane sveta staršev izvolijo starši neposre- 
dno na roditeljskih sestankih v skladu s statu- 
tom. 

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih 
življenja in dela vzgojnovarstvene organizaci- 
je, oblikuje stališča, ki jih zastopajo delegati 
staršev v svetu vzgojnovarstvene organizaci- 
je, daje pobude in predloge samoupravnim in 
strokovnim organom ter v skladu s statutom 
vzgojnovarstvene organizacije delegira dele- 
gate v svet vzgojnovarstvene organizacije. 

70. člen 
Poslovodni organ je pedagoški vodja vzgoj- 

novarstvene organizacije (v nadaljnjem bese- 
dilu: ravnatelj). 

71. člen 
Ravnatelja imenuje svet vzgojnovarstvene 

organizacije po javnem razpisu na predlog 
razpisne komisije. 

72. člen 
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja 

sestavlja enako število predstavnikov vzgoj- 
novarstvene organizacije in sindikata, ter 
predstavnikov družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje 
oziroma izvoli na predlog SZDL skupščina 
občine, na območju katere ima vzgojnovar- 
stvena organizacija sedež. 

73. člen 
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol- 

njuje pogoje za vzgojitelja, strokovnega de- 
lavca, določene s tem zakonom ali učitelja po 
zakonu o osnovni šoli in ima najmanj 5 let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti dela 
pri vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

74. člen 
Ravnatelj je kot pedagoški vodja odgovoren 

za uresničevanje družbenih vzgojnih smotrov 
in za organizacijo vzgojnovarstvenega dela. 

75. člen 
Ravnatelj kot pedagoški vodja zlasti: 
- vodi delo vzgojiteljskega zbora, 
- prisostvuje vzgojnemu delu posameznih 

vzgojiteljev, analizira vsebino, oblike in meto- 
de njihovega dela, jim pomaga, svetuje in 
nadzira njihovo delo, 

- skrbi za odpravljanje strokovnih po- 
manjkljivosti pri vzgojnovarstvenem delu in 
za skladnost tega dela z idejno usmerjenostjo 
socialistične samoupravne družbe, 

- skrbi za razvijanje oblik in metod vzgoj- 
novarstvenega dela, 

- skrbi za povezovanje vzgojnovarstvene 
organizacije z okoljem, 

- skrbi za zagotavljanje mentorstva pri- 
pravnikom, 

- skrbi za pedagoško, družbenopolitično 
in drugo strokovno izpopolnjevanje delavcev. 

76. člen 
Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pe- 

dagoškim vodstvom obvešča samoupravne in 
strokovne organe vzgojnovarstvene organiza- 
cije ter jim predlaga ukrepe za odpravo po- 
manjkljivosti in za napredek vzgojnovarstve- 
nega dela. 

77. člen 
Delovna enota ima vodjo enote. 
Vodjo enote imenuje svet organizacije 

združenega dela, v katere sestavi je delovna" 
enota. 

Vodja delovne enote je imenovan največ za 
štiri leta. Po poteku te dobe ja lahko ponovno 
imenovan. 

Vodja delovne enote opravlja naloge peda- 
goškega vodje enot in zanj veljajo določbe od 
73. do 76. člena tega zakona. 

78. člen 
Obveznost neposrednega vzgojnega in var- 

stvenega dela z otroki določi ravnatelju in 
vodji enote svet vzgojnovarstvene organiza- 
cije. 

79. člen 

Vzgojnovarstvena organizacija ima vzgoji- 
teljski zbor. 

Vzgojiteljski zbor lahko vključuje v svoje 
delo tudi občane, delavce osnovne šole in 
drugih organizacij združenega dela, ki sode- 
lujejo pri vzgojnovarstvenem in drugem delu 
v vzgojnovarstveni organizaciji. 

Vzgojnovarstvena organizacija ima lahko 
tudi druge strokovne organe. Njihov sestav in 
naloge se določijo s statutom vzgojnovarstve- 
ne organizacije. 
Vzgojiteljski zbor vzgojnovarstvene organiza- 
cije sestavljajo vzgojitelji, strokovni delavci in 
varuhi. 

Vzgojiteljski zbor obravnava strokovna in 
druga vprašanja v zvezi z uresničevanjem 
vzgojnih programov in družbenih vzgojnih 
smotrov, daje predloge svetu, izvršilnim in 
poslovodnemu organu o posameznih vpraša- 
njih v skladu z zakonom in statutom vzgojno- 
varstvene organizacije. 

V. NADZOR 
80. člen 

Nadzor nad delom vzgojnovarstvene orga- 
nizacije obsega nadzor nad zakonitostjo, de- 
la, samoupravni nadzor in pedagoški nadzor 
nad izvajanjem vzgojnovarstvenega dela. 

Samoupravni nadzor nad delom in poslova- 
njem ureja vzgojnovarstvena organizacija s 
samoupravnimi splošnimi akti v skladu z za- 
konom. 

Nadzor nad zakonitostjo dela opravlja ob- 
činski upravni organ, pristojen za zadeve 
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vzgoje in varstva predšolskih otrok, pedago- 
ški nadzor pa se opravlja v skladu s posebnim 
zakonom. nr 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

81. člen 

Vzgojitelji in strokovni delavci, ki so do 
dneva uveljavitve tega zakona najmanj 20. let 
opravljali vzgojnovarstveno delo, lahko še na- 
prej opravljajo to delo, čeprav nimajo s tem 
zakonom določene strokovne izobrazbe. 

82. člen 

Varuhi, ki na dan uveljavitve tega zakona 
opravljajo vzgojnovarstveno delo in nimajo s 
tem zakonom določene izobrazbe, morajo 
najpozneje v 5 letih končati šolo za varuhe. 

Varuhi, ki na dan uvefjavitve tega zakona že 
najmanj deset let opravljajo varstveno delo, 
lahko še naprej opravljajo to delo čeprav ni- 
majo s tem zakonom določene izobrazbe. 

83. člen 

Vzgojitelji in strokovni delavci, ki so sklenili 
delovno razmerje v vzgojnovarstveni organi- 
zaciji pred uveljavitvijo tega zakona, in še niso 
opravili strokovnega izpita, ga morajo opraviti 

najpozneje v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona, e r 

84. člen 

Izvršni predpisi, ki jih na osnovi tega zako- 
na izda Rešubliški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje, morajo biti sprejeti 3 mesece po uve- 
ljavitvi tega zakona. 

85. člen 

Vzgojni program sprejme strokovni svet 
najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega za- 
kona. 

86. člen 
Vzgojnovarstvene organizacije morajo pri- 

lagoditi svojo organizacijo in delo določbam 
tega zakona najpozneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

87. člen 
Ko začne veljati ta zakon preneha veljati 

zakon o vzgojnovarstveni dejavnosti za pred- 
šolske otroke (Uradni list SRS, št. 28-181/71). 

88. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 26. junija 1979 
sprejela osnutek zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 
Kot enakopraven zbor ga je 20. junija 1979 sprejela tudi 
izobraževalna skupnost Slovenije. 

Osnutek so obravnavali skupščinski odbori, komisija za 
narodnosti in zakonodajno-pravna komisija, 28. junija je 
osnutek obravnavala tudi skupščina zveze skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije. 

O osnutku je tekla intenzivna razprava v delegacijah, v 
skupnostih otroškega varstva in izobraževalnih skupnostih, v 
družbenopolitičnih organizacijah in strokovnih društvih. 

Na podlagi pripomb in predlogov iz javne razprave je pred- 
lagatelj izoblikoval predlog zakona in v njem upošteval večino 
pobud, ki so bile dane v javni razpravi. Ni pa mogel sprejeti 
zahteve, izraženih v javni razpravi, da je treba z zakonom do 
podrobnosti urediti organizacijo vzgoje in varstva predšolskih 
otrok, ker so take zahteve v nasprotju z resolucijo o temeljih 
zakonodajne politike v republiki. 

Razen redakcijskih dopolnitev in izpopolnjenih formulacij 
vsebuje predlog zakona naslednja vsebinske dopolnitve in 
nove rešitve: 

V razpravi o osnutku zakona je bil odklonjen izraz »vrtec«, 
zato je v predlogu zakona dosledno uporabljen izraz »vzgoj- 
novarstvena organizacija«. 

V vseh sredinah je bil s posebno pozornostjo obravnavan 
11. člen osnutka, ki govori o solidarnosti in zagotovljenem 
programu vzgoje in varstva predšolskih otrok. Na podlagi 
pripomb in pobud iz razprave je predlagatelj ta člen dopolnil 
tako, da je jasneje določen obseg zagotovljenega programa, 
ki mora obsegati najmanj pripravo otrok na osnovno šolo in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju. V primeru, ko bi bila potrebna zakonska 
intervencija, se za vrednotenje zagotovljenega programa 
šteje, da vzgojitelj opravi 25 ur neposrednega vzgojnega dela 
na teden. 

Priprava otrok na vstop v osnovno šolo je v predlogu za- 
kona opredeljena kot sestavina predšolske vzgoje inje kot del 
zagotovljenega programa za vse otroke brezplačna. Obseg 

priprave na šolo se določi z vzgojnim programom, ki ga 
sprejme strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje. V 
skladu s tem so iz predloga zakona o osnovni šoli izpuščene 
določbe, ki govorijo o pripravi na šolo. S tem postaja priprava 
otrok na vstop v osnovno šolo v celoti sestavina predšolske 
vzgoje, sredstva za njeno izvedbo pa zagotavljajo skupnosti 
otroškega varstva. 

Razprava o osnutku zakona je opozorila na skrb, ki jo je 
družba dolžna zagotoviti otrokom z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju tudi v predšolskem obdobju. Zato predlog 
zakona namenja prizadetim predšolskim otrokom posebno 
skrb, čeprav celovito izobraževanje in usposabljanje otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ureja poseben 
zakon. 

V 14. členu je izpeljana ustavna pravica prizadetih otrok do 
brezplačne vzgoje in varstva, v 13. členu pa je ta dejavnost 
vzgojnovarstvenih organizacij vključena v zagotovljeni pro- 
gram. 

V 30. členu zakon zavezuje vzgojnovarstveno organizacijo, 
da posveti posebno skrb otrokom, ki zaradi motenj v telesnem 
in duševnem razvoju potrebujejo primerno prilagojeno vse- 
bino in organizacijo vzgojnovarstvenega dela, za otroke s 
težjimi motnjami pa organizira v skladu s posebnim zakonom 
posebne oddelke ali skupine. V 33. členu so med otroki, ki 
imajo prednost pri sprejemu v vzgojnovarstveno organizacijo, 
vključeni tudi otroci z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. 

Iz poglavja o družbenoekonomskih odnosih pri uresničeva- 
nju vzgoje in varstva predšolskih otrok je predlagatelj ohranil 
le nekatere člene, ki opredeljujejo predmet svobodne me- 
njave, program storitev, pridobivanje dohodka vzgojnovar- 
stvene organizacije in zagotovljeni program, ker celoten 
sklop družbenoekonomskih odnosov ureja zakon o družbe- 
nem varstvu otrok. 

Poglavje o vsebini in organizaciji vzgojnovarstvenega dela 
ni doživelo večjih vsebinskih dopolnitev. V razpravi je bila 
postavljena zahteva, naj bi zakon predpisal največje dopustno 
število otrok v oddelkih in skupinah, navedenih v 29. členu. 
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Predlagatelj je to pobudo ponovno proučil, vendar meni, da bi 
s podrobnim naštevanjem preveč obremenjevali zakonsko 
besedilo, zato ostaja pri predlogu, daje to materija izvršilnega 
predpisa, ki ga sprejme republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje. Pač pa predlagatelj v skladu z zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela pre.dlaga, da zakon določi 
najvišje dopustno število otrok v skupini pri izvaianiu zaao- 
tovljenega programa. 

1/ poglavju, ki govori o delavcih, ki opravljajo vzgojnovar- 
fo dru3° del°■ je predlagatelj povzel variantno rešitev iz 40. člena osnutka, tako da v oddelkih otrok do 2 let lahko 

opravlja vzgojnovarstveno delo medicinska sestra otroške 
smeri ali vzgojiteljica. 

Razprava o osnutku zakona je opozorila, da je spodnja 
starostna meja 17 let za varuhinjo, ki opravlja odgovorno delo 

Prenizka- zato je predlagatelj to mejo dvignil na 18 let (40. člen). 
Določbe, ki govorijo o pripravnikih in strokovnem izpitu so 

enotno predlagane za celotno področje vzgoje in izobraževa- 
nja. Določbe o pripravnikih se od osnutka niso spremenile, na 
novo pa je uveljavljena zahteva, da mora opraviti strokovni 
izpit tudi vzgojitelj in strokovni delavec, ki se zaposli v vzaoi- 
novarstveni organizaciji, pa takega izpita še ni opravil. V 
skladu s tem je spremenjena tudi prehodna določba v 83 
členu. Predlog zakona dopušča možnost, da vzgojnovar- 
stvena organizacija vzgojitelja, ki uspešno opravlja svoje delo 

*dobe strokovnemu izpitu še pred potekom pripravniške 
S strokovnim izpitom naj bi vzgojitelj ali strokovni delavec s 

praktičnim nastopom dokazal, da je sposoben samostojno 
opravljati vzgojnovarstveno in drugo delo v vzgojnovarstveni 
organizacij. Podrobnejše določbe o pripravništvu in strokov- 
nih izpitih naj bi prinesel izvršilni predpis. 

V razpravi o delovm'h nalogah vzgojitelja iz 52., 53. in 64 
člena osnutka in o vzgojni obveznosti v okviru 42. urne de- 
lovne obveznosti je bila izpostavljena zahtevnost dela vzgoji- 
telja m težnja po zmanjševanju obsega neposrednega dela z 

ulr?e* x, *?d,U sP°budami v razpravi je predlagatelj obliko- val 53. člen tako, da zakon določa le najvišjo dopustno obre- 
menitev vzgojitelja z neposrednim delom z otroki, razmerja 
med vzgojnovarstvenim in drugim delom ter priprave na delo 
pa se opredelijo v samoupravnem splošnem aktu vzgoinovar- 
stvene organizacije. 

V poglavju, ki govori o samoupravni organiziranosti vzaoi- 
novarstvene organizacije so jasneje formulirane določbe, ki 
govorijo o upravljanju vzgojnovarstveno organizacije in o 
svetu vzgojnovarstveno organizacije, na pobudo iz razprave o 
osnutku pa je predlagan tudi svet staršev v delovni enoti 
vzgojnovarstveno organizacije (69. člen). 

Pogoje za imenovanje ravnatelja vzgojnovarstvene oraani- 
ZaC'i?:!e Predlagatelj v skladu s pripombami v javni razpravi vartanjnimi rešitvami v 73. členu osnutka, tako da 
P°d o l°a [ v 73- 6lenu predloga zakona omogoča širok izbor kandidatov. Razprava o osnutku je opozorila na 
spornost določb o imenovanju članov kolegijskega poslovo- 
dnega organa, zato je predlagatelj določbe o kolegijskem 
poslovodnem organu izpustil, tako da imajo vzgojnovarstvene 
organizacije možnost, da neposredno uporabljajo določbe iz 
zakona o združenem delu. 

v razpravi o osnutku zakona je bilo večkrat poudarjeno da 
so določbe, ki zavezujejo tudi tiste varuhe, ki že dolga leta 
uspešno opravljajo to delo, da v 5 letih končajo šolo za varuhe 
preostre, zato je predlagatelj izoblikoval rešitev, po kateri bi 
varuhi, ki že 10 let uspešno opravljajo svoje delo, lahko ostali 
na delovnih mestih, čeprav nimajo izobrazbe, ki jo določa 
zakon. 

OPOMBE: 

X 

t 
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Predlog zakona 

o osnovni šoli (ESA 

ON - 

215) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Osnovna šola razvija osebnost in ustvarjal- 
ne sposobnosti vsakega posameznika in pri- 
pravlja učence za aktivno vključevanje v sa- 
moupravne socialistične odnose ter v priza- 
devanja za hitrejši materialni in kulturni razvoj 
celotne družbe. 

Vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih 
v osnovni šoli je del enotnega sistema vzgoje 
in izobraževanja v Socialistični republiki Slo- 
veniji. 

2. člen 

V osnovni šoli se učenci vzgajajo in pridobi- 
vajo splošno izobrazbo ter se s tem pripravlja- 
jo na nadaljnje izobraževanje, delo, samou- 
pravljanje in osebno življenje. 

Obiskovanje osnovne šole je obvezno in 
traja osem let. 

V letu pred vstopom v osnovno šolo otroci 
obvezno obiskujejo pripravo na osnovno 
šolo. 

Priprava na osnovno šolo se izvaja v skladu 
z zakonom o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok. 

3. člen 

Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli te- 
melji na marksizmu kot idejnem temelju, 
znanstveni teoriji in revolucionarni praksi de- 
lavskega razreda, na samoupravljanju kot 
vsebini in metodi dela, na spoštovanju člove- 
kove osebnosti in potrebah njenega zdravega 
telesnega in duševnega razvoja, na ustvarjalni 
vlogi človeka pri delu in uveljavljanju samo- 
upravnih socialističnih odnosov, na dosežkih 
in zahtevah razvoja kulture, znanosti, tehnike 
in tehnologije. 

4. člen 
Temeljni družbeni smoter osnovne šole je 

razvijatisvobodno. ustvarjalno, samostojno in 
celovito osebnost samoupravne socialistične 
družbe. 

Osnovna šola uresničuje temeljni družbeni 
smoter s celotnim življenjem in delom tako, 
da omogoča učencem: 

- sistematično pridobivanje, razširjanje in 
poglabljanje znanja, uvajanje v razumevanje 
temeljnih zakonitosti razvoja narave, družbe 
in človeka ter spoznavanje medsebojne pove- 
zanosti in prepletenosti družbenega razvoja, 
kulture, znanosti, tehnike in drugih področij 
človekovega ustvarjanji, 

- razvijanje jezikovne kulture in usposab- 
ljanje za ustno in pisno izražanje v materinem 
jeziku, 

- razvijanje vedoželjnosti, sposobnosti za OPOMBE: 
opazovanje, kritično in samostojno mišljenje 
ter usposabljanje za smotrno uporabo znanja, 

- razvijanje potrebe po stalnem izobraže- 
vanju in izpopolnjevanju, usposabljanju za ra- 
cionalno in učinkovito učenje in za samoizo- 
braževanje, 
- usposabljanje za samoupravljanje, razvi- 

janje zavesti o družbeni odgovornosti in vklju- 
čevanje v aktivno družbeno življenje ter sa- 
moupravne odnose, 

- razvijanje ljubezni do svojega naroda in 
domovine kot skupnosti enakopravnih naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije, spoznavanje 
njihovega razvoja in dosežkov kulturnega 
ustvarjanja, 

- vzgojo v duhu pridobitev socialistične re- 
volucije in tradicij NOB, 

- usposabljanje za obrambo neodvisnosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavi- 
je in za družbeno samozaščito, 

- vzgojo v duhu načel neuvrščenosti in so- 
lidarnosti z delavskimi in drugimi naprednimi 
gibanji v svetu, 
- razvijanje tovarištva, demokratičnih in 

odgovornih odnosov med ljudmi, zlasti med 
spoloma ter usposabljanje za moralno preso- 
janje, kritično ocenjevanje odnosov med ljud- 
mi in za moralno ravnanje, 

- razvijanje odnosa do dela kot temeljne 
vrednote, delovnih in drugih ustvarjalnih spo- 
sobnosti in navad, oblikovanje smisla za go- 
spodarnost in ustreznega odnosa do pridobi- 
vanja in potrošnje materialnih dobrin, 

- vsestranski razvoj interesov in sposobno- 
sti, ustrezno odločitev pri izbiri poklica ter jih 
aktivno usmerja pri vključevanju v nadaljnje 
izobraževanje in delo, 

- spoznavanje, vrednotenje in doživljanje 
umetniških del in drugih kulturnih dosežkov, 
razvijanje sposobnosti za samostojno in 
ustvarjalno izražanje, doživljanje kulture kot 
trajne sestavine človekovega življenja in obli- 
kovanje odnosa do nacionalne kulture in nje- 
ne vloge v celotnem nacionalnem razvoju in 
odnosa do kulture narodov in narodnosti Ju- 
goslavije, 
- odkrivanje vrednot in lepot narave, nava- 

janje na varovanje naravnih in drugih vrednot 
človekovega okolja, 
- skladen telesni in duševni razvoj, razvoj 

telesnih sposobnosti in jih navaja na trajno 
telesnokulturno aktivnost kot osnovo člove- 
kovega zdravega življenja, 
- vzgojo za smotrno, bogatejše in ustvar- 

jalno življenje v prostem času, 
- vključevanje v delo in življenje občanov v 

krajevni skupnosti, 
- oblikovanje navad zdravega življenja in 

razvijanje skrbi za varovanje svojega zdravja 
in življenja ter zdravja in življenja drugih. 
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OPOMBE: 5. člen 
Osnovna šola uresničuje temeljni družbeni 

smoter zlasti s tem, da: 
- opravlja vzgojnoizobraževalno delo naj- 

manj v obsegu obveznega programa v skladu 
s tem zakonom, 
- spodbuja in organizira interesno in druž- 

beno aktivnost učencev ter se v ta namen 
povezuje s starši, z delavci v organizacijah 
združenega dela ter z občani, organiziranimi 
v družbenih organizacijah in društvih, 

- skupaj s starši in drugimi uporabniki v 
krajevni skupnosti in občini razvija širše mož- 
nosti za aktivnost učencev, druge mladine in 
občanov na področju izobraževanja, kulture, 
telesne in tehnične kulture. 

Osnovna šola se z vsebino in organizacijo 
svojega celotnega delovanja vključuje v priza- 
devanja delavcev, delovnih ljudi in občanov 
za socialni in kulturni razvoj svojega okolja. 

6. člen 
Za celovito uresničevanje svoje družbene 

vloge osnovna šola razširja obseg in vsebino 
dela ter se programsko in organizacijsko obli- 
kuje tako, da uresničuje svojo vzgojnoizobra- 
ževalno in drugo dejavnost kot družbeno, kul- 
turno in telesno kulturno središče v krajevni 
skupnosti in prerašča v celodnevno šolo. 

Pri svojem delu se osnovna šola povezuje in 
sodeluje z organizacijami združenega dela in 
drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, družbenopolitičnimi, družbenimi 
organizacijami in društvi, spodbuja vključeva- 
nje učencev v dejavnost teh organizacij ter se 
vključuje v življenje in delo delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti. 

7. člen 
Dejavnost osnovne šole je posebnega druž- 

benega pomena. 
Posebni družbeni interes zagotavlja ta za- 

kon s tem, da določa pogoje za opravljanje 
vzgojnoizobraževalnega dela, soodločanje 
delegatov uporabnikov, ustanovitelja, krajev- 
ne skupnosti in družbenopolitičnih organiza- 
cij v svetu osnovne šole, soglasje občinske 
skupščine k statutu osnovne šole in druge 
oblike družbenega vpliva. 

8. člen 
Občina ustanavlja osnovne šole in zagotav- 

lja splošne pogoje za njihovo delo, zagotavlja 
varstvo pravic občanov do osnovnega šolanja 
in skr-bi za skladnost načrtovanja dejavnosti 
osnovnih šol z družbenim planom občine. 

9. člen 
Podlaga za načrtovanje vzgojnoizobraže- 

valnega dela v osnovni šoli je program življe- 
nja in dela osnovne šole, ki ga sprejme stro- 
kovni svet SR Slovenije za vzgojo in izobraže- 
vanje (v nadaljnjem besedilu strokovni svet). 

10. člen 
Uporabniki skupaj z izvajalci načrtujejo de- 

lo in razvoj osnovne šole ter se sporazumeva- 

jo o pogojih in načinu svobodne menjave dela 
v skladu z zakonom. 

; «•«•» 
Predmet svobodne menjave na področju 

osnovnega šolanja je program storitev, po- 
trebnih za izvedbo delovnega načrta osnovne 
šole iz 37. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: program storitev), lahko pa tudi po- 
samične storitve. 

Program storitev obsega zlasti: 
- vrste, obseg in zahtevnost vzgojnoizo- 

braževalnega in drugega dela, potrebnega za 
izvedbo delovnega načrta osnovne šole, 
- organizacijo vzgojnoizobraževalnega de- 

la in število učencev osnovne šole po razredih 
in oddelkih, 
- materialne pogoje, s katerimi osnovna 

šola omogoča vzgojnoizobraževalno, kultur- 
no, telesnokulturno in tehnično dejavnost 
mladine in občanov v krajevni skupnosti. 

12. člen 
Delavci osnovne šole pridobivajo dohodek 

iz celotnega prihodka, ki ga ustvarijo: 
- s svobodno menjavo dela, 
- s soudeležbo staršev in drugih uporabni- 

kov pri posameznih storitvah v skladu z zako- 
nom, 
- s prodajo proizvodov in storitev, 
- na drugih podlagah, določenih z zako- 

nom. 
13. člen 

Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne 
šole po tem zakonu je tisti del programa živ- 
ljenja in dela osnovne šole, na podlagi katere- 
ga se vsem občanom v Socialistični republiki 
Sloveniji zagotavlja uresničevanje pravice do 
osnovnega šolanja. 

Obvezni predmetnik in učni načrt osnovne 
šole skupaj z drugimi pravicami učencev po 
tem zakonu tvori zagotovljeni program. 

14. člen 
Uporabniki in izvajalci planirajo osnovno 

šolanje tako, da omogočajo najmanj uresni- 
čevanje zagotovljenega programa v skladu s 
tem zakonom. 

Zagotovljeni program po tem zakonu ob- 
sega: 

- programe storitev, s katerimi osnovna 
šola uresničuje obvezni predmetnik in učni 
načrt iz 28. in 29. člena tega zakona po nor- 
mativih iz 48. in 108. člena in v skladu s 
smernicami za delo osnovnih šol iz 27. člena 
tega zakona, 

- storitve, s katerimi se zagotavljajo pravi- 
ce iz 79. člena, in druge pravice učencev po 
tem zakonu. 

če se uporabniki in izvajalci ne dogovorijo 
drugače, se za vrednotenje zagotovljenega 
programa šteje, da učitelj opravi 20 ur nepo- 
srednega vzgojnoizobraževalnega dela na te- 
den. 

15. člen 
Vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli v 

obsegu zagotovljenega programa po tem za- 
konu je brezplačna. 
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Uporabniki in izvajalci se v občinski izobra- 
ževalni skupnosti s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana lahko dogovorijo, da 
zagotovijo brezplačno vzgojo in izobraževa- 
nje tudi v obsegu, ki presega zagotovljeni 
program po tem zakonu. 

16. člen 

Uporabniki in izvajalci lahko v občinski izo- 
braževalni skupnosti v skladu z zakonom do- 
ločijo, da starši učencev prispevajo za učbe- 
nike in druge šolske potrebščine, za šolsko 
prehrano, za šolo v naravi in za druge oblike 
vzgojnoizobraževalnega dela, ki presegajo 
zagotovljeni program iz 14. člena tega zako- 
na. 

17. člen 

Otroci tujih državljanov in oseb brez držav- 
ljanstva, ki živijo v SR Sloveniji, imajo pravico 
obiskovati osnovno šolo in pripravo na 
osnovno šolo pod enakimi pogoji kot držav- 
ljani SFRJ. 

18. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih 
je otrok v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: star- 
ši), so odgovorni, da njihovi otroci redno obi- 
skujejo osnovno šolo in pripravo na osnovno 
šolo. 

19. člen 
Učni jezik v osnovni šoli je slovenščina. 
V osnovnih šolah na območjih, kjer živijo 

pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodnosti, in so s statutom občin 
opredeljena kot narodnostno mešana območ- 
ja, se za poglabljanje enakopravnega sožitja 
med pripadniki slovenskega naroda in itali- 
janske narodnosti in za razvijanje dvojezično- 
sti učenci obvezno učijo jezika italijanske na- 
rodnosti, učenci italijanske narodnosti pa slo- 
venskega jezika. 

V osnovnih šolah na območjih, kjer živijo 
pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
madžarske narodnosti, in so s statutom obči- 
ne opredeljena kot narodnostno mešana ob- 
močja, se v skladu s posebnim zakonom or- 
ganizira vzgojnoizobraževalno delo v sloven- 
skem in madžarskem jeziku. 

20. člen 
Varstvo posebnih pravic pripadnikov itali- 

janske in madžarske narodnosti na področju 
osnovnega šolanja se ureja s posebnim zako- 
nom. 

21. člen 

Za otroke delavcev na začasnem delu v 
tujini se lahko v skladu z načeli tega zakona in 
v skladu z družbenim dogovorom organizira 
dopolnilno izobraževanje iz posameznih 
predmetov po predmetniku osnovne šole. 

22. člen 
Pripadniki drugih narodov in narodnosti 

Jugoslavije imajo pravico do osnovnega šola- 

nja v svojem materinem jeziku pod pogoji, ki 
jih določa ta zakon za ustanavljanje in zače- 
tek dela osnovne šole in za razporejanje 
učencev v oddelke. 

23. člen 

Vzgoja in izobraževanje otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju se organizira v 
skladu s tem zakonom in posebnimi predpisi. 

24. člen 
Osnovna šola ima statut. 
Skupščina občine, ki je ustanovitelj osnov- 

ne šole, daje soglasje k statutu osnovne šole. 

25. člen 

Osnovna šola ima pečat, v katerem je grb 
SR Slovenije, ime osnovne šole in občine, v 
kateri ima šola sedež. 

V pečatu enote osnovne šole je tudi ime 
kraja, v katerem je sedež enote. 

II. ŽIVLJENJE IN DELO OSNOVNE 
ŠOLE 

1. Program življenja in dela osnovne 
šole 

26. člen 

Vzgojnoizobraževalno in drugo delo v 
osnovni šoli temelji na programu življenja in 
dela osnovne šole, ki ga sprejme strokovni 
svet. 

Program življenja in dela osnovne šole ob- 
sega: 

- smernice za delo osnovnih šol, 
- obvezni predmetnik in učni načrt osnov- 

ne šole, 
- učne načrte za fakultativne predmete. 

27. člen 
Smernice za delo osnovnih šol določajo 

načela za načrtovanje življenja in dela osnov- 
ne šole, vrste dejavnosti in nalog osnovne 
šole; oblike in način uveljavljanja aktivne vlo- 
ge učencev v vzgojnoizobraževalnem proce- 
su ter vzgoje učencev za samoupravljanje in 
za aktivno družbeno življenje; navodila za po- 
vezovanje pouka z drugimi oblikami vzgojnoi- 
zobraževalnega dela in drugimi aktivnostmi 
osnovne šole; navodila za bogatitev vsebine 
in oblik izvajanja interesnih dejavnosti, vsebi- 
no in oblike sodelovanja osnovnih šol med 
seboj ter z vzgojnovarstvenimi organizacija- 
mi, glasbenimi šolami, organizacijami usmer- 
jenega izobraževanja, zdravstvenimi in dru- 
gimi organizacijami združenega dela družbe- 
nopolitičnimi in družbenimi organizacijami 
ter društvi v krajevni skupnosti in širšem oko- 
lju ter naloge šolskih svetovalnih in drugih 
strokovnih delavcev v osnovni šoli. 

Sestavni del smernic za delo osnovnih šol 
so tudi navodila za delo osnovnih šol v izre- 
dnih razmerah. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 28. člen 
Z obveznim predmetnikom se določi teden- 

sko in letno število ur pouka po posameznih 
predmetih, število ur interesnih dejavnosti, ur 
oddelčne skupnosti ter dopolnilnega in do- 
datnega pouka. 

29. člen 
Učni načrt osnovne šole določa smotre in 

vsebino vzgojnoizobraževalnega dela ter vse- 
binska in metodična navodila za izvajanje 
vzgojnoizobraževalnega dela po posameznih 
predmetih ter navodila za izvajanje dodatne- 
ga in dopolnilnega pouka. 

30. člen 
Predmetnik in učni načrt osnovne šole mo- 

rata upoštevati dosežke pedagoške in drugih 
znanosti ter umske in telesne zmogljivosti 
učencev. Vzgojnoizobraževalno delo po ob- 
veznem predmetniku za posamezen razred ne 
sme preseči 30 ur tedensko. 

31. člen 
Učni načrti fakultativnih predmetov določa- 

jo obseg in vsebino vzgojnoizobraževalnega 
dela iz predmetov oziroma področij, ki jih ne 
vsebujeta obvezni predmetnik in učni načrt 
osnovne šole. S poukom fakultativnih pred- 
metov osnovna šola razširja in poglablja 
vzgojnoizobraževalno delo z učenci v skladu 
z njihovimi sposobnostmi in interesi. 

32. člen 
V osnovni šoli se uporabljajo učbeniki in 

učila, ki jih potrdi strokovni svet. 

33. člen 
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli 

obsega: pouk, interesne dejavnosti, praktično 
delo in druge oblike organiziranega dela z 
učenci, samostojno delo učencev in drugo 
pripravo na pouk, organizirano rekreacijo in 
podobne oblike dela z učenci. 

Ura vzgojnoizobraževalnega dela v osnovni 
šoli traja praviloma 45 minut. 

S programom življenja in dela osnovne šole 
se lahko določi daljše ali krajše trajanje učne 
ure za izvajanje posameznih oblik vzgojnoizo- 
braževalnega dela iz prvega odstavka tega 
člena. 

34. člen 
Pouk po predmetniku in učnem načrtu or- 

ganizira osnovna šola za vse učence. Pri tem 
omogoča smotrno povezovanje pouka po po- 
sameznih predmetih, dodatnega in dopolnil- 
nega pouka in interesnih dejavnosti v obsegu, 
določenem s predmetnikom. 

35. člen 
Za vključevanje učencev v vsebinsko in or- 

ganizacijsko bogatejše dejavnosti se organi- 
zira osnovna šola kot celodnevna šola in s 
tem zagotavlja vsem učencem možnosti za 
uspešno vzgojo in izobraževanje, za zadovo- 

ljevanje njihovih razvojnih interesov in potreb 
ter izboljšuje pogoje za načrtno in celovito 
uresničevanje smotrov in nalog, določenih s 
tem zakonom in družbeno vlogo osnovne 
šole. 

Kadar ni možnosti za uvedbo celodnevne 
šole, organizira osnovna šola v skladu s po- 
trebami in možnostmi uporabnikov razširjen 
program interesnih dejavnosti za vse učence 
in podaljšano bivanje za učence, ki so potreb- 
ni posebne pomoči ter zanje organizira vzgoj- 
noizobraževalno delo po načelih, ki veljajo za 
celodnevno šolo. 

36. člen 
S celodnevnim življenjem in delom razširja 

osnovna šola skrb za razvoj otrok zlasti s tem, 
da povezuje uresničevanje predmetnika in 
učnega načrta osnovne šole z drugimi oblika- 
mi vzgojnoizobraževalnega dela in drugimi 
aktivnostmi, organizira samostojno delo 
učencev in druge oblike priprave učencev na 
vzgojnoizobraževalno delo, pouk fakultativ- 
nih predmetov, razširjeni program interesnih 
dejavnosti, rekreacijo in druge aktivnosti za 
sprostitev učencev, organizira delo učencev v 
njihovih organizacijah, jirri omogoča vključe- 
vanje v delo glasbenih šol, kulturnih in tele- 
snokulturnih organizacij, organizacij za te- 
hnično kulturo, v življenje in delo krajevne 
skupnosti in organizacij združenega dela ter v 
druge dejavnosti, predvidene z letnim delov- 
nim načrtom. 

2. Načrtovanje življenja in dela v 
osnovni šoli 

37. člen 
Osnovna šola opravlja vzgojnoizobraževal- 

no in drugo delo po delovnem načrtu, ki ga v 
skladu s tem zakonom in programom življenja 
in dela osnovne šole sprejme svet osnovne 
šole. 

Z delovnim načrtom se podrobneje določi 
obseg, vsebina in razporeditev vzgojnoizo- 
braževalnega in drugega dela, potrebnega za 
uresničitev obveznega predmetnika in učne- 
ga načrta, fakultativnih predmetov in razširje- 
nega programa interesnih dejavnosti, naloge 
na področju ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, delo šolske knjižnice, delo orga- 
nizacij in društev na šoli, aktivnosti za vklju- 
čevanje šole v okolje, usmerjanje in poklicno 
svetovanje; vrste in obseg nalog, s katerimi 
šola uresničuje prizadevanja in skrb za telesni 
in duševni razvoj, zdravje in prehrano učen- 
cev, različne oblike varstva učencev, oblike 
sodelovanja s starši, sodelovanje zunanjih so- 
delavcev, strokovno izpopolnjevanje učite- 
ljev, hospitacije, sodelovanje s šolami za izo- 
braževanje učiteljev, delo strokovnih orga- 
nov, delo šolskih svetovalnih in drugih delav- 
cev ter druge naloge, potrebne za uresničeva- 
nje programa življenja in dela šole in naloge, s 
katerimi bo uresničevala svojo družbeno vlo- 
go v krajevni skupnosti in občini. 
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38- č,en .iuši,. 
Za razširjanje in poglabljanje znanca učen- 

cev v okviru učnega načrta osrretMiftSHŠDle, 
fakultativnih predmetov in interesnih dejav- 
nosti ter za usposabljanje učencev za samo- 
stojno delo ima osnovna šola šolsko knjiž- 
nico. 

V šolski knjižnici se učenci navajajo na sa- 
mostojno uporabo vseh vrst knjižnega gradi- 
va in drugih pripomočkov, se usposabljajo za 
samoizobraževanje in si oblikujejo odnos do 
knjige. J 39. člen 

Osnovna šola z vsem svojim vzgojnoizobra- 
ževalnim in drugim delom načrtno razvija 
sposobnosti, interese in nagnjenja učencev 
ter jih usmerja v nadaljnje izobraževanje in v 
delo. 

Osnovna šola uresničuje usmerjanje zlasti s 
tem, da spremlja razvoj učencev in jih načrtno 
vključuje v aktivnosti v okviru pouka, intere- 
snih dejavnosti in delovnih akcij v šoli in v 
krajevni skupnosti. Seznanja jih s pomenom 
in značilnostmi posameznih vrst dela in proiz- 
vodnje, z razvojnimi usmeritvami okolja in 
celotne družbe in z možnostmi zaposlovanja 
in izobraževanja. 

Pri poklicnem usmerjanju in svetovanju 
učencem sodeluje osnovna šola s starši, 
skupnostmi za zaposlovanje, šolsko zdrav- 
stveno službo, srednjimi šolami in drugimi 
organizacijami združenega dela. 

40. člen 
Osnovna šola skrbi za zdrav telesni in du- 

ševni razvoj ter za zdravje učencev z razvija- 
njem navad in potreb po ohranitvi in krepitvi 
lastnega zdravja in zdravja drugih, z razvija- 
njem telesne kulture ter trajnih navad in po- 
treb po telesni aktivnosti in rekreaciji. V ta 
namen skrbi zlasti za: 
- sodelovanje z zdravstvenimi in telesno- 

kulturnimi organizacijami, 
- obvezen zdravniški pregled za učence, 

vpisane v 1. razred pred začetkom pouka, za 
redne sistematične zdravstvene preglede v 
času šolanja in za cepljenje, 

- pravilno razporeditev pouka, samostoj- 
nega dela in interesnih dejavnosti v skladu s 
pedagoško-psihološkimi in zdravstveno hi- 
gienskimi vidiki. 

- za redne zdravstvene preglede osebja, 
zaposlenega v šoli. 

41. člen 

Kot sestavni del skrbi za zdrav telesni in 
duševni razvoj otrok in kot pomoč družini 
organizira osnovna^šola prehrano učencev. 

42. člen 
Za zagotavljanje enotnosti vzgoje in skrbi 

za razvoj otrok osnovna šola sodeluje s starši 
zlasti pri: usklajevanju prizadevanj za razvoj 
učencev, organiziranju interesnih dejavnosti 
in izrabi prostega časa, preskrbi z učbeniki in 
drugimi šolskimi potrebščinami, usmerjanju 
in poklicnem svetovanju učencem in vzgoji za 
humane odnose med spoloma. 

Sodelovanje šole s starši se uresničuje z 
roditeljskimi sestanki, obiski staršev v šoli, 
obiski učiteljev in strokovnih delavcev na 
učenčevem domu, z vključevanjem staršev v 
vzgojnoizobraževalno delo pri organizaciji 
izletov, letovanj in izvajanju interesnih dejav- 
nosti, s sodelovanjem v svetih staršev v svetu 
osnovne šole ter z drugimi oblikami organizi- 
ranega sodelovanja, ki jih osnovna šola dolo- 
či z delovnim načrtom v skladu s statutom. 

43. člen 

Osnovna šola se s svojim življenjem in de- 
lom vključuje v krajevno skupnost in širšo 
družbeno skupnost in prevzema soodgovor- 
nost za razvoj svojega okolja. 

V ta namen se povezuje z organizacijami 
združenega dela, z družbenopolitičnimi in 
družbenimi organizacijami ter društvi v kra- 
jevni skupnosti, vključuje zunanje sodelavce 
ter organizira javne prireditve, delovne akcije 
in sodeluje v družbenopolitičnem, kulturno- 
prosvetnem in telesnokulturnem življenju ter 
pri aktivnosti na področju tehnične kulture. 

44. člen 

Za uresničevanje družbenih smotrov in na- 
log osnovne šole, zlasti pri vzgoji učencev za 
samoupravljanje, za spodbujanje njihove 
družbenopolitične aktivnosti, za zadovoljeva- 
nje interesov učencev na področju kulture, 
telesne kulture, tehnične kulture in zdravstve- 
ne vzgoje ter za medsebojno pomoč vzpod- 
buja osnovna šola dejavnost organizacij in 
društev, ki jih ustanavljajo učenci, in sodelo- 
vanje učencev pri delu organizacij in društev 
v krajevni skupnosti. 

Pri tem šola upošteva načela prostovoljno- 
sti, samouprave učencev in samostojnosti nji- 
hovih organizacij, zagotavlja mentorje iz vrst 
delavcev šole in drugih delavcev in občanov 
in prispeva k zagotavljanju materialnih in dru- 
gih pogojev za delo teh organizacij in društev. 

45. člen 

Osnovna šola je odgovorna za strokovno in 
kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževainega 
dela in drugih nalog, ki izhajajo iz tega za- 
kona. 

Za povečanje strokovnosti in kvalitete dela 
osnovna šola posodablja in razvija vzgojnoi- 
zobraževalno delo ter se povezuje z izobraže- 
valnimi, raziskovalnimi in drugimi organizaci- 
jami združenega dela. 

Za poglabljanje in pospeševanje strokovno- 
sti vzgojnoizobraževainega dela, za izvajanje 
posameznih nalog iz delovnega načrta ter za 
pomoč učencem ima osnovna šola šolske 
svetovalne in druge strokovne delavce. 

3. Organizacija 
vzgojnoizobraževainega deia 

46. člen 

Vzgojnoizobraževalno delo po predmetniku 
in učnem načrtu izvaja osnovna šola v razre- 
dih, oddelkih in skupinah. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 47. člen 

Razred je temeljna organizacijska enota, ki 
obsega v skladu s predmetnikom in učnim 
načrtom učno snov enega šolskega leta. 

Za racionalno izvajanje vzgojnoizobraže- 
valnega dela ter za aktivno sodelovanje učen- 
cev pri tem delu se učenci enega razreda v 
skladu s pedagoškimi načeli in normativi raz- 
poredijo v oddelke. Izjemoma se lahko zaradi 
majhnega števila učencev dveh razredov raz- 
poredijo v kombinirani oddelek. 

V primerih, ko zaradi majhnega števila 
učencev ni smotrno organizirati pouka po ra- 
zredih in oddelkih (majhne osnovne šole, 
osnovne šole v zdravstvenih organizacijah in 
podobno) osnovna šola lahko z delovnim na- 
črtom ne glede na določbo prvega in drugega 
odstavka tega člena organizira individualno 
ali skupinsko vzgojnoizobraževalno delo z 
učenci. 

Pri vzgojno izobraževalnem delu se učenci 
enega ali več razredov ali oddelkov lahko 
razporedijo v učne skupine. 

48. člen 
Normative o številu učencev v oddelkih in 

skupinah določijo uporabniki in izvajalci v 
izobraževalni skupnosti ter pri tem upošteva- 
jo, da število učencev v oddelku ne more biti 
večje od 32, v kombiniranem oddelku pa ne 
večje od 24. Če je z učnim načrtom določeno, 
da se pri posameznem predmetu zaradi var- 
nosti učencev oziroma narave vzgojnoizobra- 
ževalnega dela oddelek deli v učne skupine, 
število učencev v skupini ne sme biti večje od 
20. 

Normative o številu učencev za izvajanje 
fakultativnih predmetov in razširjenega pro- 
grama interesnih dejavnosti sprejmejo upo- 
rabniki in izvajalci v občinski izobraževalni 
skupnosti. 

49. člen 
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 

31. avgusta. 

Šolsko leto se deli na dve polletji. 

50. člen 
Razporeditev vzgojnoizobraževalnega dela, 

pouka proste dneve, trajanje in razporeditev 
šolskih počitnic v šolskem letu določi s šol- 
skim koledarjem Republiški komite za vzgojo 
in izobraževanje. 

51. člen 
Vzgojnoizobraževalno delo v osnovni šoli je 

organizirano tako, da ga izvaja v posamez- 
nem oddelku v prvih štirih razredih praviloma 
en učitelj (učitelj razrednega pouka), v višjih 
razredih pa izvajajo vzgojnoizobraževalno de- 
lo pri posameznih predmetih oziroma skupi- 
nah predmetov učitelji, usposobljeni za pouk 
posameznih predmetov (učitelji predmetnega 
pouka). 

V petem razredu lahko opravljajo vzgojnoi- 
zobraževalno delo pri posameznih predmetih 
ali skupinah predmetov tudi učitelji razredne- 
ga pouka. 

Od prvega do četrtega razreda se lahko 
uvede predmetni pouk za telesno, likovno in 
glasbeno vzgojo, na narodnostno mešanem 
ozemlju pa tudi za pouk jezika narodnosti. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega 
člena lahko v celodnevni šoli v posameznem 
oddelku prvih štirih razredov izvajata vzgoj- 
noizobraževalno delo dva ali več učiteljev, 
usposobljenih za razredni pouk ali učitelj in 
vzgojitelj predšolskih otrok. 

52. člen 
Osnovna šola organizira vzgojnoizobraže- 

valno delo tako, da zagotovi napredek tudi 
učencem, ki težje sledijo pouku ali se poča- 
sneje razvijajo in da omogoči nadarjenim 
učencem hitrejši razvoj in napredovanje. 

To doseže z individualizacijo vzgojnoizo- 
braževalnega dela v okviru skupnega dela 
učencev v oddelku, z dopolnilnim poukom za 
učence, ki težje sledijo pouku, in z dodatnim 
poukom za poglabljanje znanja učencev. 

Dopolnilni in dodatni pouk sta za učence 
obvezna. Podrobnejše določbe o obsegu, or- 
ganizaciji in načinu vključevanja učencev v 
dopolnilni in dodatni pouk določi s progra- 
mom življenja in dela osnovne šole strokovni 
svet. 

53. člen 
Učencem, ki prihajajo iz drugih socialistič- 

nih republik, in socialističnih avtonomnih po- 
krajin ter otrokom delavcev, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini, posveča osnovna šola 
posebno skrb in po potrebi organizira zanje 
posebne oblike pomoči, da jim omogoči hi- 
trejše obvladovanje razlik v učnih načrtih ter 
lažjo vključitev v novo okolje.' 

Za učence, ki prihajajo iz drugih socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih po- 
krajin, osnovna šola organizira tudi fakultativ- 
ni pouk materinega jezika. 

Pouk iz prejšnjega odstavka je za učence 
brezplačen. 

54. člen 
Če osnovna šola opravlja vzgojo in varstvo 

predšolskih otrok, izobraževanje in usposab- 
ljanje otrok z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju ali osnovno glasbeno izobraže- 
vanje, se to delo organizira v skladu s poseb- 
nimi predpisi. 

Osnovna šola povezuje dejavnost iz prejš- 
njega odstavka z delom osnovne šole kot ce- 
lote ter zagotavlja vključevanje teh otrok v 
dejavnost osnovne šole v skladu z njihovimi 
telesnimi in duševnimi zmogljivostmi. 

4. Osnovno izobraževanje odraslih 

55. člen 
Osnovno izobraževanje odraslih se izvaja 

po obveznem predmetniku in učnem načrtu 
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za osnovno izobraževanje odraslih, ki ga 
sprejme strokovni svet. 

Sestavni del obveznega predmetnika in uč- 
nega načrta za odrasle so tudi navodila za 
prilagoditev organizacije vzgojnoizobraževal- 
nega dela odraslih. 

Izobraževanje odraslih se organizira v po- 
sebnih oddelkih osnovnih šol ali v osnovnih 
šolah za odrasle ter se opravlja v sodelovanju 
z delavskimi univerzami in izobraževalnimi 
centri. 

Organizacija in razporeditev vzgojnoizo- 
braževalnega dela se prilagaja njihovim de- 
lovnim in drugim obveznostim. 

56. člen 
Odrasli lahko končajo osnovno šolo tudi z 

opravljanjem izpitov po posameznih predme- 
tih oziroma razrednih izpitov po predmetniku 
in učnem načrtu za odrasle. 

57. člen 
Odrasli si lahko v okviru izobraževanja za 

določena dela v skladu z zakonom o usmerje- 
nem izobraževanju pridobijo tudi osnov- 
nošolsko izobrazbo. 

58. člen 
Določbe tega zakona o življenju in delu 

osnovne šole se primerno uporabljajo tudi v 
oddelkih in osnovnih šolah za odrasle. 

59. člen 
Organizacije združenega dela v skladu z 

določbami samoupravnih splošnih aktov svo- 
jim delavcem zagotovijo možnost za obisko- 
vanje pouka in opravljanje izpitov za pridobi- 
tev osnovnošolske izobrazbe. 

5. Ocenjevanje in napredovanje 

60. člen 
Učitelji med šolskim letom sproti preverjajo 

in ocenjujejo znanje učenca. Pri tem upošte- 
vajo sposobnosti, prizadevnost, aktivnost in 
napredek učenca, razvoj njegovih učnih in 
delovnih navad in sposobnost za uporabo pri- 
dobljenega znanja. 

Učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje 
učencev v skladu s sodobnimi pedagoškimi in 
psihološkimi dognanji in na način, ki ustreza 
posameznim učnim predmetom. 

61. člen 
Znanje se ocenjuje iz posameznih predme- 

tov po obveznem predmetniku in učnem na- 
črtu osnovne šole in iz fakultativnih predme- 
tov. Znanje iz predmeta družbeno moralna 
vzgoja se ne ocenjuje. 

Ob koncu pouka v šolskem letu se določi 
tudi splošni uspeh učenca. 

Ob koncu pouka v prvem polletju in ob 
koncu pouka v šolskem letu se ocenjuje tudi 
vedenje učenca. 

62. člen OPOMBE: 
V prvem polletju učitelj ne ocenjuje učen- 

cev prvega razreda, temveč jih spodbuja z 
vzgojnimi sredstvi, spremlja in ugotavlja nji- 
hov napredek in o tem sproti obvešča starše. 

63. člen 
Ugotovitve o znanju in vedenju učenca se 

izražajo z ocenami. Preverjanje in ocenjeva- 
nje znanja mora zagotavljati objektivnost in 
pregled nad obvladovanjem vsebine vzgoj- 
noizobraževalnega dela. 

Preverjanje in ocenjevanje znanja je javno. 
Učitelji z ustreznimi oblikami in metodami 
pedagoškega dela zagotavljajo sodelovanje 
učencev pri preverjanju in ocenjevanju. 

64. člen 
Če učenčevi starši menijo, da je bil učenec 

ob koncu pouka v šolskem letu oziroma pri 
izpitu iz 67. in 68. člena tega zakona nepravil- 
no ocenjen, lahko predložijo v treh dneh po 
prejemu spričevala učiteljskemu zboru obra- 
zložen ugovor. 

Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po 
prejemu ugovora imenuje komisijo, ki takoj 
preveri ustreznost ocene in učenca oceni. 
Ocena komisije je dokončna. 

65. člen 
Učenci osnovne šole praviloma napreduje- 

jo v višji razred. 
Razred ponavljajo v primerih, ko si tudi z 

dopolnilnim poukom in drugimi oblikami po- 
moči niso pridobili znanja, ki je potrebno za 
uspešno delo v višjem razredu. 

O ponavljanju razreda odloči učiteljski zbor 
osnovne šole na podlagi pismene strokovne 
utemeljitve razrednika. 

66. člen 
Ne glede na določbe iz prejšnjega člena 

ima učenec na zahtevo staršev pravico po- 
navljati razred zaradi slabšega splošnega 
uspeha, daljše odsotnosti, bolezni, preselitve 
ali zaradi drugih opravičljivih razlogov. 

67. člen 

Učenci osmega razreda uspešno končajo 
osnovno šolo, kadar so ocenjeni s pozitivnimi 
ocenami iz vseh predmetov po predmetniku 
ki se ocenjujejo. 

Učenci osmega razreda, ki so ob koncu 
pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz 
enega ali več predmetov, lahko z izpitom po- 
pravljajo negativne ocene. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega 
člena učenci osmega razreda lahko uspešno 
končajo osnovno šolo, tudi če so negativno 
ocenjeni iz tujega jezika. Tem učencem se na 
njihovo zahtevo izda spričevalo o končani 
osnovni šoli brez ocene iz tujega jezika. 

68. člen 
Učenci, ki zaradi bolezni ali drugih uteme- 

ljenih razlogov ne morejo obiskovati pouka, 
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OPOMBE: lahko opravljajo do konca šolskega leta razre- 
dni izpit. 

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega od- 
stavka odloča učiteljski zbor. 

Izpite iz prvega odstavka tega člena oprav- 
ljajo učenci pred izpitno komisijo. 

69. člen 
Učenec, ki je iz zdravstvenih razlogov v 

celoti oproščen sodelovanja pri posameznem 
predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. 

70. člen 
Osnovna šola mora omogočiti nadarjenim 

učencem, da prej kot v osmih letih končajo 
osnovno šolo. 

71. člen 
Podrobnejše določbe o ocenjevanju, o ugo- 

vorih na oceno, napredovanju in izpitih v os- 
novnih šolah za učence in o posebnostih v 
ocenjevanju in napredovanju odraslih izda 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje. 

III. UČENCI 

1. Vpis 

72. člen 
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v 

mesecu septembru za naslednje šolsko leto. 
Vpisani učenci se obvezno vključijo v pripra- 
vo na osnovno šolo. 

73. člen 
V prvi razred osnovne šole se vpišejo otroci, 

ki bodo do začetka šolskega leta dopolnili 
šest let in pol. 

V prvi razred se lahko vpišejo tudi otroci, ki 
bodo do začetka šolskega leta dopolnili šest 
let. 

Otroci iz prejšnjega odstavka lahko začnejo 
obiskovati prvi razred, če se ugotovi, da so 
zreli za vstop v osnovno šolo. 

Če vzgojitelj oziroma učitelj, ki vodi pripra- 
vo otroka na osnovno šolo ocenjuje, da otrok 
iz prvega odstavka tega člena ni zrel za vstop 
v osnovno šolo, predlaga, da se tudi zanj 
ugotovi zrelost za vstop v osnovno šolo. 

Če otrok ni zrel za vstop v osnovno šolo, se 
obiskovanje prvega razreda odloži za eno le- 
to, otrok pa še naprej obiskuje pripravo na 
osnovno šolo. Osnovna šola sodeluje s starši 
tega otroka in jim daje napotke za delo z njim. 

74. člen 
Pri ugotavljanju zrelosti za vstop otroka v 

osnovno šolo se upoštevajo zlasti dinamika 
osebnega in telesnega razvoja otroka v celot- 
nem predšolskem obdobju ter pogoji in mož- 
nosti za njegov uspešen razvoj v okolju, kjer 
ži\/i. 

Zrelost otroka za vstop v osnovno šolo ugo- 
tavlja komisija za sprejem šolskih novincev, ki 
jo imenuje svet osnovne šole. Komisijo se- 

stavljajo vzgojitelj oziroma učitelj, ki je vodil 
pripravo otroka na vstop v osnovno šolo, šol- 
ski zdravnik, psiholog ali pedagog in drugi 
strokovni delavci. 

O ugotovitvah komisije morajo biti starši 
obveščeni najmanj dva meseca pred začet- 
kom pouka. Ce je bilo otroku odloženo obi- 
skovanje prvega razreda za eno leto, mora 
komisija svojo odločitev pismeno obrazložiti. 
Če se starši z odločitvijo komisije ne strinjajo, 
imajo pravico ugovora na svet osnovne šole. 

75. člen 
Osnovna šola lahko med šolikim letom v 

sodelovanju s šolsko zdravstveno službo in v 
dogovoru s starši odloži učencu obiskovanje 
prvega razreda za eno leto, če ugotovi, da pot 
v šolo in obremenitev z vzgojnoizobraževal- 
nim delom škodljivo vpliva na njegovo zdravje 
ali pa zaradi bolezni pogosto izostaja od 
pouka. 

76. člen 
Učenec se praviloma vpiše v osnovno šolo v 

šolskem okolišu, kjer stanuje. Iz utemeljenih 
razlogov se lahko vpiše v drugo osnovno šolo. 

Med šolanjem lahko učenec iz utemeljenih 
razlogov prestopi na drugo osnovno šolo. 

O utemeljenosti razlogov po prvem in dru- 
gem odstavku odloča organ, ki ga določa 
statut osnovne šole, na katero se želi učenec 
vpisati oziroma prestopiti. 

2. Pravice in dolžnosti učencev 

77. člen 
Učenec ima pravico in dolžnost, da prispe- 

va k uresničevanju smotrov in nalog osnovne 
šole. 

Učenec je dolžan redno obiskovati pouk in 
druge oblike vzgojnoizobraževalnega dela ter 
izpolnjevati obveznosti in naloge, določene s 
statutom in drugimi splošnimi akti v skladu s 
tem zakonom in programom življenja in dela 
šole. 

78. člen 
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov 

oproščen sodelovanja pri posameznih obli- 
kah vzgojnoizobraževalnega dela in drugih 
aktivnostih osnovne šole. 

79. člen 
Učenci, ki stanujejo v kraju, ki je oddaljen 

več kot 4 km od osnovne šole, imajo pravico 
do brezplačnega prevoza v osnovno šolo in 
nazaj. 

O načinu prevoza se osnovna šola dogovori 
s starši učencev in s krajevno skupnostjo. 

Če učencem iz prvega odstavka tega člena 
ni mogoče zagotoviti prevoza, imajo pravico 
do brezplačne oskrbe v kraju šolanja. 

80. člen 
Učenec izpolni osnovnošolsko obveznost, 

ko je osem let obiskoval osnovno šolo. 
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Če je učenec uspešno končal osnovno šolo 
prej kot v osmih letih, se šteje, da je izpolnil 
osnovnošolsko obveznost. 

81. člen 
Kdor je osem let obiskoval osnovno šolo/ pa 

je ni uspešno končal, jo lahko obiskuje kot 
reden učenec do sedemnajstega leta starosti. 

Če v primeru iz prejšnjega odstavka učenec 
z neprimernim odnosom do dela ovira vzgoj- 
noizobraževalno delo, lahko učiteljski zbor 
odloči, da ne sme več obiskovati osnovne 
šole. 

82. člen 
Starši morajo ob vsakem izostanku učenca 

sporočiti šoli vzrok izostanka. 
Osnovna šola lahko iz temeljnih razlogov 

dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 

83. člen 
Učenci imajo pravico do zdravstvenega var- 

stva v skladu s posebnimi predpisi. 

84. člen 
Vzgoja za samoupravljanje je sestavni del 

celotnega vzgojnoizobraževalnega dela v 
osnovni šoli, zato imajo učenci pravico, da se 
razvojni stopnji primerno vključujejo v sa- 
moupravljanje in sodelujejo pri oblikovanju in 
uresničevanju, delovnega načrta osnovne 
šole. 

Za uresničevanje pravice do samoupravlja- 
nja oblikujejo učenci skupnost učencev od- 
delka in skupnost učencev šole, kjer ob učite- 
ljevi pomoči obravnavajo posamezna vpraša- 
nja iz življenja in dela osnovne šole, medse- 
bojne odnose in odnose med učenci in učite- 
lji, dajejo predloge strokovnim in samouprav- 
nim organom šole zlasti v zvezi z oblikova- 
njem in izvajanjem delovnega načrta in sode- 
lujejo pri obravnavi teh predlogov. 

85. člen 
Učenci v osnovni šoli razvijajo samouprav- 

'ja!?je 'er zadovoljujejo svoje interese na po- 
ročju družbenega, kulturnega, telesnokultur- 
nega življenja in tehnike v zvezi pionirjev in v 
Zvezi socialistične mladine Slovenije ter v šol- 
skih društvih. 

V ta namen učenci ustanavljajo šolska 
društva in druge organizacije učencev. 

S -statutom osnovne šole se v skladu s po- 
sebnimi predpisi in statuti družbenih organi- 
zacij opredeli vloga in naloge organizacij 
učencev iz prvega odstavka tega člena v 
osnovni šoli. 

S statutom osnovne šole se opredelijo tudi 
naloge in delovno področje šolskih društev 
ter njihovo vključevanje v življenje in delo 
osnovne šole. 

Za ustanavljanje in delo šolskih društev ne 
veljajo določbe zakona o društvih. 

86. člen 
Učenci, ki se odlikujejo s svojim aktivnim 

delom pri vzgojnoizobraževalnem in drugem 

delu v šoli, so lahko pohvaljeni oziroma na- OPOMBE: 
grajeni, za učence, ki ne izpolnjujejo svojih 
dolžnosti in kršijo statut in druge splošne akte 
osnovne šole pa se uporabijo vzgojni ukrepi. 

87. člen 
Učenec osnovne šole ne more biti izključen 

iz šole, dokler je šoloobvezen. 
Če je iz vzgojnih razlogov potrebno, lahko 

osnovna šola v soglasju s starši vključi učen- 
ca v drugo osnovno šolo. „ 

88. člen 
S statutom osnovne šole se podrobno dolo- 

čijo pravice in dolžnosti učencev, pohvale, 
nagrade in vzgojni ukrepi ter postopek za 
uveljavljanje varstva pravic učencev v osnovni 
šoli. 

Osnovna šola s statutom določi pravice in 
dolžnosti odraslih, ki se izobražujejo v osnov- 
ni šoii in način uresničevanja njihovih samo- 
upravnih pravic. 

IV. DELAVCI 

1. Splošne določbe 

89. člen 
Delavci, ki v osnovni šoli opravljajo vzgoj- 

noizobraževalno delo oziroma sodelujejo pri 
tem delu, so učitelji, vzgojitelji predšolskih 
otrok, šolski svetovalni delavci in drugi stro- 
kovni delavci. 

V osnovni šoli delajo tudi drugi delavci. 

90. člen 
Učitelji opravljajo vzgojnoizobraževalno in 

drugo delo, s katerim uresničujejo smotre in 
naloge osnovne šole. Pri svojem delu učitelji z 
načrtnim spodbujanjem in usmerjanjem ak- 
tivnosti in sodelovanjem učencev v vzgojnoi- 
zobraževalnem in drugem delu ter s povezo- 
vanjem s starši učencev zagotavljajo enotnost 
vzgoje in izobraževanja. 

91. člen 
Vzgojitelji predšolskih otrok izvajajo oziro- 

ma sodelujejo pri izvajanju programa intere- 
snih dejavnosti osnovne šole, samostojnega 
dela učencev in drugih oblik priprave učen- 
cev na vzgojnoizobraževalno delo ter različ- 
nih oblik varstva učencev. 

92. člen 
Šolski svetovalni delavci sodelujejo z učite- 

lji pri načrtovanju in izvajanju vzgojnoizobra- 
ževalnega dela, zlasti pri razvijanju metod in 
oblik pouka in samostojnega dela učencev ter 
opravljajo druge naloge, potrebne za napre- 
dek kvalitete vzgojnoizobraževalnega dela in 
za jDomoč učencem in staršem. 

Šolski svetovalni delavci so: pedagog, psi- 
holog, socialni delavec in specialni pedagog. 

Šolski svetovalni delavci morajo opraviti te- 
densko najmanj dve uri neposrednega vzgoj- 
noizobraževalnega dela z učenci. 
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OPOMBE: 93. člen 

Drugi strokovni delavci sodelujejo z učitelji, 
vzgojitelji in šolskimi svetovalnimi delavci pri 
izvajanju posameznih strokovnih nalog in pri 
pomoči posameznim učencem. 

Drugi strokovni delavci so: knjižničar, vodja 
šolske prehrane, zdravstveni in drugi strokov- 
ni delavci. 

94. člen 
Za obogatitev vzgojnoizobraževalnega dela 

v osnovni šoli in tesnejše povezovanje šole z 
okoljem, zlasti pri razvijanju interesnih dejav- 
nosti in poučevanju fakultativnih predmetov 
vključuje osnovna šola v svoje delo občane in 

, delavce drugih organizacij združenega dela, 
družbenih organizacij in društev, ki s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko prispevajo k 
uspešnejšemu uresničevanju smotrov in na- 
log osnovne šole. 

2. Pogoji 

95. člen 
Delavec, ki v osnovni šoli opravlja vzgojnoi- 

zobraževalno delo oziroma sodeluje pri tem 
delu, je lahko, kdor ima ustrezno izobrazbo v 
skladu s tem zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom osnovne šole, opravljen stro- 
kovni izpit, obvlada učni jezik ter s svojo ce- 
lotno poklicno in samoupravno dejavnostjo 
uveljavlja humane medčloveške odnose in so- 
cialistično samoupravljanje. 

96. člen 
Učitelj je lahko, kdor ima ustrezno pedago- 

ško strokovno izobrazbo, ki zajema poglob- 
ljeno obvladanje vsebin vzgoje in izobraževa- 
nja v osnovni šoli in mu omogoča, da uresni- 
čuje temeljne družbene smotre osnovne šole. 

Učitelj za razredni pouk v osnovni šoli mora 
imeti diplomo študijske smeri za razredni 
pouk na pedagoški akademiji. Učiteljem, ki so 
končali učiteljišče, velja ta izobrazba kot 
ustrezna. 

Učitelj za predmetni pouk mora imeti diplo- 
mo ustrezne smeri študija na pedagoški aka- 
demiji oziroma diplomo ustrezne smeri visoke 
ali višje šole. 

97. člen 
Vzgojitelj predšolskih otrok mora imeti 

strokovno izobrazbo v skladu z zakonom o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok. 

98. člen 
Šolski svetovalni delavci in drugi strokovni 

delavci morajo imeti ustrezno višjo ali visoko 
izobrazbo v svoji stroki. 

99. člen 
Knjižničar v osnovni šoli mora imeti diplo- 

mo študijske smeri za knjižničarstvo na peda- 
goški akademiji oziroma izpolnjevati pogoje 
za učitelja. 

100. člen 
•9iq si V9-> 

Delavci prvega odstavka 89. člena tega 
zakona se sprejemajo na delo na podlagi jav- 
nega razpisa. 

Osnovna šola mora vsako leto objaviti raz- 
pis prostih in neustrezno zasedenih del in 
nalog. 

3. Pripravništvo, strokovni izpit in 
izpopolnjevanje 

101. člen 
Delavci iz prvega odstavka 89. člena tega 

zakona opravljajo strokovni izpit, s katerim 
dokažejo sposobnost za samostojno oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalnega in drugega de- 
la v osnovni šoli. 

102. člen 
Delavec, ki prvič sklene delovno razmerje in 

začne opravljati dela in naloge učitelja, vzgo- 
jitelja, šolskega svetovalnega in drugega stro- 
kovnega delavca, sklene delovno razmerje 
kot pripravnik. 

Pripravniška doba traja eno leto. Po konča- 
ni pripravniški dobi opravlja pripravnik stro- 
kovni izpit. 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka 
lahko pripravnik, ki uspešno opravlja vzgoj- 
noizobraževalno delo, na predlog, osnovne 
šole opravlja strokovni izpit že po šestih me- 
secih. 

Strokovni izpit opravlja tudi delavec, ki 
sklepa delovno razmerje z osnovno šolo, po- 
tem ko je že opravljal dela in naloge v drugi 
organizaciji združenega dela, pa nima oprav- 
ljenega strokovnega izpita na področju vzgo- 
je in izobraževanja. 

103. člen 
Delavcu iz prvega in četrtega odstavka 

prejšnjega člena, ki najkasneje v dveh letih po 
začetku dela v osnovni šoli ne opravi strokov- 
nega izpita, preneha delovno razmerje. 

104. člen 
Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje določi potek in vsebino pripravništva ter 
vsebino in postopek za opravljanje strokovne- 
ga izpita, razen za tiste delavce, za katere je 
opravljanje pripravništva in strokovnega izpi- 
ta urejeno s posebnimi predpisi. 

105. člen 
Osnovna šola določi program dela priprav- 

nika tako, da mu omogoča pridobitev ustrez- 
nih strokovnih znanj in delovnih izkušenj, po- 
trebnih za samostojno opravljanje vzgojnoi- 
zobraževalnega dela ter mentorja iz vrst izku- 
šenih delavcev šole, ki spremlja uspešnost 
dela pripravnika ter usmerja njegovo delo. 

106. člen 
Učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavci 

in drugi strokovni delavci se morajo stalno 
izobraževati in izpopolnjevati. 
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Podrobnejše določbe o stalnem izobraže- 
vanju in izpopolnjevanju delavcev iz prejšnje- 
ga odstavka izda Republiški komite za vzgojo 
in izobraževanje. 

107. člen i 
Izobraževalne organizacije, ki izobražujejo 

učitelje, vzgojitelje, šolske svetovalne delavce 
in druge strokovne delavce, organizirajo za- 
nje tudi stalno izobraževanje in izpopolnjeva- 
nje. 

4. Obveznosti in odgovornosti delavcev 

108. člen 
Dela in naloge učitelja in vzgojitelja pred- 

šolskih otrok obsegajo vzgojnoizobraževalno 
delo z učenci po 33. členu, drugo delo v zvezi 
z vzgojnoizobraževalnim delom in pripravo na 
vzgojnoizobraževalno in drugo delo. 

V okviru 42-urnega delovnega tedna obvez- 
nost opravljanja vzgojnoizobraževalnega dela 
neposredno z učenci ne sme presegati 25 ur. 

109. člen 
Razmerja med posameznimi sestavinami 

delovne obveznosti iz 108. člena tega zakona 
se za učitelje in vzgojitelje predšolskih otrok 
podrobneje določijo s samoupravnim sploš- 
nim aktom osnovne šole v skladu z enotnimi 
osnovami standardov in normativov za oprav- 
ljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, dolo- 
čenimi v izobraževalni skupnosti Slovenije in 
v skladu s tem zakonom. 

110. člen 
Drugo delo v zvezi z vzgojnoizobraževalnim 

delom obsega: 
- sodelovanje v strokovnih organih šole, 
- opravljanje nalog razrednika, 
- organizirano strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje, 
- zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z 

opravljanjem vzgojnoizobraževalnega in dru- 
gega dela z učenci, 

- mentorstvo učencem in pripravnikom ter 
sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce 
osnovnih šol, 

- urejanje kabinetov, zbirk, knjižnic, šol- 
skih delavnic, telovadnic, igrišč in nasadov, 

- delo s starši učencev, z organizacijami 
združeneg dela, s krajevno skupnostjo, druž- 
benimi organizacijami in društvi, ki sodelujejo 
s šolo, 

- organiziranje delovnih akcij in humani- 
tarnih akcij učencev, kulturnih, športnih in 
drugih prireditev, pri katerih sodelujejo 
učenci, 

- pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tek- 
movanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih 
organizira šola sama ali skupaj z drugimi, 

- opravljanje drugih nalog, določenih z let- 
nim delovnim načrtom. 

111. člen 
Priprava na vzgojnoizobraževalno in drugo 

delo obsega: 

- sprotno dnevno oziroma tedensko vsebi- OPOMBE: 
no in metodično pripravo, 

- letno oziroma polletno pripravo na vzgoj- 
noizobraževalno delo, pripravo didaktičnih 
pripomočkov, 
- popravo in ocenjevanje izdelkov učen- 

cev. 
Osnovna šola s samoupravnim splošnim 

aktom glede na naravo priprav in pogojev 
dela določi, kateri del priprave opravljajo uči- 
telji oziroma vzgojitelji predšolskih otrok zu- 
naj šole. 

Letne oziroma polletne priprave in drugo 
delo, ki ni neposredno povezano s tekočim 
opravljanjem vzgojnoizobraževalnega dela se 
razporejajo na pouka proste dneve. 

112. člen 

Učitelju, vzgojitelju, šolskemu svetovalne- 
mu delavcu in strokovnemu delavcu, ki ne 
izpolnjuje s tem zakonom določenih pogojev 
preneha delovno razmerje po postopku, ki ga 
določa zakon o delovnih razmerjih. 

113. člen 

S samoupravnim splošnim aktom osnovna 
šola določi pogoje, pod katerimi lahko največ 
za eno leto razporedi učitelja, vzgojitelja 
predšolskih otrok ali strokovnega delavca tu- 
di brez njegovega soglasja na ustrezno delo v 
isti delovni organizaciji zunaj sedeža osnovne 
šole, če je to potrebno, da se zagotovi nemo- 
teno opravljanje vzgojnoizobraževalnega 
dela. 

Osnovna šola mora delavcu iz prejšnjega 
odstavka zagotoviti primerne življenjske in 
delovne razmere oziroma prevoz na delo. 

V. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
OSNOVNE ŠOLE 

114. člen 
Osnovna šola je delovna organizacija, v ka- 

teri delavci v skladu s tem zakonom uresniču- 
jejo smotre in naloge osnovne šole in njeno 
družbeno vlogo v okolju, lahko pa je organizi- 
rana tudi kot temeljna organizacija združene- 
ga dela v sestavu vzgojnoizobraževalne de- 
lovne organizacije, katere ustanovitelj je ob- 
čina. 

115. člen 

Osnovna šola lahko organizira delovne 
enote v svojem sestavu (podružnična šola, 
enota za osnovno izobraževanje odraslih, 
enota za usposabljanje otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju, enota za vzgo- 
jo in varstvo predšolskih otrok, glasbena šola 
itd.). Te enote so lahko tudi zunaj sedeža 
osnovne šole. 

^ 116. člen 

Osnovne šole se povezujejo med seboj v 
skupnosti in razvijajo druge oblike sodelova- 
nja, da bi zagotovile usklajeno izobraževalno, 
kulturno in telesnokulturno dejavnost v šir- 
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OPOMBE: šem okolju, usmerjanje učencev, pospeševa- 
nje strokovnosti in kvalitete vzgojnoizobraže- 
valnega dela, razvijanje stalnega izobraževa- 
nja in izpopolnjevanja delavcev, racionalno 
uporabo prostorskih kapacitet in učne tehno- 
logije, dogovarjanje o sodelovanju učiteljev in 
drugih delavcev ter izvajanje drugih skupnih 
nalog in interesov. 

117. člen 

Osnovno šolo ustanovi skupščina občine v 
skladu s programom razvoja osnovnega šol- 
stva v občini. 

118. člen 
Akt o ustanovitvi mora vsebovati poleg se- 

stavin, ki jih določa zakon, tudi šolski okoliš. 

119. člen 
Skupščina občine daje soglasje k razširitvi 

dejavnosti in statusnim spremembam osnov- 
ne šole. 

Kadar osnovna šola organizira delovno 
enoto na območju druge občine, mora za 
začetek dela dobiti soglasje tudi skupščina te 
občine. 

120. člen 
Osnovna šola sme začeti z delom, ko občin- 

ski upravni organ, pristojen za zadeve vzgoje 
in izobraževanja ugotovi: 
- da so zagotovljeni prostori, oprema in 

učna sredstva za delo osnovne šole, 
- da ima zadostno število ustrezno uspo- 

sobljenih delavcev, ki bodo opravljali vzgoj- 
noizobraževalno delo, 

- da so zagotovljena materialna sredstva 
za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela 
in drugih nalog. 

Prostori in oprema iz prve alineje prejšnje- 
ga odstavka morajo ustrezati standardom in 
normativom, ki jih sprejmejo uporabniki in 
izvajalci v izobraževalni skupnosti Slovenije. 

121. člen 
Če občinski upravni organ, pristojen za 

vzgojo in izobraževanje ugotovi, da osnovna 
šola ne izpolnjuje več pogojev iz 120. člena, 
zahteva od osnovne šole, da v določenem 
roku odpravi pomanjkljivosti. 

Če osnovna šola v določenem roku po- 
manjkljivosti ne odpravi, začasno preneha z 
delom. 

122. člen 

Sklep o začasnem prenehanju izda pristoj- 
na občinska skupščina. S sklepom določi tudi 
rok začasnega prenehanja, v katerem je treba 
izpolniti pogoje za nemoteno delo šole. 

123. člen 

Kadar preneha potreba po delu osnovne 
šole, ker v njenem okolišu ni dovolj šoloob- 
veznih otrok ali pa jim je obiskovanje osnovne 
šole zagotovljeno na drug način, lahko občin- 
ska skupščina skupaj s skupščino občinske 

izobraževalne skupnosti sprejme sklep o za- 
časnem prenehanju dela ali odpravi osnovne 
šole. 

Sklepa iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
sRrejeti brez mnenja sveta šole in soglasja 
prizadete krajevne skupnosti. 

124. člen 
Sklepa o začasnem prenehanju dela ali od- 

pravi osnovne šole ni mogoče sprejeti, dokler 
ni zagotovljeno šolanje učencev iz šolskega 
okoliša. 

125. člen 
Za ustanovitev in začetek dela oziroma za 

začasno prenehanje dela ali odpravo delovne 
enote osnovne šole iz 115. člena tega zakona 
veljajo pogoji, ki jih določajo posebni predpisi 
za ustanavljanje in začetek dela oziroma za 
začasno prenehanje dela ali odpravo organi- 
zacije združenega dela, ki opravlja enako de- 
javnost kot enota pri osnovni šoli. 

126. člen 
Osnovno šolo upravljajo delavci te organi- 

zacije skupaj s starši učencev. O neodtujljivih 
samoupravnih pravicah delavcev odločajo 
delavci osnovne šole sami v skladu z zako- 
nom. 

O zadevah posebnega družbenega pome- 
na, ki so določene s tem zakonom, enako- 
pravno soodločajo tudi delegati občinske 
skupščine, krajevne supnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij in delegati uporabnikov (v 
nadaljnjem besedilu: delegati družbene skup- 
nosti) v skladu z zakonom, samoupravnim 
sporazumom in statutom osnovne šole. 

O uresničevanju svobodne menjave dela v 
neposrednih odnosih z izvajalci soodločajo v 
svetu osnovne šole tudi delegati tistih upo- 
rabnikov, ki so udeleženi v tej menjavi. 

127. člen 

Delavci osnovne šole uresničujejo svoje sa- 
moupravne pravice z odločanjem na zboru 
delavcev, z referendumom in drugimi oblika- 
mi osebnega izjavljanja, z odločanjem po de- 
legatih v svetu osnovne šole in z nadzorstvom 
nad delom organov in služb v osnovni šoli v 
skladu z zakonom, samoupravnim sporazu- 
mom in statutom osnovne šole. 

128. člen 
Organ upravljanja osnovne šole je svet 

osnovne šole, ki ga sestavljajo delavci oziro- 
ma njihovi delegati, delegati staršev ter dele- 
gati družbene skupnosti. 

Če vzgojnoizobraževalna organizacija ne 
oblikuje sveta, soodločajo delegati družbene 
skupnosti skupaj z delavci in delegati staršev. 

129. člen 

Delegate delavcev za svet šole volijo in od- 
pokličejo delavci neposredno, delegate star- 
šev pa delegirajo starši prek sveta staršev, v 
skladu s statutom osnovne šole. 

Uporabniki delegirajo svoje delegate prek 
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zbora uporabnikov občinske izobraževalne 
skupnosti oziroma njene enote, občinska 
skupščina, organi krajevne skupnosti in orga- 
ni družbenopolitičnih organizacij pa delegira- 
jo svoje delegate neposredno. 

130. člen 

Delegati družbene skupnosti v svetu osnov- 
ne šole soodločajo: pri sprejemanju odloči- 
tev, pomembnih za uresničevanje smotrov in 
nalog osnovne šole, pri določanju politike 
vzgojnoizobraževalnega dela, o spremembah 
dejavnosti in o statusnih spremembah osnov- 
ne šole, pri določanju razvojnih programov in 
odločanju o razširjeni reprodukciji, pri dolo- 
čanju predloga statuta in sprejemanju drugih 
samoupravnih splošnih aktov, razen tistih, s 
katerimi se urejajo delitev tistega dela dohod- 
ka, ki je namenjen sprejemanju planov osnov- 
ne šole, pri določanju cene ozroma povračila 
za opravljene vzgojnoizobraževalne storitve, 
pri sprejemanju letnega delovnega in finanč- 
nega načrta, letnega zaključnega poročila o 
delu in zaključnega računa pri uresničevanju 
načel in meril kadrovske politike in njihovem 
izvajanju, pri volitvah izvršilnih organov, ime- 
novanju in razrešitvi poslovodnega organa in 
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi ter o drugih vprašanjih, ki so določena 
v statutu osnovne šole. 

Če soodločajo skupaj z delegati delavcev 
tudi delegati staršev, je potrebno, da odloči- 
tev sprejme tudi večina delegatov staršev. V 
zadevah iz prejšnjega odstavka pa je potreb- 
na tudi večina delegatov družbene skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem 
besedilu, se izvede postopek usklajevanja. Če 
tudi po opravljenem postopku usklajevanja 
odločitev ni bila sprejeta, se zadeva umakne z 
dnevnega reda. Kadar bi zaradi tega utegnila 
nastati posebna družbena škoda, o zadevi 
odloči na pobudo ene izmed skupin delega- 
tov skupščina občine, v kateri ima osnovna 
šola svoj sedež. 

131. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu osnov- 

ne šole lahko: 
- sprožijo pobudo za spremembo delovne- 

ga načrta osnovne šole, 
- sprožijo postopek za preverjanje, ali de- 

lavci izpolnjujejo predpisane pogoje, 
- predlagajo svetu šole ukrepe za zboljša- 

nje vzgojnoizobraževalnega dela, 
- predlagajo, da osnovna šola preneha, če 

ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogo- 
jev. 

132. člen 
Za organizirano vključevanje staršev v živ- 

ljenje in delo osnovne šole in za organizirano 
uveljavljanje njihovega vpliva ima osnovna 
šola svet staršev. Svet staršev ima tudi delov- 
na enota osnovne šole. 

Člane sveta staršev izvolijo starši učencev 
na roditeljskih sestankih v skladu s statutom 
osnovne šole. 

Osnovna šola zagotavlja materialne in dru- OPOMBE: 
ge pogoje za delo sveta staršev. 

Svet staršev razpravlja o vseh vprašanjih 
življenja in dela osnovne šole, oblikuje stali- 
šča, ki jih zastopajo delegati staršev v svetu 
osnovne šole, daje pobude in predloge samo- 
upravnim in strokovnim organom osnovne 
šole ter v skladu s statutom delegira delegate 
staršev v svet osnovne šole. 

133. člen 

Svet osnovne šole ima lahko izvršilne or- 
gane. 

134. člen 

Poslovodni organ je pedagoški vodja 
osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: ravna- 
telj). 

135. člen 

Ravnatelja imenuje svet osnovne šole po 
javnem razpisu na predlog zapisne komisije. 

136. člen 

Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja 
osnovne šole sestavlja enako število pred- 
stavnikov osnovne šole, sindikate in predstav- 
nikov družbene skupnosti. 

Predstavnike družbene skupnosti imenuje 
oziorma izvoli na predlog SZDL skupščina 
občine, ki je ustanovitelj osnovne šole. 

137. člen 

Za ravnatelja je lahko imenovan delavec iz 
prvega odstavka 89. člena, ki izpolnjuje pogo- 
je, določene s tem zakonom, ima pedagoško 
izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgojnoizobraževalnem delu. 

138. člen 

Ravnatelj osnovne šole je kot pedagoški 
vodja odgovoren za uresničevanje družbenih 
smotrov in nalog osnovne šole ter za organi- 
zacijo vzgojnoizobraževalnega dela. 

139. člen 

Ravnatelj kot pedagoški vodja: 
- vodi delo učiteljskega zbora, 
- prisostvuje pri vzgojnoizobraževalnem 

delu posameznih učiteljev, analizira vsebino, 
oblike in metode njihovega dela, jim pomaga, 
svetuje in nadzira njihovo delo, 

- skrbi za odpravljanje strokovnih pomanj- 
Ijivosti pri vzgojnoizobraževalnem delu in za 
skladnost tega dela z idejno usmerjenostjo 
socialistične samoupravne družbe 

- skrbi za razvijanje oblik, metod in tehno- 
logije vzgojnoizobraževalnega dela, 

- skrbi za povezovanje osnovne šole z oko- 
ljem, 
- skrbi za zagotavljanje mentorstva pri- 

pravnikom in drugim učiteljem, 
- skrbi za pedagoškp, družbenopolitično 

in drugo strokovno izobraževanje učiteljev, 
- opravlja kot pedagoški vodja druge nalo- 

ge, ki so določene s statutom osnovne šole. 
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OPOMBE: Ravnatelj o svojih ugotovitvah v zvezi s pe- 
dagoškim vodstvom obvešča samoupravne in 
strokovne organe osnovne šole ter jim predla- 
ga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za 
napredek vzgojnoizobraževalnega dela. 

140. člen 
Delovna enota osnovne šole ima vodjo eno- 

te, ki ga imenuje svet osnovne šole. Vodja 
delovne enote je imenovan največ za štiri leta. 
Po poteku te dobe je lahko ponovno imeno- 
van. Vodja delovne enote opravlja naloge pe- 
dagoškega vodje enote in zanj veljajo določ- 
be 138. in 139. člena tega zakona. 

141. člen 
Ravnatelju in vodji delovne enote določi 

obveznosti neposrednega vzgojnoizobraže- 
valnega dela svet osnovne šole. 

142. člen 
Za obravnavo vprašanj s področja vzgojnoi- 

zobraževalnega dela ima osnovna šola stro- 
kovne organe. 

Strokovni organi obravnavajo vprašanja v 
zvezi z uresničevanjem programa življenja in 
dela osnovne šole in dajejo mnenja in predlo- 
ge svetu osnovne šole in poslovodnemu or- 
ganu. 

143. člen 
Strokovni organi osnovne šole so: učiteljski 

zbor, učiteljski zbori oddelkov in razredniki. 
Učiteljski zbor osnovne šole sestavljajo vsi 

učitelji, vzgojitelji, šolski svetovalni delavci in 
drugi strokovni delavci, učiteljski zbor oddel- 
ka pa sestavljajo učitelji in vzgojitelji, ki 
opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posa- 
meznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo pri 
delu razrednega učiteljskega zbora tudi šolski 
svetovalni in drugi strokovni delavci. 

144. člen 
Učiteljski zbor osnovne šole obravnava 

strokovna in druga vprašanja v zvezi z uresni- 
čevanjem vzgojnoizobraževalnega in drugega 
dela ter smotrov in nalog osnovne šole, daje 
predloge svetu, izvršilnim in poslovodnemu 
organu in opravlja druge naloge, določene s 
statutom osnovne šole in s tem zakonom. 

Učiteljski zbor oddelka obravnava vpraša- 
nja, ki zadevajo vzgojnoizobraževalno delo v 
oddelku, in opravlja druge naloge v skladu s 
statutom osnovne šole in s tem zakonom. 

145. člen 
Oddelek ima razrednika. Razrednik usmerja 

in vodi delo učiteljskega zbora oddelka, orga- 
nizira in usklajuje vzgojnoizobraževalno in 
drugo delo v oddelku, zbira in ureja podatke o 
delu v oddelku in podatke o učenciih, ki so 
pomembni za vzgojnoizobraževalno delo, so- 
deluje s starši učencev, spremlja razvoj učen- 
cev, jim svetuje in pomaga. Skupaj z učenci 
organizira in usmerja delo skupnosti učencev 
oddelka, organizira in vodi vključevanje učen- 
cev v delo krajevne skupnosti in širšega oko- 

lja, v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi de- 
lavci in zunanjimi sodelavci opravlja naloge 
poklicnega usmerjanja, oblikuje predloge 
ocen splošnega uspeha za učence in opravlja 
druge naloge, določene s statutom osnovne 
šole, v skladu s tem zakonom in programom 
življenja in dela šole. 

VI. SPRIČEVALA IN DOKUMENTACIJA 

146. člen 
Osnovna šola izdaja izkaze in spričevala. 

Izkazi in spričevala so javne listine. 
Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje predpiše vsebino in obliko izkaza in spri- 
čeval. 

Spričevala osnovne šole, izdana v tujini, se 
priznavajo v skladu s posebnimi predpisi. 

147. člen 
V primerih, ko je spričevalo zgubljeno ali 

uničeno, in ni ohranjen arhiv osnovne šole, 
občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in 
izobraževanje, v skladu z zakonom o sploš- 
nem upravnem postopku izda potrdilo, da je 
občan obiskoval osnovno šolo. 

To potrdilo nadomešča izgubljeno spriče- 
valo. 

148. člen 
Osnovna šola vodi evidenco in knjige, ki jih 

predpiše Republiški komite za vzgojo in izo- 
braževanje in evidence in knjige, ki jih vodi po 
drugih predpisih. 

VII. NADZOR 

149. člen 
Nadzor nad delom osnovne šole obsega 

nadzor nad zakonitostjo dela, samoupravni 
nadzor in pedagoški nadzor nad izvajanjem 
vzgojnoizobraževalnega dela. 

Samoupravni nadzor nad delom in poslova- 
njem ureja osnovna šola s samoupravnimi 
splošnimi akti v skladu z zakonom. 

Nadzor nad zakonitostjo dela opravlja ob- 
činski upravni organ, pristojen za vzgojo in 
izobraževanje. 

Pedagoški nadzor nad izvajanjem vzgojnoi- 
zobraževalnega dela se opravlja v skladu s 
posebnim zakonom. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

150. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 20.000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek osnovna šola: 
- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela 

v obsegu, ki ga določa obvezni predmetnik in 
učni načrt (28., 29. člen), 
- če ne razpiše prostih in neustrezno zase- 

denih del in nalog (drugi ostavek 100. člena), 
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- če ne izvaja vzgojnoizobraževalnega dela 
po šolskem koledarju (50. člen), 

- če v nasprotju s tem zakonom odkloni 
vpis otroka iz svojega okoliša (prvi odstavek 
76. člen), 

- če za nedoločen čas sprejme delavca iz 
89. člena tega zakona, ki ne izpolnjuje pogo- 
jev, določenih s tem zakonom (95.-99. člen), 

- če ne vodi predpisane dokumentacije 
(148. člen). 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaz- 
nuje odgovorna oseba z denarno kaznijo od 
500 do 2.000 dinarjev. 

151. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev ali do 

30 dni zapora se kaznujejo za prekršek starši: 
- če ne vpišejo v osnovno šolo otroka, ki 

bo do začetka šolskega leta dopolnil šest let 
in pol (prvi odstavek 73. člena), 
- če ne skrbijo za to, da njihovi otroci re- 

dno obiskujejo osnovno šolo in organizirano 
pripravo otrok na vstop v osnovno šolo (18. 
člen). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

152. člen 
Učitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona 

najmanj 25 let delovne dobe, lahko še naprej 
opravljajo vzgojnoizobraževalno delo, čeprav 
ne izpolnjujejo pogojev iz 96. člena tega za- 
kona. 

153. člen 
Učitelji, ki poučujejo posamezne predmete, 

pa nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, so 
pa končali učiteljišče ali katero izmed drugih 
šol za izobraževanje učiteljev, lahko še naprej 
poučujejo te predmete, če so jih do uveljavi- 
tve tega zakona poučevali najmanj 8 let. 

154. člen 

Učitelji in vzgojitelji, šolski svetovalni in 
drugi strokovni delavci, ki so sklenili delovno 
razmerje v osnovni šoli pred uveljavitvijo tega 
zakona, in še niso opravili strokovnega izpila, 
ga morajo opraviti najpozneje v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

155. člen 

Občanom, ki so si pridobili osnovno izobra- 
zbo po prej veljavnih predpisih, se šteje, da so 
končali osnovno šolo, čeprav je osnovno šo- 
lanje trajalo manj kot osem let. 

156. člen 
Republiški komite za vzgojo in izobraževa- 

nje izda izvršilne predpise najpozneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

157. člen 

Določbe o najvišjem dopustnem številu 
učencev v oddelkih oziroma skupinah iz prve- 
ga odstavka 48. člena tega zakona morajo biti 
uveljavljene najpozneje v šolskem letu 
1984/85. 

158. člen 
Osnovne šole morajo prilagoditi svojo or- 

ganizacijo in delo določbam tega zakona naj- 
pozneje v šestih rfiesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

159. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha 

veljati zakon o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 
9/68, 12/68, 14/69, 31/72, 18/74). 

160. člen 

Ta zakon začne veljati 30 dni po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenija je na sejah zborov 26. junija 1979 
sprejela osnutek zakona o osnovni šoli, kot enakopraven zbor 
ga je sprejela na seji 20. 6.1979 tudi skupščina izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali odbori zborov, zakono- 
dajno-pravna komisija in komisija za narodnosti ter organi 
izobraževalne skupnosti Slovenije. O osnutku zakona je pote- 
kala živahna razprava v delegacijah, predloge in pripombe so 
posredovali delegati na zasedanju skupščine izobraževalne 
skupnosti Slovenije. Po obravnavi v skupščinskih zborih pa je 
predlagatelj dobil še vrsto pripomb iz javne razprave v obči- 
nah, organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih orga- 
nizacijah združenega dela, družbenopolitičnih organizacijah 
in strokovnih društvih. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil pred- 
loge in pripombe in skušal pri oblikovanju besedila upoštevati 
večinska mnenja iz razprave, saj se predlogi pogosto močno 
razhajajo. 

Nekaterih pobud, ki izhajajo iz razprave, ni bilo mogoče 
vključiti v zakonsko besedilo, vendar bodo dobrodošle pri 
oblikovanju smernic za delo osnovnih šol in izpopolnjene 
programske strukture osnovne šole, ki jo bo sprejemal stro- 
kovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje. 

V skladu s pripombami v javni razpravi so bili nekateri členi 
prvega poglavja izpopolnjeni in preoblikovani tako, da v večji 
meri izstopa učenec kot subjekt vzgoje in izobraževanja in je 
izpostavljena širša družbena vloga osnovne šole, ki jo celovito 
lahko uresničuje predvsem celodnevna osnovna šola. 

Posebne pozornosti so bili v javni razpravi deležni členi, ki 
govorijo o brezplačnosti osnovne šole in o solidarnosti na 
področju osnovnega izobraževanja. Predlagatelj je na osnovi 
predlogov in pripomb iz javne razprave te člene preoblikoval 
tako, da predlog zakona na eni strani zagotavlja vsem obča- 
nom pravico do brezplačne osnovne šole v obsegu zagotov- 
ljenega programa, hkrati pa omogoča, da se uporabniki in 
izvajalci v občinski izobraževalni skupnosti lahko dogovorijo, 
da bodo zagotovili brezplačno osnovno šolo tudi v obsegu, ki 
presega zagotovljeni program. 

Predlog zakona v skladu z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela še naprej predvideva možnost partici- 
pacije staršev za nekatere dele programa osnovne šole, ki 
presegajo obvezni program. V skladu z odločnimi zahtevami 
iz javne razprave, da mora biti vse tisto, kar je po zakonu 
obvezno, za učence brezplačno, pa je predlagatelj umaknil 
določbo, da starši lahko prispevajo tudi za ekskurzije in 
športne dneve, ki sodijo v obvezni program osnovne šole. To 
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pomeni, da bodo morale osnovne šole sredstva za izvedbo 
ekskurzij in športnih dni načrtovati v okviru zagotovljenega 
programa in ne bodo mogle za ta namen več zbirati prispev- 
kov staršev. Ta premik v zagotavljanju brezplačne osnovne 
šole bo zahteval znatna materialna sredstva - po oceni pri- 
bližno 27,000.000 din. 

V razpravi o osnutku zakona je bila izpostavljena zahteva, 
naj pripravo otrok na vstop v osnovno šolo ureja en zakon, 
zato je v zakonu o osnovni šoli opredeljena le kot obveznost, 
zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok pa jo definira kot 
sestavino predšolske vzgoje in določa vsebinske in organiza- 
cijske okvire za njeno izvedbo. 

Glede na to, da celoten sklop družbenoekonomskih od- 
nosov ureja zakon o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, je v predlogu zakona odpadlo po- 
sebno poglavje o družbenoekonomskih odnosih, nekateri 
členi, ki zadevajo specifiko osnovne šole (program storitev, 
zagotovljeni program, participacija staršev) pa so vključeni v 
temeljne določbe. 

V drugem poglavju je besedilo razporejeno v več podpogla- 
vij, tako da so jasneje poredeljene pristojnosti in naloge 
strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje pri spreje- 
manju programskih smernic in izpostavljena vloga osnovne 
šole kot subjekta pri oblikovanju letnega delovnega načrta. 

Prelagatelj je besedilo tega poglavja terminološko izčistil in 
izpopolnil besedilo 35. in 36. člena tako, da v večji meri kot v 
osnutku izpostavlja vlogo celodnevne šole in intencijo za- 
kona, da jo uvede kot prevladujočo obliko vzgojnoizobraže- 
valnega dela v osnovni šoli. V skladu s to usmeritvijo je tudi 
podaljšano bivanje opredeljeno le kot prehodna oblika v ra- 
zvoju celodnevne šole, ki jo uveljavljamo tam, kjer še niso 
zagotovljeni materialni pogoji, da bi lahko zagotovili celo- 
dnevno šolo vsem učencem. Zato morajo tudi za podaljšano 
bivanje veljati programska načela celodnevne osnovne šole. 

Javna razprava se je opredelila, naj učbenike in učila, ki se 
uporabljajo v osnovni šoli, potrjuje tisti, ki sprejema vzgojnoi- 
zobraževalne programe, zato 32-člen določa, da učbenike in 
učila potrjuje strokovni svet za vzgojo in izobraževanje SR 
Slovenije. 

OPOMBE: 

47. členu, ki govori o razporejanju učencev v oddelke in 
skupine, je dodan nov odstavek, ki dopušča možnost, da se v 
izjemnih primerih ko gre za majhne osnovne šole, ali enote 
osnovnih šol, ki zajemajo učence na zdravljenju, organizira 
individualno ali skupinsko delo z učenci. 

V razpravi o osnutku zakona so udeleženci najpogosteje 
opozarjali, da so eden izmed pogojev za sodoben pedagoški 
proces, ki temelji na individualizaciji vzgojnoizobraževalnega 
dela in razvijanju interesov in sposobnosti vsakega učenca, 
zadovoljivi materialni pogoji, med njimi zlasti manjše število 
učencev v oddelku. Zato se je javna razprava opredelila za 
varianto k 51. členu osnutka, ki dopušča največ 32 učencev v 
oddelku. Taka rešitev bo zahtevala večja materialna sredstva 
(približno 80 milijonov dinarjev) in več osnovnošolskega pro- 
stora in učiteljev, zato je v tem srednjeročnem obdobju ne bo 
mogoče v celoti uveljaviti. Predlagatelj je v skladu z razpravo v 
odborih skupščine SRS ponudil predhodno določbo (157. 
člen), po kateri bo treba ta normativ uveljaviti najkasneje do 
konca prihodnjega srednjeročnega obdobja, povsod tam, kjer 
so zagotovljene prostorske in materialne možnosti pa ga je 
mogoče uveljaviti takoj. 

Tudi v razpravi okrog šolskega koledarja se je veČina raz- 
pravljalcev opredelila za variantno rešitev, po kateri naj šolski 
koledar predpiše republiški komite za vzgojo in izobraževa- 
nje. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da bi določba 53. člena 
osnutka zakona, ki omejuje obseg sodelovanja učencev pri 
vzgoinoizobraževalnem in drugem delu osnovne šole, lahko 
pomenila omejevanje za vključevanje sposobnejših in aktiv- 
nejših učencev v več različnih interesnih dejavnosti in fakulta- 
tivnih programov, zato je predlagatelj v predlogu zakona ta 
člen umaknil. 

V razpravah o 54. členu osnutka se je večina razpravljalcev 
opredelila za rešitev, kakršna je predložena v predlogu za- 
kona. V petem razredu osnovne šole naj bi še naprej opravljali 
vzgojnoizobraževalno delo tudi učitelji razrednega pouka, 
zakon pa naj bi dopuščal možnost, da se tudi v prvih štirih 
razredih uvede predmetni pouk telesne, likovne in glasbene 
vzgoje. 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zborov Skupščine SR Slovenije za II. 

trimesečje 1980 in 

ORIENTACIJSKI DNEVNI REDI SEJ 

zborov Skupščine SR Slovenije v juliju in 

septembru 1980 

UVOD 

Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje in orientacijski dnevni 
redi za seje zborov v juliju in avgustu so priprav- 
ljeni na podlagi programa dela Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenija za II. trimesečje leta 1980. 

Po periodičnem delovnem načrtu so seje zborov 
predvidene za 

25. april - 16 točk dnevnega reda 
28. maj - 11 točk dnevnega reda 
18. junij - 9 točk dnevnega reda 
25. junij - 9 točk dnevnega reda 
9. julij - 10 točk dnevnega reda 
23. julij - 8 točk dnevnega reda 
24. september - število točk dnevnega reda še 

ni dokončno predvideno 
V II. in III. trimesečju naj bi zbori obravnavali 

naslednja pomembnejša vprašanja oziroma 
sklope: 

- na seji konec aprila analizo družbene repro- 
dukcije, osnutek zakona o družbeni kontroli cen 
ter predlog za izdajo o kompenzacijah; 

- na sejah v maju stanovanjsko zakonodajo, ki 
bi jo končno sprejeli v oktobru, zaključni račun 
republiškega proračuna za leto 1979 ter nekatere 
predloge za izdajo zakonov; 

- prva junijska seja (18. junija) naj bi bila posve- 
čena predvsem oceni samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje ter predlogom 
za izdajo nekaterih zakonov s tega področja. Na 
tej seji naj bi obravnavali tudi osnutek zakona o 
urejanju prostora; 

- druga junijska seja (25. junija) je raznolika, saj 
bi na njej obravnavali vprašanje iz mednarodnega 
področja (uresničevanje sklepov VI. konference 
neuvrščenih držav v Havani), zakonodajo s kultur- 

nega področja (svobodna menjava dela na po- 
dročju kulturnih dejavnosti) in s področja varstva 
naravne in kulturne dediščine ter končno predlog 
zakona o varstvu pri delu ter predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih; 

- na prvi julijski seji osnutek zakona o notranjih 
zadevah, osnutek zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti, 2 zakona s po- 
dročja davčne zakonodaje ter spremembe in do- 
polnitve zakona o komunalnih dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena ter zakona o vodah; 
- julijska seja naj bi bila posvečena vprašanjem 

družbenoekonomskega razvoja Slovenije in Jugo- 
slavije (dogovori o temeljih planov za naslednje 
srednjeročno obdobje), poročilo Izvršnega sveta o 
uresničevanju tekočega družbenega plana ter 
predlog za izdajo zakona o pospeševanju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije; 

- prav tako septembrska seja, na kateri naj bi 
bila obravnavana osnutka družbenih planov Slo- 
venije in Jugoslavije za naslednje srednjeročno 
obdobje; 

- na septembrski ali na prvi oktobrski seji bodo 
zbori predvidoma določili besedilo osnutka spre- 
memb ustave SR Slovenije. 

Načrt je sestavljen tako, da so roki od tedaj, ko 
bo vprašanje oziroma predlog obravnaval Izvršni 
svet, do tedaj, ko ga bodo obravnavali zbori Skup- 
ščine SR Slovenije taki, da omogočajo temeljite 
razprave v delegatski bazi ter v delovnih telesih 
skupščine pod pogojem, da bo predlagatelj dejan- 
sko predložil gradiva v predvidenih terminih. 

Načrt ne vsebuje zveznih aktov (razen pri sejah 
zborov 25. aprila in zveznikh planskih dokumen- 
tov), ki bodo predloženi skupščini v soglasje in 
bodo uvrščeni v dnevne rede, ko bodo predloženi. 
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SEJE ZBOROV 

25. APRILA 1980 

1. Analiza družbene reprodukcije, sredstev za 
reprodukcijo in akumulativne sposobnosti 

Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojni odbor: Odbor za družbenoekonomske odnose in 

razvoj 
V obravnavi sodelujejo: Republiški svet Zveze sindikatov 

Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

★ ★ ★ 

2. Osnutek zakona o družbeni kontroli cen 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojni odbori: odbora za družbenoekonomske odnose in 

odbora za finance, Komisija za izvajanje zakona o združenem 
delu; 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije; 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

3. Predlog za izdajo zakona o kompenzacijah 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin; 
Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose 

in odbora za finance, Komisija za izvajanje zakona o združe- 
nem delu; 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije; 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

★ ★ ★ 

4. Predlog zakona o intervencijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev zaklonišč za 
republiške organe in organizacije v obdobju 
od leta 1981-1990 

Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin; 
Pristojna odbora: odbora za finance; 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 

dvik Golob 

★ ★ ★ 

5. Predlog zakona o obveznem posojilu za 
izpolnitev obveznosti SR Slovenije za vračanje 
anuitet za kredite, dane socialistični 
avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v dobi do leta 1980 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora:Odbora za finance 
Koordinator:predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

★ ★ ★ 

6. Predlog odloka o sestavi republiških 
komitejev 

Pristojni:Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori:odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 
dvik Golob 

★ ★ ★ 

7. Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o določitvi in razdelitvi 
skupnega zneska deviz za potrebe republiških 
organov in organizacij, družbenopolitičnih 
organizacij in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 

Pristojna:Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora:odbora za finance 
Koordinator:predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

maž i č 

★ ★ ★ 

8. Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo 
Pristojna:Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojni odbori:odbora za družbenoekonomske odnose in 

odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, samoupravna skupnost za socialno varstvo Slovenije, 
Telesno kulturna skupnost Slovenije 

Koordinator:predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

9. Predlog za izdajo zakona o izvajanju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih naprav 

Prostojna:Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora:odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator:predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

10. Predlog za izdajo zakona o varnosti na 
žičnicah in vlečnicah 

Pristojna:Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za druženopolitični sistem 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

★ ★ ★ 

11. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi 
zakona o javnih cestah z osnutkom 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za finance 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

maži č 
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12. Osnutek dogovora socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih 
osnovah sistema vzgoje in izobraževanja 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje Republiška konferenca SZDL Slove- 

nije 
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina 

Tomlje 

★ ★ ★ 

13. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med zveznim izvršnim svetom socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado 
Kanade o zavarovanju investicij 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za finance 

14. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o 
dovolitvi začasnega kredita socialistični 
republiki Bosni in Hercegovini za obnovo 
objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 
26. in 27. oktobra 1969 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za finance 

15. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med zveznim izvršnim svetom socialistične 
federativne republike Jugoslavije in 
mednarodnim centrom za podjetja v družbeni 
lastnini v državah v razvoju, o sedežu 
mednarodnega centra za podjetja v družbeni 
lastnini v državah v razvoju 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 

16. Osnutek zakona o dajanju kredita za 
obratna sredstva železniškim transportnim 
organizacijam združenega dela 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna dobora: odbora za finance 

SEJE ZBOROV 

28. MAJA 1980 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
(27. 3.) 
2. Osnutek zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu (27. 3.) 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih (27. 3.) 

Pristojni: Zbor združenega dela, zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor, Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Pristojni odbori: odbori za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in za družbenoekonomske odnose 

V obravnavi sodelujejo:Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

4. Predlog zakona o potrditvi zaključnega 
računa proračuna SR Slovenije za leto 1979 
(10. 4.) 

Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za finance 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

★ ★ ★ 

5. Predlog za izdajo zakona o začasnih ukrepih 
družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine (3. 4.) 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem in ko- 
misija za izvajanje zakona o združenem delu 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 

Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina 
Tomlje 

★ ★ ★ 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih z 
osnutkom zakona (10. 4.) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojni odbori: odbora za družbenoekonomske odnose in 
odbor za agrarno politiko ZZD 

Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 
mažič 

★ ★ ★ 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose, 
komisija za zvajanje zakona v združenem delu 

V obravnavi sodeluje: Zadružna zveza Slovenije 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembi 63. 
člena zakona o varnosti cestnega prometa z 
osnutkom zakona 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 
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Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 
mažič 

★ ★ ★ 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja železniškega prometa (3. 
4.) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor ojDčin 

Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: Gospodarska zbornica Slovenije, 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met 

Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 
mažič 

★ ★ ★ 

10. Osnutek zakona o vpisu v sodni register 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: predsednik Zakonodajno-pravne komisije dr. 

Lojze Ude 

11.Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
zveznem zboru skupščine SFRJ za obdobje od 
1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 

Pristojen: Zbor občin 
Pristojni odbor: odbor za družbenopolitični sistem 

SEJE ZBOROV 

18. JUNIJA 1980 

1. Ocena samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje (8. 5.) 
2. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah 
(24. 4.) 
3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih (8. 5.) 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
odbori za družbenopolitični sistem, komisija za izvajanje za- 
kona v združenem delu (pri 1. točki) 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s 
področja materialne proizvodnje 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

★ ★ ★ 

4. Osnutek zakona o urejanju prostora 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja in varstvo okolja 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 

nije 
Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

5. Osnutek zakona o pogojih in postopku za 
ustanovitev, združitev ali spremembo območja 
občine in o območjih občin (marec) 

Pristojna: Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (kot zainteresirani zbor) 

Pristojni odbor: odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

6. Osnutek zakona o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj (8.5) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (kot zainteresirani zbor) 

Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

7. Osnutek zakona o dopolnitvi 2. člena 
zakona o združenju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za planiranje 
izgradnje energetskih objektov 
Pristojna:Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za finance 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil Toma- 
žič 

★ ★ ★ 

8. Predlog za izdajo zakona o objavljanju 
republiških predpisov in o uradnem listu SRS 
(24. 4) 

Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: predsednik Zakonodajno-pravne komisije dr. 

Lojze Ude 

★ ★ ★ 

9. Predlog za izdajo zakona o izdvajanju in 
usmerjanju dela dohodka organizacij 
združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte (predlagatelj: 
Skupščina občine Radlje ob Dravi) 

Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose, 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

poročevalec 
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SEJE ZBOROV 

25. JUNIJA 1980 

1. Predlog za izdajo zakona o svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti 
s tezami za osnutek (24. 4.) 

Pristojni:Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor, Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

Pristojni odborl:odbori za družbenopolitični sistem in druž- 
benoekonomske odnose 

V obravnavi sodeluje:Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije 

Koordinator:predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina 
Tomlje 

★ ★ ★ 

2. Osnutek zakona o naravni in kulturni 
dediščini (24. 4) 
3. Osnutek zakona oTriglavskem narodnem 
parku (24. 4.) 
4. Osnutek zakona o spominskem parku 
Trebče (že predloženo) 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor, Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja 

V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 
nije 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

Pristojna delovna telesa: Komisija za mednarodne odnose 
skupščine SR Slovenije, odbori za družbeno ekonomske od- 
nose. 

V obravnavi sodelujejo:Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: predsednik komisije in mednarodne odnose 
Bojan Lubej 

8. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (22. 5.) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor (kot zainteresirani zbor) 

odbori: odbor za družbenoekonomske odnose 
ZZD in odbor za družbenopolitični sistem DPZ 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje. 

Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 
mažič 

★ ★ ★ 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor (kot zainteresirani zbor) 

Pristojna odbora: odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To- 
mažič 

★ * ★ 

★ ★ ★ 

5. Osnutek zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti: 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za družbenopolitični sistem 
Obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slove- 

nije, ustrezne samoupravne interesne skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

6. Uresničevanje sklepov VI. konference 
neuvrščenih držav v Havani (8. 5.) 

tični ztb°oi"':2b0r ?družene9a dela' zbor občin. Družbenopoli- 

SkMnwipa4el0c;r te,e8a: Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije in ev. odbori za družbenopolitični 
blSlCl ( I 

nije obravnavl 80d®lui«-' Republiška konferenca SZDL Slove- 

Bo"anTube!°r: predsednik Kom,sii° mednarodne odnose 

7. Informacijo o aktivnostih v zvezi z 
izvajanjem sporazuma med Evropsko 
gospodarsko skupnostjo in SFR Jugoslavijo 

pohtični'zbof3^ združene9a dela' Zbor občanov,Družbeno- 

SEJE ZBOROV 

9. JULIJA 1980 

1. Osnutek zakona o notranjih zadevah (15. 5.) 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 

nije 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 

dvik Golob 

2. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti (15. 5.) 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 

dvik Golob 
★ ★ ★ 

3. Predlog zakona o davku Iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti (22. 5.) 

4. Osnutek zakona o upravah družbenih 
prihodkov (27. 3.) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

18 
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Pristojna odbora: odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 

Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil To-> 
mažič 

★ ★ ★ 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena (22. 5.) 
6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah (22. 5.) 
7. Predlog za izdajo zakona o kategorizaciji 
vodotokov in obalnega morja v SR Sloveniji 
(že predloženo) 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
odbori za družbenopolitični sistem, komisija za izvajanje za- 
kona o združenem delu (pri 5. točki) 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Gospodarska zbornica Slovenije, ustrezna samou- 
pravna interesna skupnost 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

SEJE ZBOROV 

23. JULIJA 1980 

1. Osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 198V1985 (5. 6.) 
2. Dogovori o temeljih družbenega načrta 
Jugoslavije od leta 1981 do leta 1985 
3. Poročilo Izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega plana 
SR Slovenije v obdobju 1976 do 1980 (26. 6.)z 

- analizo izvajanja družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1976-1980 in prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981 
(5. 6.) 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor, Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter odbora za finance 

V obravnavi sodelujejo: pristojni republiški družbeni sveti, 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti s področja materilne proizvod- 
nje 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

★ ★ ★ 

★ ★ ★ 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju 
stavbnih zemljišč 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna odbora: odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja 

V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

★ ★ ★ 

9. Osnutek zakona o republiški inšpekciji za 
ekonomske odnose s tujino (15. 5.) 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, samoupravna interesna skupnost za ekonomske od- 
nose s tujino i _ 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

★ ★ ★ 

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
zakona o prekrških (29.5.) 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 

dvik Golob , 

4. Predlog zakona o družbeni kontroli cen (12. 
6.) 

Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose 

in odbora za finance, Komisija za izvajanje zakona o združe- 
nem delu 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiški svez Zveze sindikatov Slovenije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

5. Osnutek zakona o kompenzacijah (12. 6.) 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 

tični zbor, Obravnavajo tudi skupine samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter odbora za finance, Komisija za izvajanje zakona o 
združenem delu; 

V obravnavi sodelujejo: pristojni republiški družbeni sveti, 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti s področja materialne proizvod- 
nje 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globačnik 

★ ★ ★ 

6. Predlog za izdajo zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji (8. 5.) 

Pristojni:Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose. 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti s področja družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje 

Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

poročevalec 
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★ ★ ★ 

7. Osnutek odloka o sofinanciranju graditve 
stanovanj za delavce republiških upravnih 
organov za obdobje 1980-1985 
8. Osnutek odloka o sofinanciranju graditve 
stanovanj za delavce organov za notranje 
zadeve v SR Sloveniji od 1981 do 1986 (12. 6) 

Pristojna:Zbor združenega dela, Zbor občin, 
Pristojna odbora: odbora za finance 
Koordinator: Predsednik Zbora združenega dela Emil To- 

mažič 

★ ★ ★ 

SEJE ZBOROV 

24. SEPTEMBRA 1980 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 

venije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik 
Golob 

★ ★ ★ 

4. Informacija o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 

Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje in odbori 
za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: Komisija za pravosodje in odbori 
za družbenopolitični sistem 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Lu- 
dvik Golob 

★ ★ ★ 

1. Osnutek družbenega načrta Slovenije za 
obdobje 1981 do 1985 
2. Osnutek družbenega načrta Jugoslavije za 
obdobje 1981 do 1985 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor. Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti 

Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter odbora za finance 

V obravnavi sodelujejo: pristojni republiški družbeni sveti. 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti s področja materialne proizvod- 
nje 

Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
Globacnik 

★ ★ ★ 

3. Osnutki posebnih zakonov o posameznih 
republiških družbenih svetih 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor 

5. Predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja v SR Sloveniji 

Pristojni:Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbenopoli- 
tični zbor K 

Pristojni odbori: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slove- 

nije 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Sloveniie Lu- 

dvik Golob 

★ ★ ★ 

6. Osnutek zakona o energetskem 
gospodarstvu 

Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin 
^KSt0'ni_.0dk,°ri: Odbori 2a družbenoekonomske odnose in odbori za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Gospodarska zbornica Slovenije, ustrezna samou- 
pravna interesna skupnost 

Globačnikat0r: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože 
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OPOMBE skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih 
na podlagi posebnih predpisov in na podlagi 
svojih planskih aktov in prostorskih načrtov. 

4. člen 

Zadeve urejanja prostora so zadeve sploš- 
nega pomena za SR Slovenijo. 

5. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani urejajo 
prostor s planskimi akti družbenopolitične 
skupnosti, organizacij združenega dela, kra- 
jevnih skupnosti, kmetijskih zemljiških skup- 
nosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, s prostorskimi načrti in dovoljenji 
za poseg v prostor. 

6. člen 

Z dolgoročnimi in srednjeročnimi plani 
družbenopolitičnih skupnosti določajo delav- 
ci, delovni ljudje in občani smotrno rabo pro- 
stora in v ta namen predvsem namembnost 
prostora, določajo urbana območja, območja, 
namenjena za kmetijstvo in gozdarstvo, za 
izkoriščanje drugih naravnih virov in za infra- 
strukturo ter zavarovana območja, usklajujejo 
cilje, interese in naloge organizacij združene- 
ga dela, krajevnih skupnosti in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti z območja 
te družbenopolitične skupnosti ob upošteva- 
nju naravnih razmer. 

7. člen 

Občinska skupščina oziroma posebna 
družbenopolitična skupnost v skladu s statu- 
tom (v nadaljnjem besedilu: občinska skup- 
ščina) z akti, s katerimi ureja prostor, usklaju- 
je cilje, interese in naloge organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti, kmetijskih 
zemljiških skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti z območja te in dru- 
gih družbenopolitičnih skupnosti, opredeljuje 
politiko urejanja prostora, zagotavlja pogoje 
za delo, splošno ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito ter krepi in razvija socialistič- 
ne samoupravne družbenoekonomske od- 

Samoupravne organizacije in skupnosti 
uresničujejo in usklajujejo svoje potrebe in 
interese v zvezi z urejanjem prostora neposre- 
dno v pripravi dolgoročnega in srednjeročne- 
ga družbenega plana občine in se preko svo- 
jega plana vključu/ejo v družbeni plan občine. 

9. člen 

V planskih aktih samoupravnih organizacij 
in skupnosti delavci, delovni ljudje in občani 
upoštevajo prostorske možnosti za oprav- 
ljanje in razvoj dejavnosti, opredeljujejo po- 
goje za skladnejšo razmestitev proizvajalnih 
sil in dejavnosti v prostoru ter obveznosti in 
naloge v zvezi z urejanjem prostora ter izbolj- 
šanjem človekovega okolja. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, 
upoštevajoč varstvo kmetijskih zemljišč in 
gozda ter varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja, opredeljujejo v planskih aktih, s kateri- 
mi urejajo prostor, predvsem svoje cilje in 
naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva in 
izboljšanja človekovega okolja, pogojev za 
obrambo in družbeno samozaščito v primeru 
naravnih in drugih nesreč ter vojne, z reševa- 
njem stanovanjskih vprašanj, družbene pre- 
hrane, zdravstvenega varstva, otroškega var- 
stva, socialnega skrbstva, rekreacije, počitka 
in drugih delovnih in življenjskih potreb de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Varianta: Ta člen se črta. 

10. člen 

S prostorskimi načrti se ponazarjajo in raz- 
členijo cilji in naloge, določene v delu dolgo- 
ročnega in srednjeročnega družbenega plana 
občine, s katerimi je opredeljena namemb- 
nost prostora ter da je strokovna podlaga za 
njihovo razreševanje. 

Pri pripravljanju prostorskih načrtov sode- 
lujejo delavci, delovni ljudje in občani v druž- 
benopolitičnih skupnostih, organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih, kme- 
tijskih zemljiških skupnostih in drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih. 

Prostorski načrti morajo biti v skladu s 
planskimi akti občine. 

Za pripravo prostorskih načrtov se izdelajo 
strokovna gradiva s prikazom in ocenitvijo 
dosedanjega razvoja obstoječega stanja in ra- 
zvoja v prihodnje. 

11. člen 

S prostorskimi načrti se urejajo območja in 
krajinska območja na celotnem teritoriju ob- 
čine oziroma posebne družbenopolitične 
skupnosti v skladu s statutom. 

Urbana in krajinska območja zajemajo ce- 
lotni teritorij občine in se ne prekrivajo. 

Dve ali več občin se lahko dogovorijo, da 
urbano oziroma krajinsko območje zajema 
dele teritorija dveh ali več občin. 

12. člen 
f 

Pri urejanju prostora upoštevajo delavci, 
delovni ljudje in občani ob dejstvu, da s pro- 
storom ni mogoče neomejeno razpolagati, da 
sta zemljišče in prostor med najpomembnej- 
šimi dejavniki proizvodnje, da je zemljišče 
neposredni pogoj za pridobivanje dobrin in 
da je prostor splošen pogoj za vse aktivnosti 
delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Zato pri pripravljanju in sprejemanju plan- 
skih in prostorskih aktov ob upoštevanju na- 
ravnih danosti skrbijo zlasti: 

- za varstvo in ohranitev naravne in kultur- 
ne dediščine; 

- za ohranitev kmetijskih obdelovalnih 
zemljišč, še zlasti zemljišč v oblikovanih ob- 
delovalnih kompleksih, na melioracijskih in 
komasacijskih območjih, in zemljišč, ki so 
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28. V. 1980 

OSNUTEK ZAKONA 

o urejanju prostora (ESA-295) 

POVZETEK 
Osnutka zakona o urejanju prostora 

Osnutek zakona o urejanju prostora opredeljuje in do- 
loča temeljne in splošne določbe za urejanje prostora, 
vrsto in vsebino aktov, ki urejajo prostor, postopke za 
pripravo, sprejemanje in spreminjanje aktov, nadzor nad 
izvajanjem določb tega zakona, opredeljuje udeležence v 
postopku urejanja prostora, strokovne osnove za izvajanje 
urejanja postora, postopek v zvezi z določenimi akti, ki 
urejajo prostor, predpisuje kazenske določbe za kršitev 
zakona ter predhodne in končne določbe. 
Koncepcija, na kateri temelji osnutek, izhajanja iz načela, 
da je planiranje prostora in planiranje v prostoru sestavni 
in neločljivi del družbenega planiranja. To načelo je v 
celoti sprejeto že v zakonu o sistemu družbenega planira- 

nja in družbenem pianu SR Slovenije. Glede na posebno- 
sti planiranja prostora, dolgorčni plan družbenopolitične 
skupnosti. V njem je treba določiti območja, za katera se 
bo izdelal krajinski načrt, razmejiti kmetijske in gozdne 
površine, rudarske, prometne in druge površine (vodni in 
drugi rezervati itd.) ter območja manjših naselij. 

Določbe dolgoročnega plana o urejanju prostora, ki so 
dane v dolgoročnem planu ali v aktu, ki je sestavni del 
dolgoročnega plana (prostorski plan), so obvezno izhodi- 
šče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov in 
letnih resolucij kakor tudi za pripravo in oblikovanje urba- 
nističnih načrtov in krajinskih načrtov, ki podrobneje raz- 
členjujejo, obdelajo in konkretirajo v dolgoročnem planu 
začrtanega območja in površine. Graditev za pripravljanje 
dolgoročnega plana v delu, ki ureja prostor, je treba pri- 
praviti vnaprej, upoštevajoč načeli sočasnega in kontinui- 
ranega planiranja ter celovitost planiranja. 

I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Urejanje prostora po tem zakonu je določa- 
nje namembnosti prostora, njegovo varstvo in 
izvedba namembnosti prostora. 

2. člen 
Delavci, delovni ljudje in občani urejajo 

prostor v družbenopolitičnih skupnostih ter 
samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Pri urejanju prostora delavci, delovni ljudje 
in občani z usklajevanjem svojih interesov 
zagotavljajo plansko usklajeno namensko ra- 
bo prostora in pri tem upoštevajo pogoje za 
ohranitev in razvoj naravnih in z delom pri- 
dobljenih vrednot človekovega okolja, za ra- 
zvoj in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov 
ter drugih naravnih virov, razvoj in graditev 

naselij ter pogoje za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito. 

3. člen 
Zemljišča, zrak, voda, vodotoki, morje, mor- 

ska obala in obrežje, rude in druga naravna 
bogastva, posamezni predmeti narave, rast- 
linski in živalski svet, posamezna krajinska 
območja, območja, ki so namenjena za re- 
kreacijo, ter posebno pomembne sestavine 
naravne in kulturne dediščine so pod poseb- 
nim družbenim varstvom in se uporabljajo in 
izkoriščajo pod pogoji in na način, kot to 
določa ta zakon in posebni zakoni za posa- 
mezna področja in območja. 

Vzdrževanje naravne in kulturne dediščine 
uresničujejo delavci, delovni ljudje in občani, 
organizirani v samoupravnih organizacijah in 

OPOMBE 
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zaradi svoje rodovitnosti posebej primerna za 
proizvodnjo hrane; 

- za ohranitev varovalnih gozdov; 
- za pravočasno zagotovitev zemljišč za 

potrebe graditve naselij; 
- za pravočasno zagotovitev zemljišč za iz- 

gradnjo objektov, ki so posebnega pomena za 
skladen gospodarski in družbeni razvoj (ener- 
getska in prometna infrastruktura, turizem, 
vodooskrba in drugi z družbenim planom do- 
ločeni posegi v prostor). 

Zaradi skladnega prostorskega in družbe- 
nega razvoja delovni ljudje in občani upošte- 
vajo nujnost pravočasne priprave in spreje- 
manja prostorskih aktov, razpoložljiva zemlji- 
šča ter nujnost smotrne razporeditve dejav- 
nosti v prostoru. 

13. člen 

Vsak je dolžan uporabljati prostor glede na 
njegovo namembnost v skladu s sprejetimi 
družbenimi plani družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovimi prostorskimi načrti. 

14. člen 

Za urbano območje se šteje območje nase- 
lja ali več naselij z okolico, ki je pretežno 
namenjena stanovanjskim, komunalnim in 
drugim skupnim funkcijam naselja, ter proiz- 
vodna industrijska območja. 

Za krajinsko območje se šteje območje, ki 
je pretežno namenjeno kmetijstvu, gozdar- 
stvu, rekreaciji, turizmu, eksploataciji rudnin 
in mineralov ter zavarovanju in izkoriščanju 
vodnih virov. _ ,, 

15. člen 

Območje naselja po tem zakonu obsega 
skupino stavb, ki sestavljajo naseljeno zem- 
ljepisno enoto, kakor tudi območje, ki je na- 
menjeno in določeno za razvoj in graditev 
naselja. 

Meje naselja se določijo v prostorskem na- 
črtu. 

V prostorskem načrtu so razmejena stavb- 
na zemljišča od zemljišč v splošni rabi in 
zemljišč za potrebe kmetijstva in gozdarstva, 
za izkoriščanje drugih naravnih virov, zem- 
ljišč za infrastrukturne objekte in naprave ter 
zavarovanih zemljišč. 

16. člen 

Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je že zazi- 
dano s stavbami in opremljeno s potrebnimi 
komunalnim omrežjem in napravami, ter zem- 
ljišče, ki je z družbenimi plani in prostorskimi 
načrti družbenopolitičnih skupnosti določeno 
za graditev naselij, objektov in naprav, ter 
prometnega, energetskega in komunalnega 
omrežja in naprav. 

Stavbno zemljišče zajema tudi zemljišča v 
splošni rabi naselja. 

17. člen 

Stavbno zemljišče se deli na gradbene par- 
cele. 

Zemljišče znotraj ene gradbene parcele, ki 
je nepozidano in je potrebno in namenjeno za 
redno rabo objekta na tej parceli in pripada 
temu objektu, je funkcionalno zemljišče. 

Gradbena parcela mora imeti dostop na 
javno cestno površino (cesto). 

18. člen 

Zemljišča v splošni rabi so ceste, trgi, ulice, 
parki, igrišča in druga zemljišča, ki so z akti za 
urejanje prostora določena za javno rabo. 

Zemljišče v splošni rabi naselja mora imeti 
dostop na javno cestno površino. 

19. člen 

Kmetijsko zemljišče in gozd po tem zakonu 
je zemljišče, ki je v skladu z zakonom o kme- 
tijskih zemljiščih kot tako kategorizirano in je 
z družbenimi plani in prostorskimi načrti 
družbenopolitične skupnosti določeno za 
kmetijsko in gozdno proizvodnjo. 

20. člen 

Zavarovano zemljišče je zemljišče, za kate- 
ro je z družbenimi plani družbenopolitičnih 
skupnosti določano, da na njem niso dovolje- 
ni gradbeni ali drugi posegi v prostor, ali pa 
so ti posegi dovoljeni le pod posebnimi pogo- 
ji, določenimi v teh aktih. 

21. člen 

Pri oblikovanju naselij je treba zagotoviti 
smotrno ureditev stanovanjskih in proizvo- 
dnih območij ter njihovo dostopnost z javnim 
prometnim omrežjem, opremljenost naselij s 
preskrboval ni mi in drugimi spremljajočimi 
objekti in infrastrukturnimi objekti in napra- 
vami, potrebne zelene površine, zagotoviti 
pravilno prostorsko organizacijo in opremlje- 
nost prostora za obrambo in zaščito prebival- 
stva ter materialnih in drugih dobrin, zaščito 
pred hrupom, varstvo čistega zraka in voda 
ter varstvo in vzdrževanje naravne in kulturne 
dediščine. 

22. člen 

Pri urejanju prostora je treba zagotoviti do- 
stop do morja in morske obale, do vodotokov 
in jezer ter njihovih obrežij, gorskih vrhov in 
grebenov. Prostorski posegi so dovoljeni na 
teh zemljiščih le pod posebnimi pogoji, dolo- 
čenimi v planskih aktih in prostorskih načrtih 
v skladu s predpisi. 

23. člen 

Pri posegu v prostor je treba zavarovati 
plodno zemljo. Z dovoljenjem za prostorski 
poseg se določijo pogoji za ravnanje s plodno 
zemljo. 

24. člen 

Poslovodni organi in strokovne službe v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
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upravni organi in strokovne službe v družbe- 
nopolitičnih Skupnostih so odgovorni za stro- 
kovnost, realnost in objektivnost strokovnega 
gradiva, ki ga pripravljajo, in so dolžni delav- 
ce, delovne' ljudi in občane seznaniti s pripra- 
vo, sprejemanjem in izvajanjem teh aktov, ki 
urejajo prostor. 

Izvršni svet občinske skupščine je odgovo- 
ren, da se pravočasno opravijo vsa dejanja, ki 
so potrebna za pripravo strokovnih gradiv za 
akte, ki urejajo prostor in za pripravo predlo- 
gov teh aktov. 

Pristojni upravni organi in organizacije ter 
službe družbenega sistema informiranja so 
dolžni na način, ki ga določajo predpisi o 
družbenem informiranju, zagotavljati nosil- 
cem planiranja podatke, ki so pomembni za 
pripravo strokovnega gradiva. 

Pristojni organi občinske skupščine so 
dolžni zagotoviti krajevnim skupnostim na 
svojem območju strokovno in organizacijsko 
pomoč pri opravljanju nalog in opravil pri 
urejanju prostora in jim pravočasno posredo- 
vati potrebne podatke. 

25. čfen 

Za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ mora občanom ter samouprav- 
nim organizacijam in skunostim zagotoviti 
vpogled v akte za urejanje prostora. 

26. člen 

Pri urejanju prostora ter pri sprejemanju in 
izvajanju aktov, ki urejajo prostor, se uporab- 
ljajo poleg določb tega zakona tudi drugi za- 
koni in predpisi, ki v skladu z načeli in izhodi- 
šči tega zakona zlasti urejajo kmetijska zem- 
ljišča, gozdove, varstvo in izboljševanje oko- 
lja, varstvo naravne in kulturne dediščine, 
promet in zveze, energetiko, rudarstvo, sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
ter drugi predpisi, ki se nanašajo na prostor. 

II. AKTI ZA UREJANJE PROSTORA 
27. člen 

Akti za urejanje prostora so: 
a) planski akti, in sicer: 
dolgoročni družbeni plan družbenopolitič- 

ne skupnosti, kakor tudi temeljni planski akti, 
ki jih sprejemajo kot srednjeročne akte, po 29. 
členu zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije (Ura- 
dni list SR Slovenije, št. 1/807 družbenopoli- 
tične skupnosti, samoupravne organizacije in 
skupnosti, in sicer v delu, ki ureja prostor 
(prostorski plan); 

b) prostorski načrti, in sicer; 
urbanistični načrt, krajinski načrt, zazidalni 

in ureditveni načrt; občinska skupščina lahko 
predpiše tudi podrobnejše urbanistične in 
krajinske načrte ter druge načrte s katerimi 
podrobneje razčlenjuje rešitve v navedenih 
načrtih (podrobni zazidalni oziroma ureditve- 
ni načrt in podobno). 

A. Planski akti 
28. člen 

Dolgoročni družbeni plan družbenopolitič- 
ne skupnosti je temeljni akt, s katerim se ureja 
prostor. Sestavine dolgoročnega družbenega 
plana, s katerimi se ureja prostor, so obvezno 
izhodišče za pripravo in oblikovanje srednje- 
ročnih družbenih planov in letnih planskih 
aktov, za katere je v dolgoročnem družbenem 
planu tako določeno. 

Z dolgoročnim družbenim planom družbe- 
nopolitične skupnosti, oziroma z delom, ki 
ureja prostor (prostorski plan) se določa na- 
membnost prostora, politika delitve prostora 
in namembnost zemljišč, politika za usmerja- 
nje urbanizacije? temeljne usmeritve za razvoj 
mest in drugih naselij, zemljiška politika, poli- 
tika urbanističnega urejanja in posegov, ra- 
zvoj in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov z 
vidika skupnih ciljev razvoja družbenopolitič- 
ne skupnosti, zlasti glede razmestitve in ra- 
zvoja po selitvenih območjih, kmetijskih ob- 
močij, gozdov, melioracij in komasacij, ob- 
močij pomembnejših rudnin in mineralnih su- 
rovin, industrijskih območij, območij za re- 
kreacijo in turističnih območij, območij po- 
trebnih za določene infrastrukturne in gospo- 
darske objekte, ogroženih območij zaradi de- 
lovanja naravnih sil ter območij odlagališč 
nevarnih in zdravju škodljivih snovi, zavarova- 
nje najpomembnejših vodnih virov ter varstva 
naravne in kulturne dediščine, zagotavlja 
funkcionalno in oblikovno usklajenost naselij, 
objektov in naprav s krajino, pogoje za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozašči- 
to. Z dolgoročnim družbenim planom občine 
se določijo tudi območja, za katera se izdelajo 
urbanistični in krajinski načrti. 

Z dolgoročnim družbenim planom SR Slo- 
venije se tudi določijo območja, ki se zavaru- 
jejg s posebnimi zakoni. 

Če dolgoročni družbeni plan občine v delu, 
ki ureja prostor, ni v skladu s cilji dolgoročne- 
ga družbenega pfana SR Slovenije, velja v 
delu, ki ni v skladu z družbenim planom SR 
Slovenije, družbeni plan SR Slovenije. 

29. člen 

Del dolgoročnega plana družbenopolitične 
skupnosti, ki ureja prostor, temelji na dogo- 
voru o temeljih dolgoročnega plana. 

Dogovor o temeljih dolgoročnega družbe- 
nega plana družbenopolitične skupnosti v de- 
lu, ki ureja prostor, sklenejo izvršni svet skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti, ustrezna 
gospodarska zbornica in samoupravne inte- 
resne skupnosti materialne proizvodnje za to 
območje, dogovor o temeljih dolgoročnega 
plana SR Slovenije pa izvršni svet skupščin 
občin. 

Če do roka, določenega z rokom o pripravi 
dolgoročnega družbenega plana družbeno- 
politične skupnosti tak dogovor ni sprejet, 
sprejme skupščina družbenopolitične skup- 
nosti družbeni p.'an brez dogovora. 
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30. člen 

Prostorski del srednjeročnega družbenega 
plana družbenopolitične skupnosti v delu, ki 
ureja prostor, določa konkretne posege v pro- 
stor in rabo prostora v srednjeročnem obdob- 
ju in opredeljuje realizacijo in dinamiko v dol- 
goročnem družbenem planu določenih ciljev 
in nalog v zvezi z urejanjem prostora. 

V srednjeročnem planu določijo samo- 
upravne organizacije in skupnosti tudi tiste 
naloge s področja urejanja prostora, ki se 
izvajajo v daljših obdobjih od pet let. 

31. člen 

Z letnimi planskimi akti družbenopolitične 
skupnosti se z vidika dinamike in izvajanja 
nalog in ciljev srednjeročnega družbenega 
plana, ki ureja prostor, določa letna dinamika 
in ukrepe za njihovo realizacijo. 

32. člen 

Kršitev določb planskih aktov iz 28. in 
30. člena se šteje za bistveno oškodovanje 
družbenih interesov. 

B. Prostorski načrti 

33. člen 

V občini se pripravijo in sprejmejo urbani- 
stični in krajinski načrti za območja, za katera 
je v dolgoročnem in srednjeročnem planu ob- 
čine tako določeno. 

Za pripravo urbanističnega in krajinskega 
načrta skrbi izvršni svet občinske skupščine, 
sprejme pa ga z odlokom občinska skup- 
ščina. 

Urbanistični načrt se izdela za urbano ob- 
močje. Krajinski načrt se izdela za krajinsko 
območje. 

Z urabanističnim oziroma krajinskim načr- 
tom, ki se pripravljata sočasno z dolgoročnim 
oziroma srednjeročnim družbenim planom 
občine, se določijo zlasti podrobnejša razme- 
jitev posameznih območij in zemljišč, določe- 
nih v dolgoročnem oziroma srednjeročnem 
planu občine glede na namen, dejavnosti ozi- 
roma predvidenijposeg v prostor, oblikovne in 
tehnične zasnove, načrti infrastrukture ter po- 
drobneje razčlenijo drugi cilji in naloge v zve- 
zi z urejanjem prostora. 

Urbanistični oziroma krajinski načrt opre- 
deljuje merila in pogoje za urejanje posamez- 
nih območij. 

Urbanistični oziroma krajinski načrt je pod- 
laga: 

- za dolgoročno načrtno ohranjanje, pri- 
dobivanje in urejanje kmetijskih zemljišč, 
ohranitev varovalnih gozdov in zemljišč za 
varstvo in ohranitev naravne in kulturne de- 
deiščine; 

- za postopno, dolgoročno in načrtno pri- 
dobivanje in urejanje stavbnih zemljišč in 
zemljišč za gradnjo infrastrukturnih objektov 
in naprav; 

- za pripravo zazidalnega oziroma uredi- 

tvenega načrta in drugih aktov, ki urejajo pro- OPOMBE 
stor; 

- za pripravo lokacijske, investicijske in te- 
hnične dokumentacije; 

- za izdajanje dovoljenj za poseg v prostor; 
- za spremljanje in nadzor nad urejanjem 

prostora. 

34. člen 

Urbanistični oziroma krajinski načrt se iz- 
dela na geodetskem načrtu obstoječega sta- 
nja. 

Urbanistični oziroma krajinski načrt vsebu- 
je zlasti: 

- prikaz območja, ki ga zajema urbanistič- 
ni oziroma krajinski načrt; 

- načrt namenske rabe in urejanja zemljišč 
vključno z načrtovanimi melioracijami in ko- 
masacijami; 
- načrt prometnega omrežja in ureditve 

prometa; 
- načrte komunalnega in energetskega 

omrežja in ureditve; 
- načrte, prostorsko ponazoritev in uskla- 

ditev programov, določenih v planskih aktih, 
za organizacijo, graditev naselij in prenovo 
naselij ali delov naselij in drugih prenovitve- 
nih posegov v prostor, sanacijo degradiranih 
in nevarnih območij, varstvo in vzdrževanje 
naravne in kulturne dediščine, zavarovanje in 
izkoriščanje naravnih virov, prostorsko orga- 
nizacijo in opremljenost prostora za obrambo 
in zaščito prebivalstva ter materialnih in dru- 
gih dobrin in za lokacije družbeno pomemb- 
nejših objektov ali posegov v prostor; 

- dolgoročne zasnove v zvezi z oblikova- 
njem celotnega območja ali njegovih delov; 

- prikaz postopnosti izvajanja načrtov, ki jo 
določajo planski akti; 

- prikaz območij, za katera so ali bodo 
izdelani zazidalni oziroma ureditveni načrti in 
drugi prostorski akti; 

- merila in pogoji za urejanje območja in 
izvajanje načrta (pravilnik); 

- obrazložitev načrta. 
Urbanistični oziroma krajinski načrt vsebu- 

je tudi prilogo o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti. Ta priloga vsebuje 
načrt organizacije in opremljenosti prostora 
za obrambo in zaščito, načrt zaklanjanja pre- 
bivalcev ter materialnih in drugih dobrin. 

35. člen 

Z odlokom o pripravi družbenega plana ob- 
čine, določi občinska skupščina naloge po- 
goje in roke, v katerih ji mora izvršni svet 
predložiti strokovno gradivo in predloge ur- 
banističnih oziroma krajinskih načrtov. 

Izvršni svet občinske skupščine (oziroma za 
urejanje prostora pristojni občinski upravni 
organ) skrbi, da so v pripravo urbanističnega 
oziroma krajinskega načrta vključeni udele- 
ženci dogovora o temeljih družbenega plana, 
in da se idejne rešitve teh načrtov javno razgr- 
nejo najmanj za 30 dni v krajevnih skupnostih, 
ter da se v tem času opravi javna razprava o 
razgrnjenih idejnih rešitvah. 
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OPOMBE Udeleženci dogovora o temeljih družbene- 
ga plana občine sprejmejo najustreznejše re- 
šitve s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov in dogovori o temeljih plana. 

Varianta 35. člena: 

Postopek priprave in sprejemanja urbani- 
stičnega oziroma krajinskega načrta poteka 
po naslednjem zaporedju: 

Z odlokom o pripravi družbenega plana ob- 
čine, določi občinska skupščina naloge, po- 
goje in roke, v katerih ji mora izvršni svet 
predložiti strokovno gradivo in predloge ur- 
banističnih oziroma krajinskih načrtov za ob- 
močja, določena v družbenem planu občine. 

V delovnem programu za pripravo družbe- 
nega plana določi izvršni svet naloge, ki jih 
morajo opraviti posamezni udeleženci v pro- 
cesu priprave oblikovanja in sprejemanja ur- 
banističnega oziroma krajinskega načrta ter 
roke za izvršitev posameznih nalog. 

Pristojna upravna organizacija pripravi 
strokovna gradiva za izdelavo urbanističnega 
oziroma krajinskega načrta za določeno ob- 
močje, na podlagi katerega lahko izvršni svet 
razpiše natečaj za izdelavo idejnih rešitev (za- 
snov) za urbanistični oziroma krajinski načrt. 
Če izvršni svet ne razpiše natečaja, izdela 
idejne rešitve za urbanistični oziroma krajin- 
ski načrt pristojna upravna organizacija. 

Idejne rešitve (zasnove) za urabanistični 
oziroma krajinski načrt, ki jih pripravi pristoj- 
na upravna organizacija ali udeleženci v nate- 
čaju, predloži izvršni svet udeležencem dogo- 
vore o temeljih družbenega plana in jih obe- 
nem javno razgrne najmanj za 30 dni. V kra- 
jevnih skupnostih, katerih območje zajema 
urbanistični oziroma krajinski načrt, se v času 
javne razgrnitve opravi javna razprava o pred- 
loženih idejnih rešitvah. Na podlagi pripomb, 
mnenj in predlogov iz javne razprave in javne 
razgrnitve izberejo udeleženci dogovora o te- 
meljih družbenega plana občine najustreznej- 
še rešitve in jih sprejmejo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov in dogovorov o 
temeljih družbenega plana. 

Načrt organizacije prostora za obrambo in 
zaščito se ne razgrne; obravnavajo ga le sveti 
skupščin krajevnih skupnosti, katerih območ- 
ja zajema urabanistični oziroma krajinski 
načrt. 

Na podlagi sprejetih idejnih rešitev (zasnov) 
za urabanistične oziroma krajinske načrte, se 
izdela predlog urbanističnega oziroma krajin- 
skega načrta, ki ga izvršni svet predloži ob- 
činski skupščini. __ _ K 36. člen 

Občinska skupščina lahko z odlokom raz- 
glasi splošno prepoved prometa z zemljišči, 
prepoved parcelacije zemljišč ali prepoved 
graditve in spremembe vrste rabe prostora na 
posameznih območjih, ki jih ureja urbanistič- 
ni oziroma krajinski načrt. 

Splošna prepoved prometa z zemljišči, pre- 
poved parcelacije ali prepoved graditve in 
spremembe vrste rabe prostora velja za čas, 
dokler ni sprejet zazidalni oziroma ureditveni 
načrt. 

Določba prvega odstavka tega člena ne ve- 
lja za geodetsko izmero in druga pripravljalna 
dela po predpisih o razlastitvi, kakor tudi za 
geodetsko izmero in druga pripravljena dela, 
ki so potrebna za izdelavo zazidalnega oziro- 
ma ureditvenega načrta. 

37. člen 

Če so na določenem območju z dolgoroč- 
nim in srednjeročnim družbenim planom pre- 
dvidene kompleksne graditve stanovanjske 
ali druge gradnje ali agrooperacije (melioraci- 
je in komasacije), ki so temeljnega pomena za 
proizvodnjo hrane, lahko občinska skupščina 
z odlokom predpiše izvedbo teh akcij. 

38. člen 

Izvršni svet občinske skupščine skrbi za 
pripravo zazidalnih oziroma ureditvenih načr- 
tov. 

Pobudo za pripravo zazidalnega oziroma 
ureditvenega načrta lahko dajo organizacije 
združenega dela, krajevne skupnosti in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, druž- 
benopolitične skupnosti in organizacije, 
družbene organizacije, društva in posamezni 
občani. 

Predlog zazidalnega oziroma ureditvenega 
načrta lahko predloži za urejanje prostora pri- 
stojni občinski upravni organ, lahko pa tudi 
organizacija združenega dela, krajevna skup- 
nost ali samoupravne interesne skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: predlagatelj), če je pred- 
log izdelan s poprejšnjim soglasjem izvršnega 
sveta občinske skupščine. 

Idejne rešitve (zasnove) in predloge pro- 
gramskega in tehničnega dela zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta pripravljajo po 
natečaju temeljne organizacije združenega 
dela, ki so registrirane za opravljanje te dejav- 
nosti, upravne organizacije ter posamezniki. 

• 
39. člen 

Zazidalni oziroma ureditveni načrt se izdela 
na podlagi in v skladu z rešitvami v urbanistič- 
nem oziroma krajinskem načrtu, oziroma na 
podlagi načrtov iz 27. člena t^ga zakona in v 
skladu s planskimi akti samoupravnih organi- 
zacij, skupnosti in družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Zazidalni oziroma ureditveni načrt se izdela 
za območja, ki bodo izgrajevala, prenavljala 
ali urejala kot celota, kadar to določajo plan- 
ski akti oziroma urbanitični oziroma krajinski 
načrti. 

40. člen 

Zazidalni načrt se izdela za območje, v ka- 
terem gre pretežno za graditev in druge grad- 
bene posege. 

Ureditveni načrt se izdela za območje, v 
katerem gre pretežno za ureditve, prenovo in 
durge prostorske posege. 

VI 
I 
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41. člen 

Zazidalni oziroma ureditveni načrt je podla- 
ga za parcelacijo zemljišča in za izdajo dovo- 
ljenja za prostorski poseg, ter za izvajanje 
nadzora nad prostorskimi posegi na območ- 
ju, ki ga ureja. 

Zazidalni oziroma ureditveni načrt obsega 
programski in tehnični del načrta. 

Programski del načrta vsebuje zlasti: 
- predvidene posege v prostor in njihove 

medsebojne odnose na določenem območju; 
- zasnove ureditve in izrabe zemljišča za 

posege v prostor (zazidalni ali ureditveni 
preizkusi), ki vključujejo tudi elemente sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite); 4 

- oceno investicijskih stroškov predvide- 
nih posegov v prostor; 

- faze za izvajanje načrta. 
Tehnični del načrta temelji na geodetskem 

načrtu obstoječega stanja. 
Tehnična dokumentacija vsebuje zlasti: 
- načrt parcelacije; 
- idejne načrte objektov in ostalih posegov 

v prostor; 
- zazidalno oziroma ureditveno situacijo z 

oblikovalskimi zasnovami; 
- načrt priprave ureditve in opremljanja 

zemljišč ter organizacije graditve, z elementi 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite; 

- podroben načrt prometnega omrežja in 
ureditve prometa; 

- podroben načrt komunalnega in energet- 
skega omrežja in ureditve; 

- načrt območij in objektov naravne in kul- 
turne dediščine ter naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov; 

- načrt urbane in krajinske opreme ter 
- obrazložitev načrta. 
Zazidalni oziroma ureditveni načrt vsebuje 

tudi prilogo o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti. Ta priloga vsebuje tudi 
načrt zaklanjanja prebivalcev ter materialnih 
in drugih dobrin, načrt javnih in drugih zaklo- 
nišč na območju, ki ga ureja zazidalni oziro- 
ma ureditveni načrt. 

42. čJen 

Programski del zazidalnega oziroma uredi- 
tvenega načrta se pripravi na podlagi samo- 
upravnih sporazumov samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti in na podlagi dogovorov o 
temeljih planov občine in drugih planskih ak- 
tov ter meril, rešitev in usmeritev iz urbani- 
stičnega oziroma krajinskega načrta. 

Programski del zazidalnega oziroma uredi- 
tvenega načrta sprejme izvršni svet občinske 
skupščine. 

Na podlagi sprejetega programskega dela 
zazidalnega oziroma ureditvenega načrta se 
izdela osnutek tehničnega dela zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta. 

Izvršni svet občinske skupščine (oziroma za 
urejanje prostora pristojni občinski upravni 
organ) javno razgrne programski del in osnu- 
tek tehničnega dela zazidalnega oziroma ure- 
ditvenega načrta za najmanj 30 dni v krajev- 

nih skupnostih, katerih območja ali njihov del OPOMBE 
pokriva načrt, ki je v pripravi. V tem času se 
izvede v prizadetih krajevnih skupnostih tudi 
javna razprava, na podlagi katere pripravi svet 
skupščine krajevne skupnosti pripombe in 
stališča do programskega dela in osnutka te- 
hničnega dela zazidalnega načrta oziroma 
ureditvenega načrta. 

Na podlagi pripomb in stališč pristojnih 
svetov skupščine krajevnih skupnosti se izde- 
la predlog zazidalnega oziroma ureditvenega 
načrta. Zazidalni oziroma ureditveni načrt 
sprejme občinska skupščina z odlokom. 

Varianta 42. člena: 
Postopek priprave in sprejemanja zazidal- 

nega oziroma ureditvenega načrta poteka po 
naslednjem zaporedju: 

Programski del zazidalnega oziroma uredi- 
tvenega načrta se pripravi na podlagi plan- 
skih aktov ter meril, rešitev in usmeritev iz 
urbanističnega oziroma krajinskega načrta, 
če so sklenjeni samoupravni sporazumi sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti in na 
podlagi dogovorov o temeljih planov v zvezi z 
zazidavo ali ureditvijo določenega območja. 

Za pridobitev idejnih rešitev (zasnov) za 
programski oziroma tehnični del zazidalnega . 
oziroma ureditvenega načrta ali za oba dela 
lahko izvršni svet občinske skupščine ali v 
soglasju z njim predlagatelj iz tretjega odstav- 
ka 38. člena tega zakona razpiše natečaj. 

Na podlagi idejnih rešitev (zasnov) se izdela 
predlog programskega dela zazidalnega ozi- 
roma ureditvenega načrta in pošlje izvršnemu 
svetu občinske skupščine, pristojnemu ob- 
činskemu upravnemu organu za urejanje pro- 
stora in krajevnim skupnostim z območja, ki 
ga pokriva načrt. Izvršni svet oceni predloženi 
predlog programskega dela načrta, upošteva- 
joč mnenja, pripombe in predloge vseh, ki jim 
je bil predlog poslan, in ga potrdi s sklepom, 
ko ugotovi, da je dosežena soglasnost med 
njim, sestavljalci programskega dela načrta in 
krajevnimi skupnostmi z območja, ki ga po- 
kriva načrt. V primeru, da soglasje ni bilo 
doseženo, izbere izvršni svet eno od predla- 
ganih rešitev ali pa določi organ oziroma or- 
ganizacijo, da izdela programski del načrta v 
skladu s smernicami, ki jih sprejme. 

Na podlagi sprejetega programskega dela 
zazidalnega oziroma ureditvenega načrta se 
izdela predlog tehničnega dela zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta. Tega predlaga- 
telj skupaj s sprejetim programskim delom 
predloži izvršnemu svetu, krajevnim skupno- 
stim z območja, ki ga pokriva načrt, in za 
urejanje prostora pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu. 

Načrt organizacije in opremljenosti prosto- 
ra za obrambo in zaščito z načrtom zaklanja- 
nja prebivalstva, materialnih in drugih dobrin 
se ne razgrne. Obravnavajo ga le sveti skup- 
ščin krajevnih skupnosti z območja, ki ga 
pokriva zazidalni oziroma ureditveni načrt. 

Izvršni svet oziroma za urejanje prostora 
pristojni občinski upravni organ javno razgr- 
ne programski del in tehnični del zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta za najmanj 30 
dni. V krajevnih skupnostih, kater ih območja 
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OPOMBE ali njihov del pokriva zazidalni oziroma uredi- 
tveni načrt, se izvede javna razprava o predlo- 
gih. 

Na podlagi pripomb javne razgrnitve in jav- 
ne razprave ter pripomb izvršnega sveta in za 
urejanje prostora pristojnega občinskega 
upravnega organa izdela predlagatelj iz tret- 
jega odstavka 38. člena tega zakona predlog 
zazidalnega oziroma ureditvenega načrta in 
ga predloži izvršnemu svetu skupščine ob- 
čine. 

Zazidalni oziroma ureditveni načrt sprejme 
občinska skupščina z odlokom. 

43. člena 

Na podlagi zazidalnega oziroma ureditve- 
nega načrta se izdela izvedbeni zazidalni ozi- 
roma ureditveni načrt. 

Z izvedbenim oziroma ureditvenim načrtom 
se dokončno določijo rešitve v zvezi s posegi 
v prostor in pogoji za izvajanje zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta. 

Izvedbeni načrt sprejme izvršni svet občin- 
ske skupščine. 

Varianta: Izvedbeni načrt sprejme za ureja- 
nje prostora pristojni občinski upravni organ. 

44. člen 
Občinska skupščina lahko predpiše za do- 

ločena večja ali zahtevnejša območja, ki pred- 
stavljajo zaokroženo celoto, da se poleg urba- 
nističnih oziroma krajinskih načrtov po 27. 
členu tega zakona izdelajo podrobnejši urba- 
nistični oziroma krajinski načrti kakor tudi 
programi ali projekti. 

Občinska skupščina lahko odredi tudi izde- 
lavo posebnih strokovnih gradiv, idejnih reši- 
tev (zasnov), s katerimi se podrobneje obdela- 
jo rešitve v urbanističnem oziroma krajinskem 
načrtu po 34. členu tega zakona. 

Izvršni svet občinske skupščine lahko raz- 
piše javni natečaj za pridobitev najustreznej- 
ših programskih, prostorskih in oblikovnih re- 
šitev za posege v prostor. 

45. člen 
Urbanistični in krajinski načrt ter zazidalni 

in ureditveni načrt se spreminjajo in dopol- 
njujejo po postopku, ki je predpisan za njiho- 
vo sprejetje. 

Postopek za spremembo urabanističnega 
oziroma krajinskega načrta, zazidalnega ozi- 
roma ureditvenega načrta začne izvršni svet 
občinske skupščine ali za urejanje prostora 
pristojen občinski upravni organ, ko ugotovi, 
da načrt v celoti ali deloma ni več v skladu z 
dolgoročno koncepcijo družbenoekonom- 
skega razvoja. 

Varianta: Na koncu tega odstavka se doda 
besedilo: »ali je v nasprotju z občinskim druž- 
benim planom«. 

Pobudo za spremembo prostorskih načrtov 
lahko da izvršnemu svetu občinske skupščine 
krajevna skupnost ali druga samoupravna or- 
ganizacija ali skupnost, če meni, da ta načrt 
zaradi bistveno spremenjenih okoliščin pre- 
prečuje ali v večji meri otežkoča uresničeva- 
nje njenih nalog. 

46. člen 

Izvršni svet občinske skupščine lahko do- 
voli manjše odmike od sprejetega akta iz 41. 
člena tega zakona glede posameznih objek- 
tov oziroma prostorskih posegov. 

Za manjše odmike po določbah prejšnjega 
odstavka se štejejo spremembe, ki ne vplivajo 
na idejne rešitve (zasnovo) v sprejetem aktu, 
ne ovirajo njegove nadaljnje realizacije in ne 
prizadevajo interesov uporabnikov prostora 
in podpisnikov samoupravnih sporazumov ter 
dogovorov o temeljih planov. Spremembe v 
aktu določenih gabaritov, zazidalne oziroma 
ureditvene situacije, namembnost objektov in 
zemljišč ter spremembe na prometnem 
omrežju se ne štejejo za manjše odmike. 

Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
spremembe in dopolnitve, ki jih predpiše za 
urejanje prostora pristojni občinski upravni 
organ, ki v skladu s predpisi lahko odstopi od 
sprejetih rešitev v določeni meri (dovoljene 
tolerance). 

III. DOVOLJENJE ZA POSEG V 
PROSTOR 

47. člen 

Z dovoljenjem za poseg v prostor se pridobi 
pravica do uporabe zemljišča za graditev ali 
za preurejanje objektov in za druge posege, ki 
vplivajo na spremembo v prostru (v nadalj- 
njem besedilu: poseg v prostor). 

Z dovoljenjem za poseg v prostor se določi- 
jo tudi pravice, dolžnosti in obveznosti upra- 
vičenca do posega (v nadaljnjem besedilu: 
investitor) v zvezi s posegom v prostor. 

Dovoljenji za poseg v prostor sta: 
- lokacijsko dovoljenje, 
- potrdilo o priglastitvi 

48. člen 

Lokacijsko dovoljenje se izda za posame- 
zen objekt, napravo in drug poseg v prostor 
ali več objektov, naprav in drugih posegov v 
prostor, ki tvorijo gradbeno oziroma funkcio- 
nalno celoto. 

Podlaga za lokacijsko dovoljenje je: 
1. zazidalni oziroma ureditveni načrt; 
2. lokacijska dokumentacija in sicer: 
- za poseg v prostor na območju, za katero 

zazidalni oziroma ureditveni načrt ni predvi- 
den, ali pa gre za poseg v prostor na območju 
za katero zazidalni oziroma ureditveni načrt 
še ni izdelan; 

- za poseg v prostor na območju, za katero 
je zazidalni oziroma ureditveni načrt izdelan, 
investitor pa želi s predvidenim posegom 
izvesti manjše spremembe oziroma dopolni- 
tve, če se s tem posegom ne menja odnos do 
okolja in če se s tem bistveno ne spremeni 
funkcija oziroma namembnost posega v pro- 
stor in stavbnega zemljišča; 

3. zapisnik o lokacijski razpravi: 
- za manj zahteven poseg v prostor za ob- 

močja, kjer zazidalni oziroma ureditveni načrt 
ni izdelan. 

Kateri posegi v prostor se štejejo za manj 
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zahtevne posege v prostor po 3. točki 2. 
odstvka tega člena, predpiše občinska skup- 
ščina. 

Hkrati z lokacijskim dovoljenjem se lahko 
izda gradbeno dovoljenje, razen za objekte iz 
drugega in četrtega odstavka 52. člena tega 
zakona. 

49. člen 

Lokacijsko dovoljenje ni potrebno: 
- za dela, s katerimi se ne spreminjajo zu- 

nanjost, velikost ali namen obstoječega ob- 
jekta in zemljišča; 

- za postavitev začasnih objektov in naprav 
pri prireditvah; 

- za postavitev turističnih opozorilnih ta- 
bel, panojev, reklam; 

- za graditev pomožnih objektov, ureditev 
in posegov v prostor za potrebe posamezne- 
ga občana. 

Kateri objekti se štejejo za pomožne objek- 
te, ureditve in posege v prostor po zadnji 
alinei prejšnjega odstavka, predpiše skupšči- 
na občine (varianta: Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora). 

Ureditev, graditev in postavitev objektov iz 
druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka 
tega člena je investitor dolžan priglasiti ob- 
činskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
urejanje prostora. 

50. člen 

Zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora biti 
priloženo: 

- dokazilo, da je investitor upravičen raz- 
polagati z zemljiščem; 

- kopija katastrskega načrta; 
- navedba sosedov, katerih zemljišča meji- 

jo z zemljiščem, na katerem želi investitor 
graditi ali izvesti drug prostorski poseg. 

V primerih, določenih v 2. točki drugega 
odstavka 48. člena tega zakona, mora investi- 
tor priložiti tudi lokacijsko dokumentacijo. 

Varianta: Ta odstavek se črta. 

51. člen 

Lokacijska dokumentacija se izdela na pod- 
lagi meril in pogojev ?a urejanje prostora, ki 
so določeni v urbanističnem načrtu oziroma 
krajinskem načrtu oziroma v primeru iz tretje 
alinee 2. točke drugega odstavka 48. člena 
tega zakona v zazidalnem oziroma ureditve- 
nem načrtu. 

Merila in pogoje za urejanje prostora določi 
investitorju za urejanje prostora pristojni ob- 
činski upravni organ. 

Lokacijska dokumentacija obsega tehnične 
podatke o legi, funkciji, velikosti in oblikova- 
nju objekta oziroma posega v prostor, ki so 
prikazani: 

1. v geodetskem načrtu obstoječega stanja 
terena, obstoječih objektov in komunalnih 
naprav z višinskimi kotami ter s profili (zmog- 
ljivostmi) komunalnih naprav; 

2. v arhitektonski situaciji, s prikazom pro- 
metnih in komunalnih priključkov in ureditev; 

3. v predvideni rešitvi za zaklanjanje prebi- OPOMBE 
valcev, materialnih in drugh dobrin, za var- 
stvo okolja (voda, hrup, zrak) in varstva narav- 
ne in kulturne dediščine; 

4. v idejnem načrtu oziroma drugi tehnični 
dokumentaciji objekta, ki ga investitor name- 
rava graditi, ali prostorskega posega, ki ga 
namerava izvesti. 

Varianta: tretji odstavek tega člena se na- 
domesti z besedilom: 

»Podrobno vsebino lokacijske dokumenta- 
cije predpiše Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora«. 

52. člen i 

Lokacijsko dovoljenje izda za urejanje pro- 
stora pristojni občinski upravni organ. 

Za objekte, naprave in druge posege v pro- 
stor, ki so širšega, republiškega ali regional- 
nega pomena, izda lokacijsko dovoljenje Re- 
publiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora. 

Kateri objekti, naprave in drugi posegi v 
prostor so širšega republiškega ali regional- 
nega pomena, predpiše Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije (varianta: »Skupščina Socia- 
listične republike Slovenije«). 

Za objekte, naprave in druge posege v pro- 
stor za potrebe ljudske obrambe izda lokacij- 
sko dovoljenje Republiški komite za varstvo 
okolja in urejanje prostora v soglasju z Repu- 
bliškim sekretariatom za ljudsko obrambo. 

53. člen 

Zahteva za lokacijsko dovoljenje se zavrne, 
če investitor ne izpolnjuje pogojev, ki jih dolo- 
čajo predpisi, družbeni plan občine, urbani- 
stični načrt oziroma krajinski načrt ter zazi- 
dalni načrt oziroma ureditveni načrt, ali če ni 
dano dovoljenje oziroma soglasje organa ali 
organizacije, kadar je to določeno s posebni- 
mi predpisom kot pogoj za izdajo lokacijske- 
ga dovoljenja. 

Varianta: Črta se besedilo »ali če ni dano 
dovoljenje...« do konca člena. 

54. člen 
Lokacijsko dovoljenje mora vsebovati po- 

datke iz lokacijske dokumentacije ali zazidal- 
nega oziroma ureditvenega načrta ali iz zapi- 
snika o lokacijski razpravi; lokacijsko dovolje- 
nje mora vsebovati tudi urbanistične, arhitek- 
tonske in ureditvene pogoje, pogoje za var- 
stvo in vzdrževanje naravne in kulturne dedi- 
ščine ter pogoje za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito, ki jih mora investi- 
tor izpolniti v zvezi s posegom v prostor. 

V lokacijskem dovoljenju se prepišejo hkra- 
ti tudi pogoji za ureditev gradbišča oziroma 
ureditvenega območja, na katerem so predvi- 
deni posegi. 

Lokacijskemu dovoljenju se priloži doku- 
mentacija, na podlagi katere je bilo dovoljenje 
izdano, oziroma izpis ter izris iz akta v prime- 
ru, ko je lokacijsko dovol'jenje izdano na pod- 
lagi zazidalnega ali ureditvenega načrta, in se 
lokacijsko dovoljenje ne nanaša na celotno 
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OPOMBE območje zazidalnega načrta ali ureditvenega 
načrta. 

55. člen 

Če je zahteva za lokacijsko dovoljenje vlo- 
žena za odstranitev obstoječega objekta ali 
njegovega dela, investitor pa ne namerava na 
njem postaviti novega objekta, se morajo v 
lokacijskem dovoljenju navesti pogoji za ure- 
ditev prostora po odstranitvi objekta. 

56. člen 

Za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ lahko izda odločbo o odstrani- 
tvi objekta ali naprave, ki ogroža varnost ljudi 
ali njihovo premoženje, če tak objekt ali na- 
prava ni zavarovana z drugimi predpisi. 

Upravni organ je dolžan ukrepati po določ- 
bah iz prejšnjega odstavka v primeru, če je 
dala pismeni predlog za odstranitev objekta 
ali naprave krajevna skupnost, na katere ob- 
močju je objekt ali naprava, ali samoupravna 
organizacija oziroma skupnost, katere interes 
je prizadet, ali drug upravni oziroma državni 
organ. 

57. člen 
Odločba o lokacijskem dovoljenju oziroma 

odločba o odstranitvi dotrajanega objekta ali 
naprave se vroči investitorju in drugim stran- 
kam v postopku, upravni organizaciji in 85. 
člena tega zakona, pristojni urbanistični inš- 
pekciji, krajevni skupnosti, na območju katere 
se predvideva poseg v prostor, in občinskemu 
upravnemu organu, ki je pristojen za geodet- 
ske zadeve. 

58. člen 
Pristojni upravni organi so dolžni voditi 

upravni postopek za izdajo lokacijskega do- 
voljenja na način, s katerim se delovnim lju- 
dem in občanom, organizacijam in skupno- 
stim ter drugim strankam v postopku zagotav- 
lja hitro, zakonito in učinkovito uresničevanje 
pravic in pravnih koristi. 

Varianta: ta odstavek se črta. 
O zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja 

na zemljišču, za katero je zazidalni načrt ozi- 
roma ureditveni načrt že sprejet, mora pristoj- 
ni upravni organ izdati odločbo v enem mese- 
cu po prejemu pravilno sestavljene zahteve. 

V drugih primerih mora pristojni organ iz- 
dati odločbo v roku, ki je predpisan z zako- 
nom o splošnem upravnem postopku. 

59. člen 
Zoper odločbo, izdano v postopku za prido- 

bitev lokacijskega dovoljenja ima investitor, 
organ, organizacija ali občan, ki meni, da so 
kršene njegove pravice ali pravne koristi, pra- 
vico do pritožbe v osmih dneh od vročitve 
odločbe. 

60. člen 
Lokacijsko dovoljenje neha veljati, če v 

dveh letih po pravnomočnosti lokacijske od- 
ločbe investitor ne prične z gradbenimi deli. 

Organ, ki je izdal lokacijsko dovoljenje, lah- 
ko na zahtevo predlagatelja podaljša veljav- 
nost lokacijskega dovoljenja, vendar največ 
za dve leti po preteku roka iz prejšnjega od- 
stavka. 

61. člen 
Postopek in odločba o spremembi lokacij- 

skega dovoljenja se omejita na predlagane 
spremembe, če glede na naravo predlaganih 
sprememb ni potreben v celoti nov postopek. 

62. člen 
Priglasitev nameravane ureditve, postavitve 

oziroma graditve po 3. in 4. alinei 49. člena 
tega zakona vsebuje oris in opis prostorskega 
posega oziroma gradbenega objekta ter pri- 
padajočega zemljišča (situacijsko skico z lo- 
kacijo tega objekta oziroma posega). 

Če za urejanje prostora pristojni občinski 
upravni organ ugotovi, da za nameravani po- 
seg po določbah člena tega zakona zadostuje 
priglasitev, in da nameravani poseg ni v na- 
sprotju z določbo 48. člena tega zakona, izda 
predlagatelju potrdilo o priglasitvi. 

Upravni organ mora izdati potrdilo po 
prejšnjem odstavku v 30 dneh po prejemu 
priglasitve. 

Ce upravni organ ugotovi, da nameravani 
poseg v prostor ni v skladu z 49. členom tega 
zakona, ker je zanj potrebno lokacijsko dovo- 
ljenje, oziroma če se s smiselno uporabo 33., 
38. in 39. člena ugotovi, da ni pogojev ža 
poseg v prostor, zavrne priglasitev namerava- 
nega posega z odločbo. 

Zoper odločbo, izdano v postopku za prido- 
bitev potrdila o priglasitvi, ima investitor, or- 
gan, organizacija ali občan, ki meni, da so 
kršene njegove pravice ali pravne koristi, pra- 
vico do pritožbe v osmih dneh po vročitvi 
odločbe. 

Potrdilo o priglasitvi izgubi veljavo, če inve- 
stitor ne začne z deli v enem letu po prejemu 
potrdila. 

63. člen 

Odmike predvidenih objektov od posamez- 
nih meja, objektov in naprav določa zazidalni 
načrt ali ureditveni načrt, oziroma lokacijska 
dokumentacija ali zapisnik o lokacijski raz- 
pravi. Če odmiki niso določeni na ta način, jih 
določi z lokacijskim dovoljenjem upravni or- 
gan glede na ugotovljeno dejansko stanje (v 
skladu s sanitarnimi in drugimi predpisi oziro- 
ma izdanimi soglasji). 

64. člen 

Zakoličenje, s katerim se izvrši geodetski 
prenos gradbenega načrta na teren, mora biti 
opravljeno v skladu s pogoji, določenimi v 
lokacijskem dovoljenju oziroma v potrdilu o 
priglasitvi. 

Ce se pri zakoličenju ugotovijo med dejan- 
skim stanjem na terenu in med stanjem po 
lokacijskem dovoljenju ali potrdilu o priglasi- 
tvi take razlike glede lege objektov ali pod- 
zemskih naprav ali višinskih kot, da bi ne bilo 
mogoče izpolniti pogojev iz lokacijskega do- 
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voljenja oziroma iz potrdila o priglasitvi, se 
zakoličenje objekta ne sme opraviti brez po- 
prejšnjega soglasja organa, ki je izdal lokacij- 
sko dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi. 
Investitor mora o ugotovljenem neskladju ob- 
vestiti organ, ki je izdal lokacijsko dovoljenje, 
oziroma potrdilo o priglasitvi, in zahtevati so- 
glasje za zakoličenje objekta ali naprave. Ta 
organ mora odločiti o soglasju v treh dneh po 
prejemu zahtevka ter v tem aktu določiti mo- 
rebitne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razli- 
kami. 

Republiška geodetska uprava v soglasju z 
Republiškim komitejem za varstvo okolja in 
urejanj9 prostora izda podrobnejše predpise 
o zakoličenju. 

IV. EVIDENCA NAD IZVAJANJEM 
AKTOV, KI UREJAJO PROSTOR, 
NJIHOVO SPREMLJANJE IN 
NADZORSTVO NAD IZVRŠEVANJEM 
PREDPISOV 
A. Evidenca posegov v prostor 

65. člen 

Evidenco izvajanja aktov, ki urejajo prostor, 
evidenco dovoljenj za poseg v prostor ter 
drugo evidenco v zvezi s pripravljanjem, 
spremljanjem in izvajanjem aktov, ki urejajo 
prostor vodi za urejanje prostora pristojni ob- 
činski upravni organ. Evidenco vseh posegov 
v prostor vodijo tudi inšpekcijski organi, pri- 
stojni za urejanje prostora. 

66. člen 

Za urejanje prostora pristojni občinski in 
republiški upravni organ vodi in hrani doku- 
mentacijo, ki vsebuje evidenco vseh prostor- 
skih aktov in dokumentov kot del dkružbene- 
ga informacijskega sistema. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti so dolžne v ok- 
viru svojih pravic in dolžnosti sodelovati pri 
sprejemanju, izvajanju in evidentiranju pro- 
storskih aktov in redno pošiljati pristojnemu 
upravnemu organu vse podatke, ki se nanaša- 
jo na urejanje prostora. 

67. člen 

Dokumentacija iz prejšnjega člena vsebuje 
zlasti: 

- dokumentacijo in evidenco planskih ak- 
tov, ki urejajo prostor; 

- dokumentacijo in evidenco zazidalnih 
načrtov in ureditvenih načrtov; 

- dokumentacijo in evidenco urbanističnih 
načrtov in krajinskih načrtov; 

- dokumentacijo in evidenco drugih (po- 
drobnih) načrtov, programov in projektov, ki 
urejajo prostor; 
- druga strokovna gradiva; 

- dokumentacijo in evidenco vlog za izdajo 
lokacijskega dovoljenja in potrdil o priglasi- 
tvi; 

- evidenco občinskih predpisov, ki urejajo 
prostor, podatke o stanju v prostoru in o pro- 
storskih posegih. 

68. člen OPOMBE 

Za potrebe evidentiranja podatkov o poseb- 
nih režimih uporabe in razpolaganja z zemlji- 
šči v evidencah geodetske, službe, dodelitve 
in evidentiranja hišnih številk ter prenose na- 
črta parcelacije v naravo dostavljajo za ureja- 
nje prostora pristojni občinski in republiški 
upravni organi sprejete urbanistične, krajin- 
ske, zazidalne ali ureditvene načrte ter druge 
načrte v zvezi z urejanjem prostora, ki jih 
sprejmejo družbenopolitične skupnosti, ob- 
činskemu oziroma republiškemu upravnemu 
organu, pristojnemu za geodetske zadeve. 

B. Inšpekcijsko nadzorstvo 

69. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem do- 
ločb tega in drugih zakonov s področja ureja- 
nja prostora in predpisov, izdanih na njihovi 
podlagi, opravljajo organi občinske in repu- 
bliške urbanistične inšpekcije in organi dru- 
gih inšpekcij. 

70. člen 

Organ občinske urbanistične inšpekcije 
opravlja tele naloge: 

- nadzoruje izvrševanje predpisov o ureja- 
nju prostora in na njihovi podlagi izdanih 
predpisov, nadzoruje izvrševanje urbanistič- 
nih načrtov, krajinskih načrtov, zazidalnih na- 
črtov in ureditvenih načrtov, lokacijskih dovo- 
ljenj in potrdil o priglasitvi; 

- nadzoruje, ali je bilo za dela, ki se izvaja- 
jo, izdano lokacijsko dovoljenje oziroma potr- 
dilo o priglasitvi; 

- odreja ukrepe po določbah tega zakona; 
- opravlja druge naloge po posebnih pred- 

pisih. 

71. člen 

Organ občinske inšpekcije odredi, da se 
brez odlašanja odstrani objekt, naprava oziro- 
ma drug poseg v prostor ne glede na gradbe- 
no fazo, ter vzpostavi na stroške investitorja 
prejšnje stanje na zemljišču, če se gradi ali 
posega v prostor brez lokacijskega dovoljenja 
ali brez potrdila o priglasitvi, in sicer: 

- na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na 
katerih ni mogoče spremeniti namembnosti 
zemljišča; 

- na zemljišču, ki je za aktom o urejanju 
prostora ali s posebnim predpisom razglaše- 
no za zavarovano zemljišče, naravno, zname- 
nitost, naravni ali kulturni spomenik; 

- na zemljišču, za katero je bila razlaščena 
splošna prepoved parcelacije in graditve ob- 
jektov, naprav ali drugih posegov v prostor po 
36. členu tega zakona. 

72. člen 

Če se gradi ali drugače posega v prostor 
brez lokacijskega dovoljenja oziroma brez 
potrdila o priglasitvi, odredi organ občinske 
ali medobčinske urbanistične inšpekcije, da 
se gradnja ustavi ne glede na to, v kateri 
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OPOMBE gradbeni fazi je objekt, naprava ali drug po- 
seg v prostor. 

Organ občinske urbanistične inšpekcije 
brez odlašanja preloži zadevo za urejanje pro- 
stora pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu, ki v skladu s predpisi odloči, če je za 
omenjeni poseg možna pridobitev lokacijske- 
ga dovoljenja oziroma potrdila o priglasitvi. 

Če upravni organ ugotovi, da lokacija ob- 
jekta oziroma poseg v prostor ni v skladu s 
prejetimi prostorskimi akti, ali da ga ni mogo- 
če vključiti v prostorski akt, ki opredeljuje 
urejanje prostora na obravnavanem območju, 
izda odločbo o odstranitvi objekta in'o vzpo- 
stavitvi zemljišča v prejšnje stanje na stroške 
investitorja. 

Če objekt, naprava ali drug poseg v prostor, 
za katerega je bila izdana odločba po prejš- 
nem odstavku, za daljši čas še ne ovira izvaja- 
nja sprejetega prostorskega akta in tudi ni v 
nasprotju s sanitarnimi in drugimi predpisi, ki 
urejajo prostor, lahko upravni organ odloči, 
da se odstranitev objekta odloži za čas, dokler 
ne bo nastopila potreba za izvajanje prostor- 
skega akta na konkretnem zemljišču. V takem 
primeru tudi določi pogoje za nadaljnjo grad- 
njo. 

V primeru, da se odstranitev objekta odloži, 
se v zemljiški knjigi vpiše zaznamba, da je 
objekt določen za odstranitev na stroške inve- 
stitorja. 

73. člen 
Če se gradbena dela izvajajo v nasprotju s 

pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju 
oziroma v nasprotju s potrdilom o priglasitvi, 
odredi organ občinske urbanistične inšpekci- 
je, da se v določenem roku odpravijo ugotov- 
ljene pomanjkljivosti. 

Če investitor v roku, ki mu je dan, ne odpra- 
vi pomanjkljivosti, odredi organ občinske ur- 
banistične inšpekcije, da se pomanjkljivosti v 
določenem roku na stroške investitorja od- 
Praviio 74. člen 

Če se gradbena dela izvajajo v nasprotju s 
pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju, 
oziroma v nasprotju s potrdilom o priglasitvi, 
organ občinske urbanistične inšpekcije pa 
ugotovi, da se pomanjkljivosti ne dajo odpra- 
viti, odredi, da se gradnja ustavi in brez odla- 
šanja predloži zadeva za urejanje prostora 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu, 
da postopa po 72. členu tega zakona. 

75. člen 
Organ občinske urbanistične inšpekcije od- 

loča o zadevah po določbah prejšnjih členov 
v skrajšanem postopku brez zaslišanja 
stranke. 

Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 71., 72., 
73. in 74. člena tega zakona ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

Izvršbo za odločbe izdane po 71. in 72. 
členu tega zakona, opravlja organ občinske 
urbanistične inšpekcije, izvršbo za odločbe, 
izdane po določbah 72. in 74. člena tega za- 
kona pa za urejanje prostora pristojni občin- 
ski upravni organ. 

76. člen 
Republiški urbanistični inšpektorat mora 

poleg stalnega nadzorstva nad učinkovitim in 
strokovnim izvrševanjem zadev iz pristojnosti 
občinske urbanistične inšpekcije nuditi vso 
potrebno strokovno pomoč občinskim urba- 
nističnim inšpekcijam pri njihovem delu; pri 
tem: 

- lahko daje organom občinske urbanistič- 
ne inšpekcije obvezna navodila in nadzoruje 
njihovo delo; 

- lahko naroči organu občinske urbanistič- 
ne inšpekcije, da opravi določeno inšpekcij- 
sko dejanje iz pristojnosti občinske inšpekcije 
ali pa sam opravi posamezno inšpekcijsko 
dejanje, ki ga na njegovo zahtevo organ ob- 
činske urbanistične inšpekcije ne opravi ali 
pa ga ne opravi v določenem roku; 

- zbira in proučuje poročila občinskih ur- 
banističnih inšpekcij in predlaga pristojnim 
občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe: 

- opravlja druge naloge po posebnih pred- 
pisih. 

C. Družbena samozaščita in drugi 
ukrepi zaščite 

77. člen 
Delavci v temeljnih in drugih organizacija^ 

združenega dela ter delovni ljudje v krajevnih 
skupnostih in občani varujejo zemljišča, na- 
ravne znamenitosti in kulturne spomenike ter 
druge naravne in z delom prodobljene vre- 
dnote pred nezakonitimi posegi, urbanistično 
nedisciplino in drugimi škodljivimi dejanji, va- 
rujejo interese splošnega ljudskega odpora in 
družbeno samozaščito, spremljajo stanje v 
prostoru ter predlagajo pristojnim organom 
ukrepe za odpravo ugotovljenih nezakonito- 
sti, nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

78. člen 
Objektov, katerih gradnja seje pričela brez. 

lokacijskega dovoljenja oziroma potrdila o 
priglasitvi, ni dovoljeno priključiti na javne 
komunalne naprave. Za objekte iz prejšnjega 
odstavka tudi ni dovoljeno izdati uporabnega 
dovoljenja. 

79. člen 
Investitor, ki je zgradil objekt brez lokacij- 

skega dovoljenja oziroma potrdila o priglasi- 
tvi, pa mu je bilo dovoljenje izdano naknadno, 
je dolžan izpolniti vse pogoje iz lokacijskega 
dovoljenja ter materialne obveze z ureditvijo 
in opremljanjem zemljišča. 

80. člen 
Pogodbe o prodaji nedograjenega objekta 

ali dela objekta (zemljišča), za katerega je 
izdana odločba o ukrepih po določbah 72. in 
74. člena tega zakona, so nične. 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 di- 
narjev se kaznuje za gospodarski orestopek 
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tudi odgovorna oseba organizacije, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka. 

V. STROKOVNE OSNOVE ZA 
UREJANJE PROSTORA 

81. člen 
Prostorsko načrtovanje v okviru družbene- 

ga planiranja temelji na znanstveno razisko- 
valni, strokovni in oblikovalni dejavnosti kot 
podlagi za pripravo aktov, ki urejajo prostor. 

82. člen 

Strokovne osnove za načrtovanje omrežja 
in funkcije naselij, komunalne, prometne, 
energetske ter vodne infrastrukture, za na- 
mensko rabo zemljišč ter za zavarovanje na- 
ravnih virov ter naravne in kulturne dediščine 
se določijo z metodologijo prostorskega na- 
črtovanja. 

83. člen 
Za^nanstveni in strokovni razvoj metodolo- 

gije prostorskega načrtovanja skrbi Republi- 
ški komite za varstvo okolja i.n urejanje pro- 
stora. 

Zavod SRS za družbeno planiranje usklaju- 
je metodologijo prostorskega načrtovanja z 
metodologijo družbenega planiranja. 

84. člen 

Družbenopolitična skupnost ima upravni 
organ za urejanje prostora. 

Varianta: Ta odstavek se črta. 
Upravni organ za urejanje prostora je dol- 

žan dati samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, delavcem, delovnim ljudem in 
občanom strokovno pomoč v zadevah ureja- 
nja prostora in jim posredovati informacije o 
možnih lokacijah za graditev in druge infor- 
macije v zvezi z urejanjem prostora. V ta na- 
men organizira upravni organ svetovalno 
službo za pomoč občanom. 

85. člen 
Za opravljanje strokovnih del s področja 

urejanja prostora ustanovi občinska skupšči- 
na upravno organizacijo (v nadaljnjem bese- 
dilu: upravna organizacija). 

Upravna organizacija opravlja naslednje 
naloge: 

- pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi 
aktov, ki urejajo prostor, 

- pripravlja strokovne podlage za razpise 
natečajev in druge podlage v zvezi z akti, ki 
urejajo prostor; 

- zbira in evidentira ter analizira podatke o 
stanju v prostoru in o prostorskih posegih; 

- vodi evidenco in dokumentacijo občin- 
skih predpisov iz planskih aktov, ki urejajo 
prostor, prostorskih aktov in dovoljenj za pro- 
storski poseg; 

- izdeluje drugo dokumentacijo. 
Upravna organizacija mora pri pripravljanju 

strokovnih gradiv za planske in druge pro- 
storske akte svoje postopke dokumentirati, 

analizirati in posploševati v trajnejše metodo- OPOMBE 
loške osnove in rezultate. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravna orga- 
nizacija glede strokovnih kadrov. 

86. člen 

Gradivo za planske akte in prostorske načr- 
te pripravljajo upravni organi in upravne or- 
ganizacije družbenopolitične skupnosti, v po- 
sebej določenih primerih pa tudi samouprav- 
ne interesne skupnosti; določena gradiva lah- 
ko pripravljajo tudi znanstvene in strokovne 
organizacije ter občani, ki izpolnjujejo potem 
zakonu predpisane pogoje. 

87. člen 

Posamezne znanstvene raziskovalne in 
strokovne naloge pri pripravi prostorskih na- 
črtov lahko opravlja organizacija združenega 
dela, ki je registrirana za opravljanje del s 
tega področja. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati za registraci- 
jo organizacija združenega dela iz prejšnjega 
odstavka, se določijo z družbenim odgovo- 
rom, ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in 
Raziskovalna skupnost Slovenije. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

88. člen 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 
din se kaznuje za gospodarski prestopek or- 
ganizacija združenega dela in druga pravna 
oseba, ki: 

1. gradi oziroma izvaja gradbena dela ali 
druga dela brez lokacijskega dovoljenja ozi- 
roma brez potrdila o priglasitvi; 

2. opravi zakoličenje objekta brez lokacij- 
skega dovoljenja oziroma brez potrdila o pri- 
glasitvi ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem 
oziroma potrdilom o priglasitvi ali brez so- 
glasja za urbanizem pristojnega organa; 

3. priključi objekt iz 79. člena tega zakona 
na javne komunalne naprave. 

89. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek 
organizacija združenega dela in druga pravna 
oseba: 

1. ki izdeluje lokacijsko ali drugo dokumen- 
tacijo v zvezi z urejanjem prostora, če za ta 
dela ni registrirana; 

2. če pri izdelavi gradiv za urbanistične, 
krajinske, zazidalne in ureditvene načrte ne 
upošteva določb 34. in 41. člena tega zakona; 

3. če pri izdelavi lokacijske dokumentacije 
ne upošteva meril in pogojev, določenih v 
prostorskih načrtih; 

4. če gradi oziroma izvaja dela v nasprotju z 
lokacijskim dovoljenjem oziroma v nasprotju 
s potrdilom o priglasitvi. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje za gospodarski prestopek tudi 
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OPOMBE odgovorna oseba organizacije, ki stori deja- 
nje iz prejšnjega odstavka. 

90. člen 
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 

dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek 
organizacija združenega dela in druga pravna 
oseba ter banka, ki odobri posojilo iz družbe- 
nih sredstev za gradnjo objekta, za katerega 
ni izdano lokacijsko dovoljenje oziroma potr- 
dilo o priglasitvi. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje za gospodarski prestopek tudi 
odgovorna oseba organizacije, ki stori deja- 
nje iz prejšnjega odstavka. 

91. člen 
Posameznik, ki stori dejanje iz 1. in 2. točke 

prvega odstavka 88. člena tega zakona, se 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
5.000 do 20.000 dinarjev in z zaporom do 30 
dni. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

92. člen 

Družbenopolitične skupnosti ter samo- 
upravne organizacije in skupnosti so dolžne 
uskladiti svoje samoupravne akte, ki urejajo 
prostor, v postopku priprave dolgoročnih 
družbenih planov za naslednje dolgoročno 
obdobje, najkasneje pa do 31. decembra 
1983. leta. 

93. člen 
Organizacije združenega dela, ki so regi- 

strirane za opravljanje del s področja urejanja 
prostora, so dolžne svojo organizacijo in na- 
čin dela uskladiti z določbami tega zakona v 
enem letu od njegove uveljavitve. 

94. člen 
V enem letu od dneva, ko začne veljati ta 

zakon, je treba izdati predpise, ki jih določata 
zakon. 

V roku iz prejšnjega odstavka je treba s tem 
zakonom uskladiti tudi zakone in druge pred- 
pise, ki urejajo prostor. 

Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora izda predpise, s katerimi po- 
drobno določi: 

- postopek priprave in sprejemanja ter vse- 
bino urbanističnega oziroma krajinskega na- 
črta, podrobnejšega urbanističnega oziroma 

krajinskega načrta, zazidalnega oziroma ure- 
ditvenega načrta za posamezne tipe območij 
in naselij in za vrste prostorskih posegov iz 
34. 35. 41. in 42. člena, 

- merila za opredelitev funkcionalnega 
zemljišča iz 17. člena, 

- način vodenja evidence aktov, ki urejajo 
prostor po 85. členu, 

- navodila za izvedbo natečaja in za prido- 
bitev idejnih rešitev načrtov, s katerimi se 
ureja prostor, 

- merila glede odstopov od zazidalnega 
oziroma ureditvenega načrta po 46. členu, 

- pogoje za ureditev prostora po odstranitvi 
objekta iz 56. člena, 

- vsebino lokacijske dokumentacije iz 51. 
člena tega zakona in 

- druge predpise v zvezi s posegi v prostor. 
Republiški komite za varstvo okolja in ure- 

janje prostora predpiše v soglasju z Republi- 
škim sekretariatom za ljudsko obrambo navo- 
dila, ki urejajo potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v prostor- 
skih načrtih v soglasju z Republiško geodet- 
sko upravo pa predpiše merila in vsebino 
geodetskih načrtov obstoječega stanja. 

95. člen 
Lokacijska dovoljenja se izdajo po doseda- 

njih predpisih, dokler v posamezni občini ne 
bodo sprejeti urbanistični oziroma krajinski 
ali zazidalni oziroma ureditveni načrti po do- 
ločbah tega zakona. 

96. člen 
Za prostorski izvedbeni akt v smislu 16. 

člena zakona o razlastitvi in prisilnem preno- 
su nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list 
SRS, št. 6/80) se šteje urbanistični oziroma 
krajinski načrt po tem zakonu. 

97. člen 
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
-zakon o urbanističnem planiranju (Uradni 

list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78), razen do- 
ločb 3., 10. do 15., 41., f. in 41. g člena, ki 
prenehajo veljati šest mesecev po objavi tega 
zakona v Uradnem listu SRS; 

- določbe 12. in 13. člena ter v zvezi z njim 
določbe 3. odstavka 7., 10. in 15. člena zakona 
o regionalnem planiranju (Uradni list SRS, št. 
16/67). 

98. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po obja- 

vi v Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 

Skupščina SR Slovenije je dne 5. 6. 1979 na seji Zbora 
združenega dela, na seji Zbora občin in na seji Družbenopoli- 
tičnega zbora razpravljala o predlogu za izdajo zakona o 
urbanističnem planiranju in ga sprejela. V svojih poročilih so 
zbori republiške skupščine dali podporo osnovnim usmeri- 
tvam predloženega predloga za izdajo zakona ter predlaga- 
nim rešitvam. Delegati so ocenili, da so načela, ki so bila 
predložena kot osnova za novi zakon, ob upoštevanju pri- 
pomb, predlogov in pobud skupščinskih teles primerna pod- 
laga za pripravo osnutka zakona. 

Pripombe, predlogi in pobude delegatov Skupščine SR 
Slovenije so bile podane v poročilu odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in odbora za urbanizem, stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja zbora občin, od- 
bora za družbeni razvoj, odbora za stanovanjsko komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in odbora z~ agrarno politiko, 
Zbora združenega dela, odbora za družbenoekonomske od- 
nose Družbenopolitičnega zbora in zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije. Svoje pripombe je dal tudi 
svet za varstvo okolja pri Republiški konferenci SZDL, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Društvo urbanistov Slovenije, Za- 
družna zveza Slovenije in Skupščina mesta Ljubljane. 

Odbori in komisija so zlasti opozorili, da je glede na načelo, 
da je družbeno planiranje proces, ki vključuje vse vidike 
celovitega, kontinuiranega in sočasnega planiranja, treba 
upoštevati že v samem naslovu zakona, da novi zakon o 
urejanju prostora, kot smo mu preoblikovali naslov v osnutku, 
ki ga predlagamo, ne sme oddvajati prostorskih vidikov plani- 
ranja od celovitega družbenega planiranja, da novi zakon ne 
sme dopustiti možnosti, da se urejanje prostora obravnava 
mimo planskih ciljev dolgoročnega in srednjeročnega plana. 
Novi zakon naj v večji meri kot do sedaj zavezuje sedanje in 
potencialne uporabnike prostora k medsebojnemu usklajeva- 
nju prostorskih posegov ter naj zagotovi najtesnejšo pove- 
zavo in soodvisnost urejanja naselij s prostorskimi elementi 
družbenih planov. 

Nadalje so delegati menili, da bi temeljna načela urbanistič- 
nega planiranja (urejanje prostora) moral urediti zakon o 
sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slove- 
nije. Predloženi osnutek zakona pa naj bi urejal le nujno 
metodologijo urbanističnega projektiranja, predpisoval ob- 
vezno izdelavo variantnih urbanističnih rešitev tako, da bi se 
dale v javno razpravo programske zasnove urbanističnih ak- 
tov, da je treba območja izven mest in večjih naselij načrtovati 
na specifičen način, in to s krajinskimi načrti, da bi urbani- 
stične akte (dokumente) morali pripravljati hkrati z družbenim 
planom kot projekte za realizacijo njegovih prostorskih kom- 
ponent, s tem da bi se v javni obravnavi ocenjevala le stopnja 
skladnosti z družbenim planom in da je za demokratičnost 
takega postopka premalo prevzemanje dosedanje javne raz- 
grnitve. Poleg navedenih pripomb so bili dani tudi nekateri 
predlogi in pobude, ki naj bi dobile svoje mesto v novi zakon- 
ski ureditvi tega področja. Ti predlogi se nanašajo predvsem 
na poenostavitev postopkov za pridobitev lokacijskih dovo- 
ljenj, oblike in načine informiranja delovnih ljudi in občanov 
ter nosilcev planiranja pri načrtovanjih in realizaciji posegov v 
prostor, poenotenja pojmov v tem in drugih zakonih, ureditvi 
sistema varstva pravic občanov v zvezi z načrtnim pridobiva- 
njem stavbnih zemljišč, odpravi monopola nad pripravo pro- 
storskih aktov in strokovnih gradiv, zagotovitvi odgovornejše 
vloge pri pripravi in sprejemanju prostorskih aktov v krajevnih 
skupnostih, da naj bi načrtovani posegi v prostor, vezani na 
regionalne objekte, bili sprejeti v postopku družbenega plani- 
ranja ipd. 

V decembru 1979. leta je bil sprejet v Skupščini SR Slove- 
nije zakon o sistemu družbenega planiranja in družbenem 
planu SRS. Rešitve v tem zakonu je bilo treba upoštevati pri 
pripravi osnutka tega zakona in iz tega zornega kota poiskati 
nove rešitve, ki jih v razpravi o predlogu za izdajo zakona o 
urejanju prostora delegati še niso mogli predvideti. Sistem- 
skim rešitvam je bilo treba prilagoditi v skupščinski razpravi 
predlagane rešitve. V ta namen so bile opravljene številne 

konzultacije po občinah, s strokovnimi društvi in med republi- 
škimi upravnimi organi. 

Temeljna naloga in značilnost osnutka je, da vključuje ure- 
janje prostora v sistem družbenega planiranja in pri tem 
določa specifičnosti v zvezi z urejanjem prostora, ki izhajajo iz 
posebnih značilnosti prostora kot enega najpomembnejših 
dejavnikov za vse aktivnosti delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov, pri čemer skuša zagotoviti optimalno razvrstitev dejavno- 
sti v prostoru ob upoštevanju naravnih danosti. 

II. 
V skladu z navedenimi mnenji, predlogi in stališči teles 

Skupščine SR Slovenije ob sprejemanju predloga za izdajo 
zakona kot tudi v postopku sprejemanja zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 1/80) je izdelan osnutek zakona o ureja- 
nju prostora. 

Temeljno vprašanje, do katerega se je bilo treba opredeliti, 
je vprašanje koncepcije tega zakona. 

Koncepcija, na kateri temelji osnutek, izhaja iz načela, da je 
planiranje prostora in planiranje v prostoru sestavni del in 
neločljivi del družbenega planiranja. To načelo je v celoti 
sprejeto že v zakonu o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije. Glede na posebnosti planira- 
nja, dolgoročni plan družbenopolitične skupnosti. V njem je 
treba določiti območja, za katera se bo izdelal urbanistični 
načrt, razmejitvi kmetijske in gozdarske površine, rudarske, 
prometne in druge površine (vodni in drugi rezervati itd.) ter 
območja manjših naselij. 

Določbe dolgoročnega plana o urejanju prostora, ki so 
dane v dolgoročnem planu ali v aktu, ki je sestavni del dolgo- 
ročnega plana (prostorski plan), so obvezno izhodišče za 
pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov in letnih resolu- 
cij kakor tudi za pripravo in oblikovanje urbanističnih načrtov 
in krajinskih načrtov, ki podrobneje razčlenijo, obdelajo in 
konkretizirajo v dolgoročnem planu začrtana območja in po- 
vršine. Gradiva'za pripravljanje dolgoročnega plana o ureja- 
nju prostora je treba priprviti vnaprej, upoštevajoč načeli 
sočasnega in kontinuiranega ter celovitega planiranja. Pri- 
pravljanju gradiv je odmerjen prostor v tem osnutku. 

Mnenja smo, da je zakon o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije tudi glede urejanja pro- 
stora razčistil in obdelal probleme in vprašanja, ki jih je treba 
urediti v planskih aktih v postopku družbenega planiranja. 
Postopek planiranja je torej v celoti urejen, temeljna načela 
na področju urejanja prostora pa so vsebinsko razčlenjena v 
ustreznih aktih Skupščine SR Slovenije (stališča, sklepi in 
priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbani- 
stične in zemljiške politike v SR Sloveniji - Uradni list SRS, št. 
4/78, zakon o kmetijskih zemljiščih - Uradni list SRS, 1/79, 
zakon o upravljanju in o razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
- Uradni list SRS, št. 7/77, 8/78, zakon o temeljni geodetski 
izmeni - Uradni list SRS, št. 16/74, 3/76, z^kon o zemljiškem 
katastru - Uradn list SRS, št. 16/74, zakon o katastru komu- 
nalnih naprav - Uradni list SRS, št. 25/76, zakon o varstvu 
zraka - Uradni list SRS, št. 13/75, zakon o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bivalnem okolju - Uradni list SRS, št. 
15/76, zakon o ravnanju z odpadki - Uradni list SRS, št. 8/78, 
zakon o vodah - Uradni list SRS, št. 16/74). 

Za reševanje konfliktnih situacij pri urejanju prostora so 
poleg ukrepov, ki jih imajo pravico in dolžnost sprejemati 
organi družbenopolitične skupnosti bre soglasja samouprav- 
nih organizacij in skupnosti na razpolago tudi začasni ukrepi, 
ki jih lahko sprejme skupščina družbenopolitične skupnosti, 
če organizacija združenega dela ali druge samoupravne orga- 
nizacije ali skupnosti huje prizadene družbene interese (616. 
do 635. člen zakona o združenem delu) opredeljene v družbe- 
nem planu družbenopolitične skupnosti. V osnutku zakona je 
vnesena še določba, po kateri lahko republiški izvršni svet 
zadrži izvrševanje družbenega plana občine (oziroma mestne 
ali regionalne skupnosti), če smatra, da je glede urejanja 
prostora v nasprotju z republiškim družbenim planom. 

V osnutku je tudi določba o pristojnosti republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora, da izda ustrezne 
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podzakonske akte v zvezi s celovitim prostorskim in urbani- 
stičnim urejanjem ter posegi v prostor kakor tudi o pristojno- 
stih občinskih skupščin oziroma njihovih organov. 

V osnutku zakona se je v najmanjši možni meri povzemalo 
besedilo Ustave SR Slovenije, zakona o združenem delu in 
zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu 
Slovenije, pri čemer se je tudi v teh redkih primerih težilo k 
strjevanju in zgoščanju večjega števila določb, ki zajemajo 
isto aH podobno problematiko. V osnutku zakona se je pred- 
vsem težilo, da pridejo do izraza idejne in koncepcijske reši- 
tve na področju urejanja prostora, ki naj bi v fazi obravnave 
tega osnutka v telesih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in Skupščini SR Slovenije dobile svojo potrditev oziroma 
dopolnitev. Iz teh razlogov v tej fazi to še ni v celoti izvedena 
pravno tehnična redakcijska obdelava, ki jo bo predlagatelj 
opravil skupaj v fazi priprave predloga zakona. 

III. 
Osnutek zakona o urejanji} prostora obsega sedem pogla- 

vij, ki opredeljujejo in določajo temeljne in splošne določbe 
za urejanje prostora vrsto in vsebino aktov, ki urejajo prostor 
in posege v prostor, postopke za pripravo, sprejemanje in 
spreminjanje aktov, nadzor nad izvajanjem določb tega za- 
kona, strokovne osnove za izvajanje urejanja prostora, posto- 
pek v zvezi z določenimi akti, ki urejajo prostor, predpisuje 
kazenske določbe za kršitev zakona ter prehodne in končne 
določbe. 

V prvem poglavju določa osnutek zakona, da se prostor 
ureja na podlagi planskih aktov družbenopolitičnih skupnosti, 
ki temeljijo na planskih aktih organizacij združenega dela, 
krajevnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, na prostorskih načrtih in dovoljenjih za prostorski 
poseg; določa pristojnosti, obveznosti in odgovornosti druž- 
benopolitičnih skupnosti, samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in drugih nosilcev planiranja, ki imajo pravico in dolž- 
nost, da pri pripravi aktov, ki urejajo prostor, sodelujejo, 
usklajujejo in opredeljujejo skupne cilje in interese ter se 
dogovarjajo med seboj o skupnih rešitvah in nalogah na 
področju urejanja prostora. Pri tem je izpostavljena vloga 
občine oziroma posebne družbenopolitične skupnosti, ki ima 
pri pripravi aktov, ki urejajo prostor, še posebne pristojnosti, 
glede na potrebe in pomen dolgoročnih usmeritev in uskladi- 
tev namenske opredelitve zemljišč in ustvarjanja pogojev za 
razvoj številnih dejavnosti, ki so vezane na prostor in zemljo, 
kar še posebej velja za ohranitev kmetijskih zemljišč in za 
razvoj naselij. Posebne družbenopolitične skupnosti (mestne 
in regionalne) so v zadevah urejanja prostora po tem zakonu 
izenačene z občino, podlaga za to je 194. člen Ustave SR 
Slovenije. Zadeve, ki jih opravljajo delavci, delovni ljudje in 
občani skupaj pri urejanju prostora v občini in posebni druž- 
benopolitični skupnosti, podrobneje ureja njihov statut. 

Poleg že navedenih temeljnih in splošnih določb se v tem 
poglavju opredeljujejo povezava in odnosi med dolgoročnimi 
in srednjeročnimi družbenimi plani in letnimi planskimi akti 
družbenopolitičnih skupnosti in srednjeročnimi in letnimi 
planskimi akti samoupravnih organizacij in skupnosti v tistem 
delu, ki urejajo prostor. 

Dolgoročni družbeni plan družbenopolitične skupnosti, 
predvsem občine je v delu, ki ureja prostor, temeljni akt za 
urejanje vseh nadaljnjih posegov v prostoru. To pa pomeni, 
da mora biti v določenem družbenem planu izrecno dolo- 
čeno, kaj je obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje 
srednjeročnih pianov (3. odstavek 23. člena zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije). 
Posebej so določene naloge poslovodnih in strokovnih orga- 
nov v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter upravnih 
in strokovnih organov v družbenopolitičnih skupnostih, izvrš- 
nega sveta skupščine občine in obveznosti v zvezi z informira- 
njem in zagotavljanjem podatkov, ki so potrebni za pripravo 
strokovnih gradiv v zvezi z urejanjem prostora. 

Nadalje so v tem poglavju določene osnove in merila za 
urejanje prostora, ki upoštevajo, da sta zemlja in prostor med 
najpomembnejšimi dejavniki proizvodnje, da je zemlja nepo- 
sredni vir za pridobivanje dobrin in da je prostor splošen' 
pogoj za vse aktivnosti delavcev, delovnih ljudi in občanov. 
Pri tem je upoštevana ustavna določba, da so nekatere do- 
brine splošnega pomena pod posebnim družbenim varstvom. 
Podane so definicije in vsebina za urbanistično in krajinsko 
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načrtovanje, urbana in krajinska območja. Zemljišča so opre- 
deljena kot kmetijska zemljišča z gozdovi, stavbna zemljišča, 
ki zajemajo tudi zemljišča v splošni rabi, in kot zavarovana 
zemljišča. Nadalje so opredeljeni pojmi, kot npr. območje 
naselja, urbano in krajinsko območje, funkcionalno zemljišče, 
določa pa tudi akte, s katerimi se v posameznih primerih ureja 
prostor. 

V drugem poglavju so določeni akti, s katerimi se ureja 
prostor s tem, da je upoštevano osnovno načelo, da je pro- 
storsko planiranje sestavni del družbenega planiranja, ki se v 
tem primeru odraža tako, da so osnovni globalni cilji in rešitve 
v zvezi z urejanjem prostora podani v dolgoročnih in srednje- 
ročnih planskih aktih družbenopolitični skupnosti, podrob- 
nejše usmeritve in rešitve pa se pripravijo z urbanističnimi in 
krajinskimi načrti, zazidalnimi in ureditvenimi načrti in dru- 
gimi načrti, ki jih določi občina. 

Del dolgoročnega plana družbenopolitične skupnosti, ki 
ureja prostor, temelji na dogovoru o temeljih dolgoročnega 
plana, ki ga sklenejo izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti, ustrezna gospodarska zbornica in samoupravne 
interesne skupnosti (materialne proizvodnje) za to območje, 
dogovor o temeljih dolgoročnega plana SR Slovenije pa 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti skupščin 
občin. 

Prostorski deI srednjeročnega družbenega plana DPS v 
delu, ki ureja prostor, pa določa konkretne posege v prostor 
in rabo prostora v srednjeročnem obdobju in opredeljuje 
realizacijo in dinamiko v dolgoročnem družbenem pianu do- 
ločenih ciljev in nalog v zvezi z urejanjem prostora. 

Samoupravne organizacije in skupnosti določijo v srednje- 
ročnem planu tudi tiste naloge s področja urejanja prostora, 
ki se izvajajo v daljših obdobjih od pet let. 
. Letni planski akti (resolucije) imajo pri urejanju prostora 
predvsem to funkcijo, da se z njimi preverja realizacija ciljev 
in nalog, določenih v srednjeročnem družbenem planu, v 
delu, ki ureja prostor, in da se določi letna dinamika ter ukrepi 
za pravočasno realizacijo srednjeročnega družbenega plana. 

Dolgoročni plan občine in SR Slovenije morata biti v delu, 
ki ureja prostor, usklajena. Če to ni tako, potem velja v delu, ki 
ureja prostor, družbeni plan SR Slovenije. Enako določilo 
velja tudi za planske akte občin, samoupravnih organizacij in 
interesnih skupnosti, sicer se šteje nespoštovanje teh določb 
za bistveno oškodovanje družbenih interesov. 

Predlagatelj osnutka zakona je v fazi priprave osnutka za- 
kona dobil številne predloge o tem, kakšne prostorske akte 
naj bi v prihodnje imeli in kakšna naj bi bila njihova vsebina, 
stopnja obdelave itd. Mnogi predlogi so težili k povečanju 
števila aktov, s katerimi naj bi urejali prostor in da naj bi s temi 
akti (načrti) bolj diferencirano obdelali in oblikovali specifične 
posege v prostor glede na zahtevnost obravnavanja posamez- 
nih območij. Predlagatelj se je opredelil za to, da ne uvaja 
novih aktov, s katerimi se ureja prostor in je zato ohranil 
dosedanji urbanistični načrt kot osnovni akt, s katerim se 
podrobneje opredeljujejo urbana območja, medtem ko se je 
dosedanji»urbanistični red« preoblikoval v krajinski načrt kot 
enakovreden - identičen - akt urbanističnemu načrtu, s kate- 
rim se urejajo krajinska (ruralna) območja. Podoben kriterij je 
upoštevan za območja, ki se podrobneje urejajo z zazidalnimi 
načrti, ko gre za pretežno nove zazidave, in za območja, ki so 
pretežno že zazidana in se urejajo s specifičnim aktom, uredi- 
tvenim načrtom kot enakovrednim - identičnim - aktom zazi- 
dalnemu načrtu. Na ta način obravnavamo celoten prostor - 
urbani in ruralni - na enakovreden način, hkrati upoštevamo 
specifičnosti posameznih območij in zahtevnost obdelave 
aktov oziroma posegov v posameznih območjih. Obenem pa 
so v zakonu dane možnosti, da se skupščina občine lahko 
odloči tudi za izdelavo podrobnejših načrtov, projektov, pro- 
gramov, če meni, da je izdelava takega načrta, projekta, 
programa potrebna. V tem poglavju je posebna pozornost 
posvečena postopkom za pripravo in sprejetje aktov, s kate- 
rimi se ureja prostor. Predlagatelj meni, da je podrobnejša 
določitev postopka za pripravo in sprejetje posameznih aktov 
potrebna zato, da se s tem trdneje vzpostavijo zveze priprav in 
sprejemanje prostorskih načrtov in zagotovi kontinuiranost, 
sočasnost in celovitost v procesu družbenega planiranja, da 
se zagotovi demokratičen postopek v zvezi s pripravo in 
sprejemanjem prostorskih aktov in določijo nosilci, odgo- 
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vorni za izvedbo posameznih nalog. Zato je ta del v variantah 
obsežno obdelan. 

V postopku priprave in sprejemanja prostorskih načrtov, ki 
naj bi po določbah tega zakona v celotnem procesu priprave 
in sprejemanja sodelovali vsi udeleženci, ki imajo svoje po- 
trebe in interese na območju, ki ga načrt obravnava, s tem da 
je odločilna faza v pripravi in sprejemanju posameznega akta 
sprejetje zasnove urbanističnega oziroma krajinskega načrta 
ter sprejetje programskega dela zazidalnega oziroma uredi- 
tvenega načrta. 

Priprava in sprejemanje prostorskega akta je na ta način 
vključena v proces priprav planskih aktov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti, 
hkrati pa omogoča delovnim ljudem in občanom, da dobijo 
predstavitev razvojnih planov in programov v idejnih rešitvah 
ureditve prostora in da se šele na tej podlagi odločijo za 
dokončne rešitve, ki se nato izdelajo v ustreznem prostor- 
skem aktu. 

V tretjem poglavju so določeni pogoji za pridobitev dovolje- 
nja za poseg v prostor, ki je mogoč z lokacijskim dovoljenjem 
in s potrdilom priglasitve, lahko pa tudi brez enega ali dru- 
gega akta v primeru, ko gre za začasne objekte. Predlagatelj 
seje pri oblikovanju tega poglavja držal načela, da morajo biti 
postopki za pridobitev lokacijskega dovoljenja v vseh prime- 
rih, kjer je že sprejet predpisani prostorski akt, končani v 30 
dneh in da investitorju praviloma ni treba iskati številnih 
soglasij, ki morajo biti dana že k samemu načrtu. Upoštevana 
je nadalje tudi že uveljavljena dosedanja oblika priglasitve 
nameravanega posega v prostor in možnost izdaje lokacij- 
skega dovoljenja za manj zahtevne posege v prostor na pod- 
lagi zapisnika o obravnavi na terenu. Lokacijska dokumenta- 
cija v prihodnje v primerih, ko je izdelan predpisani akt, 
praviloma ni več pogoj za pridobitev lokacijskega dovoljenja. 

V primerih, kjer predpisani prostorski akti niso izdelani aH 
pa gre za nekatere manjše spremembe teh aktov, pa je loka- 
cijska dokumentacija še vedno osnovni pogoj za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja. Osnutek zakona vključuje v tem po- 
glavju tudi možnost izdaje odločbe o odstranitvi dotrajanega 
objekta. Glede na potrebe prakse je omogočena pritožba v 
primeru, če je priglasitev posega v prostor zavrnjena. 

V četrtem poglavju vključujemo v primerjavi z dosedanjimi 
predpisi več členov, s katerimi so določeni pogoji za vodenje 
evidence o prostorskih aktih in o posegih v prostor. 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu in ukrepih je posebna skrb 
namenjena kmetijskim zemljiščem in gozdovom ter zemlji- 
ščem, ki so razglašena za zaščitena, na katerih praviloma ni 
dopustno graditi ali vršiti drugih posegov v prostor, ki niso 
predvideni s prostorskimi akti oziroma posebnimi predpisi. To 
poglavje vključuje tudi določbo o družbeni samozaščit/, da bi 
tako tudi po tej poti preprečevali nedisciplino in škodljive 
posledice v prostoru. 

V petem poglavju je opredeljeno prostorsko načrtovanje, 
določene so strokovne osnove za urejanje prostora, med 
katerimi velja še posebej opozoriti, da je glede na to, da so 
zadeve urejanja prostora zadeve splošnega pomena za SR 
Slovenijo in da so strokovna opravila pri pripravi načrtov, ki 
urejajo prostor posebnega družbenega pomena, temu 
ustrezno določena, da morajo družbenopolitične skupnosti 
urejati to področje po ustreznem upravnem organu in upravni 
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organizaciji, da bi tako zagotovile samoupravnim organizaci- 
jam in skupnostim ter delovnim ljudem in občanom v zadevah 
urejanja prostora ustrezno pomoč in informacije, poleg tega 
pa upravna organizacija za zadeve s področja urejanja pro- 
stora vodi potrebno dokumentacijo in evidenco o predpisih, 
prostorskih aktih in posegih v prostor na svojem območju. 

' Upravna organizacija naj bi bila po tem zakonu tista stroko- 
vovna organizacija, ki pripravlja gradiva za pripravo aktov, ki 
spadajo k procesu celovitega planiranja, njihova dejavnost pa 
ne more biti hkrati tudi združena s projektantskimi ali drugimi 
storitvami, ki bi omogočala tej organizaciji monopolitične 
odnose pri urejanju prostora. Glede strokovnih kadrov pred- 
piše pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravna organizacija, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, medtem ko naj bi pogoje 
za registracijo, ki jih mora izpolnjevati znanstveno razisko- 
valna in strokovna organizacija, ki opravlja naloge s področja 
urejanja prostora, določal družbeni dogovor, ki ga sklenejo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,Gospodarska zbornica 
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Razi- 
skovalna skupnost Slovenije. 

Med pripravo tega osnutka zakona so bila pri tem vprašanju 
deljena mnenja o umestnosti in smotrnosti takega dogovora, 
ki ima sicer podlago v 327. členu zakona o združenem delu in 
da bi bilo morda primerneje, da že sam zakon določi mini- 
malne pogoje, ki jih mora izpolnjevati taka organizacija za 
opravljanje nalog na tem področju. Minimalni pogoji pa naj bi 
zagotavljali predvsem interdisciplinarno reševanje nalog s 
tega področja, mimo strokovne usposobljenosti in opremlje- 
nosti organizacije, načine in oblike vpliva delavcev, delovnih 
ljudi in občanov pri tistih zadevah, ki presegajo znanstveni 
oziroma strokovni značaj, posamezne naloge s področja ure- 
janja prostora, kot razpolaganje s podatki in informacijami, ki 
so potrebne za znanstveno in strokovno obdelavo tem organi- 
zacijam, nosilcem planiranja, upravnim organom in organiza- 
cijam, delegatskim telesom ipd. 

V tej fazi (osnutka) smo ostali pri prvi možni rešitvi, vendar s 
tem ne izključujemo možnosti, da se v faz, predloga zakona 
sprejme, druga možnost, ki smo jo nakazali v tej obrazložitvi. 
Ob tem velja opozoriti, da upošteva osnutek tega zakona, da 
lahko v pripravi gradiv za prostorske *akte sodelujejo tudi 
druge znanstvene, raziskovalne in strokovne organizacije ozi- 
roma posamezniki preko natečajev ne glede na to, če za to 
dejavnost niso registrirane. Tudi lokacijsko dokumentacijo 
naj bi v primerih, kjer bo to potrebno, izdelal projektant 
objekta na podlagi kriterijev, ki jih izda za urejanje prostora 
pristojni občinski upravni organ. 

Šesto poglavje obsega kazenske določbe, medtem ko je v 
sedmem poglavju med prehodnimi in končnimi določbami 
treba opozoriti na to, da so družbenopolitične skupnosti in 
samoupravne organizacije in skupnosti dolžne uskladiti svoje 
samoupravne akte, ki urejajo prostor v postopku priprave 
dolgoročnih planov za naslednje dolgoročno obdobje najka- 
sneje do 31. decembra 1983. leta, medtem ko je rok za 
organizacije združenega dela, ki izdelujejo urbanistično-do- 
kumentacijo, da se uskladijo z določbami tega zakona, eno 
leto. V enem letu po sprejetju tega zakona pa naj bi Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanja prostora izdal predpise, s 
katerimi bodo podrobneje določeni s tem zakonom predpi- 
sani postopki, vsebine posameznih aktov in drugo. 

poročevalec XVII 



OPOMBE 

# 

XVIH poročevalec 



OSNUTEK ZAKONA 

o svobodni menjavi dela na področju 

kulturnih dejavnosti 

(ESA-245) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja osnove družbenoekonom- 
skih odnosov na področju kulturnih dejavno- 
sti in določa načela za samoupravno organizi- 
ranje udeležencev v svobodni menjavi dela. 

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse 
oblike ustvarjanja, posredovanja in varstva 
kulturnih vrednot: književna, glasbena, ple- 
sna, gledališka, likovna in filmska umetnost; 
galerijska in knjižničarska dejavnost; posre- 
dovanje kulturnih vrednot v založništvu, kine- 
matografiji, radiu in televiziji ter v drugih obli- 
kah; muzejska dejavnost, varstvo arhivskega 
gradiva ter varstvo narave in kulturne dedišči- 
ne v obsegu, ki ga določa zakon. 

2. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in delovnih skupnosti ter samouprav- 
no organizirani delovni ljudje in občani ugo- 
tavljajo svoje osebne, skupne in celotne druž- 
bene potrebe in interese na področju kultur- 
nih dejavnosti, zagotavljajo možnosti za kul- 
turno življenje in za razvijanje in zadovoljeva- 
nje kulturnih potreb, za razvoj kulturnih de- 
javnosti, za oblikovanje kulture politike in za 
bogatenje kulture slovenskega naroda, pripa- 
dnikov italijanske in madžarske narodnosti in 
vsega delovnega ljudstva SR Slovenije ter jih 
v skladu z dohodkovnimi možnostmi uresni- 

čujejo s svobodno menjavo dela v neposre- 
dnih odnosih, po krajevnih skupnostih ter v 
samoupravnih interesnih skupnostih za kultu- 
ro (v nadaljnjem besedilu: kulturne skupnosti) 
in po njih. S tem tudi zagotavljajo povečanje 
produktivnosti dela in razvoj družbe v celoti. 

3. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi 'dela na po- 
dročju kulturnih dejavnosti so: 

- delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih in drugi 
samoupravno organizirani delovni ljudje ter 
občani v krajevnih skupnostih kot uporabniki 
in 

- delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki opravljajo kulturno dejavnost 
kot svojo glavno dejavnost (v nadaljnjem be- 
sedilu: kulturne organizacije), delovni ljudje, 
ki samostojno kot poklic opravljajo umetni- 
ško ali drugo kulturno dejavnost, ter delovni 
ljudje in občani, organizirani v družbenih or- 
ganizacijah in društvih, ki opravljajo kulturno 
dejavnost kot izvajalci. 

4. člen 

Uporabniki in izvajalci omogočajo uresni- 
čevanje samoupravno ugotovljenih osebnih, 
skupnih in celotnih družbenih potreb in inte- 
resov na področju kulturnih dejavnosti zlasti 
tako, da: 

- opredeljujejo potrebe na področju kul- 
turnih dejavnosti ter možnosti in načine ure- 
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sničevanja teh potreb v planih svojih samoup- 
ravnih organizacij in skupnosti; 
- zadovoljujejo potrebe in interese uporab- 

nikov na področju kulturnih dejavnosti s svo- 
bodno menjavo dela v neposrednih odnosih 
med uporabniki in izvajalci (v nadaljnjem be- 
sedilu: neposredna svobodna menjava dela) 
ter po krajevnih skupnostih; 

- se združujejo v kulturne skupnosti ter s 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupno- 
stih in po njih uresničujejo skupne in celotne 
družbene potrebe in interese na področju kul- 
turne dejavnosti. 

5 . člen 

Uporabniki in izvajalci planirajo kulturne 
dejavnosti v svojih temeljnih organizacijah 
združenega dela, društvih in drugih samoup- 
ravnih organizacijah in skupnostih ter v kra- 
jevnih skupnostih in v kulturnih skupnostih. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti ter pogoje in načine uresničevanja 
svobodne menjave dela urejajo uporabniki in 
izvajalci s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih plana, drugimi samoupravnimi sporazumi 
in pogodbami. 

6. člen 

Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne 
obveznosti, pravice in odgovornosti iz nepo- 
sredne svobodne menjave dela s samouprav- 
nimi sporazumi in pogadbami v skladu s plani 
svojih temeljnih organizacij in skupnosti. 

Uporabniki, ki uresničujejo neposredno 
svobodno menjavo dela z izvajalci, sodelujejo 
v upravljanju kuturne organizacije v skladu s 
samoupravnim sporazumom, samoupravnim 
splošnim aktom kulturne organizacije in z za- 
konom. 

7. člen 

Za uresničevanje skupnih in celotnih druž- 
benih potreb in interesov na področju kultur- 
nih dejavnosti, zlasti za sporazumevanje o 
uresničevanju svobodne menjave dela, o vza- 
jemnosti, o drugih ukrepih za pospeševanje 
razvoja kulturnih dejavnosti in za dvig kultur- 
ne ravni delovnih ljudi in občanov, ustanavlja- 
jo uporabniki in izvajalci kulturne skupnosti. 

Kulturne skupnosti so: občinske kulturne 
skupnosti in Kulturna skupnost Slovenije. 

Občinske kulturne skupnosti se lahko zdru- 
žijo v medobčinsko kulturno skupnost. 

Dejavnost kulturnih skupnosti je posebne- 
ga družbenega pomena. 

II. ODNOSI MED UDELEŽENCI 
SVOBODNE MENJAVE DELA 

8. člen 

Predmet svobodne menjave dela na po- 
dročju kuturnih dejavnosti so storitve, potreb- 
ne za izvedbo posameznega kulturnega pro- 
grama (v nadaljnjem besedilu: program stori- 
tev). 

Predmet svobodne menjave dela so lahko 
tudi posamične kulturne inlJruge storitve, s 
katerimi se zadovoljujejo potrebe in interesi 
uporabnikov. V primerih, ko zaradi narave 
dejavnosti teh potreb in interesov, ki se z njo 
zadovoljujejo, dejavnosti ni mogoče vrednoti- 
ti po programih storitev ali po posamičnih 
storitvah, je predmet svobodne menjave dela 
določena kulturna dejavnost. 

9. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela vre- 
dnotijo rezultate dela izvajalcev kot samou- 
pravno dogovorjeno povračilo za opravljen 
program storitev oziroma kulturno dejavnost 
ali kot ceno posamične storitve. 

Povračilo za opravljen program storitev ozi- 
roma kulturno dejavnost oziroma ceno posa- 
mične storitve sestavljajo: 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev kot izvajalcev glede na vrsto, 
obseg in zahtevnost dela v skladu s samoup- 
ravnim sporazumom, družbenim dogovorom 
in z zakonom; 

- sredstva za prihodke delovnih ljudi, ki 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno dejavnost in delovnih ljudi, 
ki v pogodbenem razmerju sodeljujejo pri 
uresničevanju programov storitev; 

- materialni stroški v skladu z normativi in 
standardi za opravljanje kulturnih dejavnosti, 
dogovorjenimi v kulturni skupnosti v skladu z 
zakonom; 

- amortizacija osnovnih sredstev po stop- 
njah, predpisanih z zakonom oziroma po po- 
večanih stopnjah, če tako določijo s samoup- 
ravnim sporazumom uporabniki in izvajalci; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb ter druge obvez- 
nosti in izdatki, ki se pokrivajo iz dohodka, v 
skladu s samoupravnim sporazumom, druž- 
benim dogovorom ali zakonom; 

- sredstva, s katerimi se amaterskim delav- 
cem kot izvajalcem v skladu s samoupravnim 
sporazumom in družbenim dogovorom zago- 
tavljajo nadomestila osebnega dohodka, po- 
vračila stroškov in podobno; 

- dogovorjena sredstva rezerv v skladu z 
zakonom; 

- del sredstev za razvoj materialne osnove 
dela izvajalcev v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana kulturne skupnosti. 

10. člen 
D 

Uporabniki in izvajalci določijo s samoup- 
ravnim sporazumom o temeljih plana kultur- 
ne skupnosti v skladu z zakonom normative in 
standarde za opravljanje kulturnih dejavnosti. 

11. člen 

Potrebna sredstva za izpolnjevanje obvez- 
nosti v svobodni menjavi dela na področju 
kulturnih dejavnosti se zagotavljajo iz nasled- 
njih virov: 

a) iz dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela in delovne skupnosti ter iz dohodka 
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in prihodkov drugih delovnih ljudi za naloge, 
določene s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana kulturne skupnosti, 

b) iz osebnih dohodkov delavcev in sred- 
stev sklada skupne porabe temeljne organiza- 
cije združenega dela in delovne skupnosti ter 
iz dohodka oziroma prihodkov drugih delov- 
nih ljudi za druge naloge kulturnih dejavnosti 
in za razširjeno reprodukcijo kulturnih dejav- 
nosti v skladu s posebnim samoupravnim 
sporazumom. 

12. člen 

Uporabniki in izvajalci v skladu s samoup- 
ravnim sporazumom o temeljih plana določijo 
v občinski kulturni skupnosti, za katere name- 
ne in v kakšnem obsegu prispevajo občani iz 
svojih sredstev za določene kulturne storitve. 

13. člen 

Za uresničevanje osebnih in skupnih potreb 
porabnikov ter celotnih družbenih potreb na 
področju kulturnih dejavnosti uporabniki in 
izvajalci skupno planirajo kulturne dejavnosti. 

Pri planiranju kulturnih dejavnosti uporab- 
niki in izvajalci poleg ugotovljenih tekočih in 
razvojnih potreb upoštevajo tudi potrebe, ki 
izhajajo iz planiranih dolgoročnih usmeritev 
družbenoekonomskega in kulturnega razvo- 
ja, razvoja znanosti ter potreb razvoja samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov, 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo potrebe 
in interese na področju kulturnih dejavnosti 
zlasti s sodelovanjem pri pripravi in s sprje- 
manjem samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov opredelijo potrebe in interese na 
področju kulturnih dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci usklajujejo potrebe 
in interese na področju kulturnih dejavnosti 
zlasti s sodelovanjem pri pripravi in s spreje- 
manjem samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov, z usklajevanjem planov kulturnih 
skupnosti ter s sodelovanjem pri pripravi in 
sprejemanju dogovorov o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti. * 

14. člen 

Uporabniki in izvajalci zagotavljajo uresni- 
čevanje potreb in interesov na področju kul- 
turnih dejavnosti z neposredno svobodno 
menjavo dela v skladu z zakonom in plani 
svojih organizacij in skupnosti. 

Udeleženci neposredne svobodne menjave 
dela s samoupravnim sporazumom oziroma s 
pogodbo določijo medsebojne obveznosti, 
pravice in odgovornosti ter pri določanju ce- 
ne storitev in pogojev za njihovo opravljanje 
upoštevajo merila, standarde in normative, 
dogovorjene za enake ali podobne storitve v 
kulturnih skupnostih. 

15. člen 
Udeleženci svobodne menjave dela po kra- 

jevni skupnosti opredelijo s samoupravnim* 

sporazumom o temeljih plana krajevne skup- OPOMBE 
nosti in z drugimi samoupravnimi sporazumi 
programe kulturnih storitev,.osnove in merila 
za oblikovanje sredstev, obseg sredstev, ki so 
potrebna za zadovoljevanje potreb po stori- 
tvah, ter način uresničevanja drugih medse- 
bojnih pravic, obveznosti in odgovornosti. 

16. člen 
t 

Potrebe in interese, ki jih uporabniki in 
izvajalci ne morejo uresničiti z neposredno 
svobodno menjavo dela oziroma s svobodno 
menjavo dela po krajevni skupnosti, zagotav- 
ljajo s svobodno menjavo dela v kulturnih 
skupnostih ter po njih v skladu s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov kulturnih 
skupnosti. 

17. člen 

Izvajalci in uporabniki s samoupravnim 
sporazumom v kulturnih skupnostih: 

- sprejemajo programe kulturnih dejavno- 
sti; 

- določajo programe storitev oziroma po- 
samične kulturne in druge storitve, ki jih za- 
gotavljajo s svobodno menjavo dela; 
- določajo standarde in normative za 

opravljanje kulturnih dejavnosti; 
- določajo osnove in merila za ugotavljanje' 

cene posamične kulturne storitve oziroma 
povračila za program storitev oziroma kultur- 
no dejavnost, določajo oblike povračil in na- 
čina uresničevanja medsebojnih obveznosti; 

- sprejemajo ukrepe za odpravljanje mo- 
tenj v kulturnih dejavnostih, ki so nastale za- 
radi nepredvidenih sprememb v gibanju do- 
hodka pri uporabnikih ali sprememb material- 
nih in kadrovskih sposobnosti pri izvajalcih; 
- določijo postopek in na§in vračila oziro- 

ma proračuna presežkov sredstev, potrebnih 
za izvedbo sprejetih programov storitev kul- 
turnih dejavnosti; 

- določajo postopke za ugotavljanje in oce- 
njevanje izvrševanja medsebojnih odnosov; 

- se sporazumevajo o programih naložb za 
rešitev zmogljivosti izvajalcev, za usposablja- 
nje njihovih delavcev ter za strokovno in razi- 
skovalno delo v zvezi z razširjanjem, izboljša- 
njem ali spremembami kulturnih dejavnosti; 

- urejajo pravice in dolžnosti ter naloge na 
področju splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite; 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

18. člen 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov kulturnih skupnosti uporabniki in izvajal- 
ci v skladu z zakonom opredeljujejo in uskla- 
jujejo skupne in celotne družbene potrebe po 
kulturnih dejavnosti^ 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka oblikujejo uporabniki in izvajalci na 
podlagi elementov za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov kulturnih skup- 
nosti, ki jih sprejemajo po metodologiji, ki jo 
določijo v Kulturni skupnosti Slovenije v skla- 
du z zakonom. 
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OPOMBE 19. člen 

Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente za pripravo samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov kulturnih skupnosti: 

- obseg potreb po posameznih vrstah kul- 
turnih storitev, 

- sredstva, ki jih bodo uporabniki zagotav- 
ljali za izvedbo kulturnih storitev in za razširi- 
tev materialne osnove kulturnih dejavnosti, 
- druge elemente v skladu z zakonom in 

samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
kulturne skupnosti. 

Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- obseg in kakovost kulturnih storitev, ki jih 
lahko zagotovi izvajalec ob danih prostorskih 
kapacitetah, kadrovski zasedbi in veljavnih 
normativih in standardih, 

- ceno oziroma povračilo za kulturne stori- 
tve, 

- predloge za naložbe v modernizacijo in 
razširitev materialne osnove kulturnih dejav- 
nosti. 

20. člen 

Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 
prejšnjega člena po svojih delegatih v skup- 
ščinah kulturnih skupnosti. 

21. člen 

Samoupravni sporazam o temeljih plana 
občinske kulturne skupnosti temelji na uskla- 
jenih elementih iz 19. člena tega zakona in 
vsebuje zlasti: 

- program, vrste in obseg kulturnih storitev, 
- program drugih nalog, s katerimi se zago- 

tavljajo možnosti za kulturno dejavnost delov- 
nih ljudi in občanov v občini, 

- program nalog, ki se bodo uresničevale 
skupno z drugimi kulturnimi skupnostmi, 

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove kulturnih dejavnosti, 

- pogoje, pod katerimi bodo kulturne stori- 
tve na razpolago uporabnikom, 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega programa kulturnih storitev in 
drugih nalog skupnosti, 

- merila za ugotavljanje povračila za oprav- 
ljene programe storitev oziroma kulturne de- 
javnosti in cene posamičnih kulturnih stori- 
tev, 

- razvojne naloge in potrebe splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite, 

- osnove in merila za zagotavljanje sredstev 
za izpolnjevanje nalog občinske kulturne 
skupnosti, zavezance in način zagotavljanja 
sredstev ter ukrepe za preprečevanje motenj v 
izpolnjevanju sprejetih obveznosti, 

- način zagotavljanja potrebnih sredstev za 
posamezna leta planskega obdobja, 

- posebne pogoje pri opravljanju kulturnih 
dejavnosti, 

- merila za ocenjevanje kakovosti storitev, 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 

vornosti udeležencev pri delu in zadovoljeva- 
nju dogovorjenih potreb. 

22. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
Kulturne skupnosti Slovenije obsega zlasti: 

- programe kulturnih storitev za uresniče- 
vanje nalog, ki se v skladu z 32. členom tega 
zakona uresničujejo v Kulturni skupnosti Slo- 
venije. 

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove kulturnih dejavnosti, 
ki so skupnega pomena za vse uporabnike v 
SR Sloveniji, 

- merila za ugotavljanje povračila za oprav- 
ljene programe storitev oziroma kulturne de- 
javnosti in cene posamičnih kulturnih stori- 
tev, 

- potrebna sredstva za izvedbo nalog skup- 
nosti, 

- osnove in merila za zagotavljanje sred- 
stev, za izpolnjevanje nalog Kulturne skupno- 
sti Slovenije, zavezance in način zagotavlja- 
nja sredstev ter ukrepe za preprečevanje mo- 
tenj v izpolnjevanju sprejetih obveznosti, 

- način zagotavljanja potrebnih sredstev za 
posamezna leta v planskem obdobju. 

23. člen 

V postopku priprave samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana občinske kulturne 
skupnosti v okviru medobčinskega sodelova- 
nja s samoupravnim sporazumom uskladijo 
vsebinske in razvojne usmeritve kulturnih de- 
javnosti na posameznih območjih, če obstaja- 
jo skupni interesi. 

S samoupravnim sporazumom iz prejšnje- 
ga odstavka se uporabniki in izvajalci spora- 
zumejo tudi o medsebojnih obveznostih. 

24. člen 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci v kulturni skupnosti plan skupnosti, 
katerem opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja kulturnih dejavno- 
sti, ki se izvaja v skupnosti, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, " • 

- naloge, ki jih prevzema kulturna skup- 
nost po drugih sporazumih, dogovorih in 
predpisih, ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog skupnosti. 

25. člen 

Če niso bili sklenjeni samoupravni sporazu- 
mi o temeljih planov kulturnih skupnosti ali k 
njim niso pristopili vsi člani skupnosti in zara- 
di tega ni zagotovljeno uresničevanje nalog 
na področju kulturnih dejavnosti, določenih v 
dogovoru o temeljih družbenega plana, se 
lahko z zakonom oziroma odlokom občinske 
skupščine na podlagi zakona ugotovi nujni 
obseg potrebnih sredstev za te namene ter 
predpiše obveznost plačevanja prispevkov in 
način uporabe teh sredstev. 
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ili. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV V SVOBODNI MENJAVI 
DELA 

26. člen 

O uresničevanju neposredne svobodne me- 
njave dela se uporabniki sporazumevajo z 
izvajalci po svojih delegatih, zlasti v organu 
upravljanja kulturne organizacije, ki s svojo 
dejavnostjo zadovoljujejo njihove potrebe in 
interese. 

Delegati uporabnikov iz prejšnjega odstav- 
ka v skladu z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom kulturne organizacije sood- 
ločajo o uresničevanju skupnih ciljev, o ce- 
nah storitev, o namenu uporabe sredstev in o 
drugih zadevah v zvezi z uresničevanjem ne- 
posredne svobodne menjave dela. 

27. člen 

V kulturnih skupnostih in po njih se upo- 
rabniki sporazumevajo z izvajalci po svojih 
delegatih v skupščinah kulturnih skupnosti. 

28. člen 

V občinsko kulturno skupnost se s samoup- 
ravnim sporazumom o ustanovitvi združijo 
delavci po svojih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih in 
drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih 
organizacijah ter občani po krajevnih skup- 
nostih kot uporabniki kulturnih dejavnosti 
skupaj z delavci temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki opravljajo kulturno dejavnost 
kot svojo glavno dejavnost, in delovnimi ljud- 
mi, ki samostojno kot poklic opravljajo umet- 
niško ali drugo kulturno dejavnost kot izva- 
jalci. 

V občinsko kulturno skupnost se združijo 
kot izvajalci tudi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v družbenih organizacijah in druš- 
tvih, ki opravljajo kulturno dejavnost oziroma 
s svojo dejavnostjo sodelujejo pri zagotavlja- 
nju pogojev za njeno opravljanje. 

29. člen 

V občinski kulturni skupnosti uporabniki in 
izvajalci: 

- skrbijo za skladen razvoj kulturnih dejav- 
nosti v občini, 

- usklajujejo elemente za pripravo samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana, 

- usklajujejo programe storitev oziroma 
posamičnih storitev s področja skupnosti, 

- usklajujejo merila za vrednotenje progra- 
mov storitev oziroma posamičnih storitev, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posamičnih stori- 
tev oziroma dejavnosti v posameznih planskih 
obdobjih in sprejemajo ukrepe za zagotavlja- 
nje teh sredstev, 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 
ljivosti kulturnih organizacij, če ta sredstva 
niso obsežena v ceni storitev, 

- določajo obseg in način zagotavljanja OPOMBE 
sredstev za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, 

- sprejemajo plan občinske kulturne skup- 
nosti, 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, do- 
ločenih z zakonom, in s samoupravnimi 
splošnimi akti občinske kulturne skupnosti. 

30. člen 

Zaradi usklajevanja razvoja kulturnih dejav- 
nosti, usklajevanja in delitve dela med kultur- 
nimi organizacijami in drugimi izvajalci, zara- 
di uresničevanja vzajemnosti pri zagotavlja- 
nju kulturnih storitev, katerih opravljanje ni 
organizirano na območju vsake občinske kul- 
turne skupnosti, ter zaradi uresničevanja dru- 
gih skupnih interesov in potreb sodelujejo 
občinske kulturne skupnosti med seboj. 

- V ta namen lahko občinske kulturne 
skupnosti na geografsko strnjenem in gospo- 
darsko povezanem območju ter glede na ra- 
zvitost in organiziranost kulturnih dejavnosti 
ustanovijo medobčinsko kulturno skupnost. 

V medobčinski kulturni skupnosti se dele- 
gati občinskih kulturnih skupnosti sporazu- 
mevajo o zadevah, o katerih so se v občinskih 
kulturnih skupnostih dogovorili, da jih bodo 
uresničevali na medobčinski ravni. Pri tem 
upoštevajo zlasti tiste kulturne dejavnosti, ki 
jih iz strokovnih, organizacijskih in dohod- 
kovnih razlogov ni mogoče smotrno organizi- 
rati za območje vsake občinske kulturne 
skupnosti. 

31. člen 

Uporabniki in izvajalci se v skladu s tem 
zakonom združujejo v Kulturno skupnost Slo- 
venije, da bi v njej uresničevali določene 
skupne interese in soodločali o vprašanjih, za 
katera je na področju kulturnih dejavnosti pri- 
stojna Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije. 

32. člen 

Uporabniki in izvajalci v Kulturni skupnosti 
Slovenije: 

- oblikujejo skupne osnove kulturne politi- 
ke v Sloveniji, 

- zagotavljajo skladen razvoj kulturnih de- 
javnosti v Sloveniji, 
- skrbijo za kulturno dejavnost itajijanske 

in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in 
izpolnjujejo obveznosti Socialistične republi- 
ke Slovenije do kulturnega razvoja teh naro- 
dnosti, 

- skrbijo za kulturne dejavnosti Slovencev 
zunaj Socialistične republike Slovenije in de- 
lavcev na začasnem delu v tujini, 

- spodbujajo razvoj kulturnih dejavnosti 
slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu 
ter za njihovo tvorno vključevanje v kulturo 
matičnega naroda, 

- usklajujejo medrepubliško in mednaro- 
dno kulturno sodelovanje in zagotavljajo ure- 
sničevanje dogovorjenega programa tega so- 
delovanja, 

poročevalec XXIII 



OPOMBE; - določajo merila in kriterije in zagotavljajo 
sredstva za opravljanje nalog, ki se uresniču- 
jejo v Kulturni skupnosti Slovenije, 

- sprejemajo enotna merila za oblikovanje 
standardov in normativov za opravljanje kul- 
turnih dejavnosti, 

- opravljajo naloge splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon ali samoupravni sporazum 

33. člen i 

Program skladnega razvoja kulturnih dejav- 
nosti v Sloveniji, ki se oblikuje v Kulturni 
skupnosti Slovenije, vključuje: 

- program kulturnih dejavnosti skupnega 
pomena za vse uporabnike v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, 

- del programov drugih kulturnih dejavno- 
sti, ki zadovoljujejo kulturne potrebe širšega 
kroga občanov, hkrati pa so nepogrešljiva 
sestavina kulturnega življenja in umetniškega 
ustvarjanja slovenskega naroda, 

- del programov varstva in vzdrževanja na- 
ravne in kulturne dediščine, 

- del programov kulturnih dejavnosti na 
manj razvitih območjih v Socialistični republi- 
ki Sloveniji, 

- program usklajevalnih, povezovalnih in 
usmerjevalnih nalog na področju kulturnih 
dejavnosti. 

Do prispevka k programom kulturnih dejav- 
nosti iz 2., 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka 
so upravičeni delavci, delovni ljudje in obča- 
ni, ki dogovorjenega programa teh dejavnosti 
ne morejo uresničiti v okviru dohodkovnih 
možnosti občine oziroma medobčinskega so- 
delovanja. 

34. člen 

Uporabniki in izvajalci imajo pravico, da se 
v kulturni skupnosti pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi kulturne 
skupnosti ali njen statut, organizirajo v te- 
meljne skupnosti, v katerih neposredno ure- 
sničujejo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v svobodni menjavi dela na do- 
ločenem območju ali na določenem po- 

i dročju. 

35. člen 

Delavci ene ali več temeljnih organizacij 
združenfega dela izvajalcev in tisti uporabniki, 
katerih potrebe in interese ti izvajalci zadovo- 
ljujejo, lahko pod pogoji, ki jih določa samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi kulturne 
skupnosti ali njen statut, za uresničevanje 
svobodne menjave dela ustanovijo enoto kul- 
turne skupnosti, v kateri uresničujejo skupne 
interese in potrebe pri izvajanju določenega 
programa kulturnih storitev oziroma dejavno- 
sti. 

36. člen 

Kulturno skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina kulturne skupnosti ima zbor upo- 
rabnikov in zbor izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov občinske kul- 
turne skupnosti delegirajo delegacije uporab- 
nikov, ki so člani skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske kultur- 
ne skupnosti delegirajo delegacije izvajalcev, 
ki so člani skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov in zbor izvajal- 
cev Kulturne skupnosti Slovenije delegirajo 
ustrezni zbori občinskih kulturnih skupnosti. 

Če se uporabniki in izvajalci prek občinskih 
kulturnih skupnosti združijo v kulturno skup- 
nost v posebni družbenopolitični skupnosti, 
delegira delegata v zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev Kulturne skupnosti Slovenije tudi 
taka kulturna skupnost. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti oziroma s statutom 
se določi število delegatskih mest v zborih 
skupščine in način delegiranja delegatov 
uporabnikov in izvajalcev. 

Varianta: 
1., 2., 3. odstavek ostanejo nespremenjeni. 

Nadalnje besedilo pa se glasi: »Delegate v 
zbor uporabnikov Kulturne skupnosti Slove- 
nije delegirajo zbori uporabnikov občinskih 
kulturnih skupnosti. 

Kadar skupščina Kulturne skupnosti Slove- 
nije obravnava vprašanja s področja posa- 
meznih kulturnih dejavnosti, delegirajo v zbor 
izvajalcev izvajalci z vseh področij kulturnih 
dejavnosti. 

S samoupravnim sporazumom o Usta- 
novitvi Kulturne skupnosti se določijo po- 
dročja kulturnih dejavnosti iz 5. odstavka tega 
člena ter način delegiranja delegatov in njiho- 
vo število v primerih iz 4., 5. in 6. odstavka 
tega člena. 

37. člen 

Enoto oziroma temeljno skupnost kulturne 
skupnosti upravlja skupščina, ki ima zbor 
uporabnikov in zbor izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote oziroma temeljne skupnosti se 
določi število delegatskih mest v zborih skup- 
ščine enote oziroma temeljne skupnosti ter 
število in način delegiranja delegatov, ki jih 
delegirajo delegacije uporabnikov in izvajal- 
cev, v skladu z merili, ki jih določa samoup- 
ravni sporazum o ustanovitvi kulturne skup- 
nosti. 38. člen 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti 
enakopravno in sporazumno sprejemajo plan 
kulturne skupnosti; oblikujejo politiko na po- 
dročju kulturnih dejavnosti; se sporazumeva- 
jo o programih storitev, pogojih za oprav- 
ljanje kulturnih storitev; cenah oziroma po- 
vračilih, samoupravnem nadzoru in o drugih 
pogojih uresničevanja svobodne menjave de- 
la in drugih medsebojnih pravicah in obvez- 
nostih ter odgovornostih, ki jih določata sa- 
moupravni sporazum o ustanovitvi kulturne 
skupnosti in njen statut. 

39. člen 
Skupščina kulturne skupnosti pripravlja 

predlog samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana, predloga drugih samoupravnih 
sporazumov in samoupravnih splošnih aktov 
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ter odloča o kadrovskih ter organizacijskih 
zadevah skupščine. 

40. člen 

Kadar skupščina kulturne skupnosti odlo- 
ča, sprejema svoje odločitve na zasedanjih 
svojih zborov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti in njenim statutom 
se določijo zadeve, o katerih odločajo delega- 
ti v skupščini po predhodnem izjavljanju de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
organizacijah združenega dele in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti od- 
ločajo na skupni seji obeh zborov o sprejemu 
zakonov, odlokov in drugih splošnih aktov, o 
splošni politiki, razvoju ter o drugih pomemb- 
nih vprašanjih s področja kulturnih dejavno- 
sti, kadar ta soodloča o teh vprašanjih enako- 
pravno z zbori skupščine družbenopolitične 
skupnosti, o volitvah članov organov skupšči- 
ne, o imenovanju in razrešitvi vodje delovne 
skupnosti iz 51. člena tega zakona ter o dru- 
gih zadevah, določenih s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi kulturne skupnosti. 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti od- 
ločajo v obeh zborih enakopravno o sprejemu 
statuta skupnosti, plana skupnosti in o ukre- 
pih za njegovo uresničitev, o usklajevanju ele- 
mentov za pripravo samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih plana, o sprejemu drugih samo- 
upravnih splošnih aktov in o drugih zadevah, 
določenih s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi kulturne skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se določijo zadeve, 
o katerih odloča posamezen zbor samo- 
stojno. 

41. člen 

Odločitve o zadevah, o katerih odločajo de- 
legati v skupščini na skupni seji obeh zborov, 
in o zadevah, o katerih odloča posamezni 
zbor samostojno, so sprejete, če jih je spreje- 
la večina delegatov. 

Odločitve o zadevah, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno, so sprejete, če so bile 
sprejete z večino glasov delegatov v vsakem 
zboru in v enakem besedilu v obeh zborih. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom kulturne skupnosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje kulturnih dejavnosti, lahko skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti začasno 
uredi to vprašanje. 

\ 

42. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se v skladu z zako- 
nom določijo: namen in cilj ustanovitve kul- 
turne skupnosti in svobodne menjave dela v 
okviru in po skupnosti, predmet svobodne 
menjave dela, samoupravna organiziranost v 

kulturni skupnosti, vsebina, način in posto- OPOMBE 
pek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, 
obveznosti h "in odgovornostih, osnove druž- 
benoekonomskih odnosov v kulturni skupno- 
sti, pravice in odgovornosti organov skupno- 
sti, druge zadeve in vprašanja, ki so skupnega 
pomena za njene člane. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti in njenim statutom 
se določi način sodelovanja s predstavniki 
organov drugih organizacij in skupnosti v 
skupščini kulturne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti in njen statut začneta veljati, 
ko da k njima soglasje skupščina pristojne 
družbenopolitične skupnosti. 

43. člen 

Za izvrševanje odločitev skupščine in za 
pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima 
lahko skupščina kulturne skupnosti skupne 
organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje po- 
sameznega organa in njihovo sestavo določi 
skupščina kulturne skupnosti s statutom ta- 
ko, da jih sestavljajo samo delegati, ki so člani 
delegacij uporabnikov oziroma izvajalcev za 
skupščino kulturne skupnosti. 

44. člen 

Kulturne skupnosti, njihove temeljne skup- 
nosti in enote sodelujejo med seboj in z dru- 
gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, 
zlasti s področja raziskovalne dejavnosti ter 
vzgoje in izobraževanja, se dogovarjajo o 
skupnih nalogah in izvajanju teh nalog. V ta 
namen ustanavljajo skupne organe. 

45. člen 

Skupščina občinske kulturne skupnosti in 
skupščina Kulturne skupnosti Slovenije ena- 
kopravno s pristojnimi zbori skupščine druž- 
benopolitične skupnosti sprejemata zakon in 
druge splošne akte s svojega področja, odlo- 
čata o splošni politiki, razvoju in drugih po- 
membnih vprašanjih s svojega področja, ki so 
v pristojnosti skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

46. člen 

S statuti občinskih kulturnih skupnosti na 
območju občin, kjer živijo pripadniki italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti, se dolo- 
čijo zadeve, o katerih enakopravno z zboroma 
skupščine občinske kulturrfe skupnosti odlo- 
ča samoupravna interesna skupnost za pro- 
sveto in kulturo italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti. 

S statutom Kulturne skupnosti Slovenije se 
določijo zadeve v zvezi s kulturno dejavnostjo 
narodnosti, o katerih skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije odloči potem, ko je dobi- 
la mnenje samoupravnih interesnih skupnosti 
za prosveto in kulturo italijanske oziroma 
madžarske narodnosti. 
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OPOMBE 47. člen 52. člen 

Slovenska akademija znanosti in umetnosti 
sodeluje s Kulturno skupnostjo Slovenije pri 
obravnavi temeljnih vprašanj s področja kul- 
ture, pri oblikovanju politike in programov te 
dejavnosti ter pri ocenjevanju rezultatov dela 
kulturnih dejavnosti. 

Način in oblike sodelovanja določajo samo- 
upravni splošni akti Kulturne skupnosti Slo- 
venije. 

48. člen 

Kulturna skupnost Slovenije sodeluje pri 
delu Prešernovega sklada v skladu s poseb- 
nim zakonom in zagotavlja sredstva za ta 
sklad. 

49. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se v skladu z zako- 
nom oblikuje organ samoupravne delavske 
kontrole, ki skrbi za uresničevanje in varstvo 
pravic članov, s tem da nadzoruje izvajanje 
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem, 
obveznosti in odgovornosti, nad oblikova- 
njem in uporabo sredstev, nad izvajanjem 
sprejetih planov, programov in nalog ter nad 
delovanjem organov skupnosti in njena stro- 
kovna služba. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti, statutom in dru- 
gimi samoupravnimi splošnimi akti se v skla- 
du z zakonom urejajo pravice, dolžnosti in 
odgovornosti organa samoupravne delavske 
kontrole in njegovih članov, sestav, volitve in 
odpoklic ter število članov organa samo- 
upravne delavske kontrole. 

50. člen 

Kulturne skupnosti v samoupravnih sploš- 
nih aktih uredijo organiziranost, naloge in 
odgovornost na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

51. člen 

Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 
samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v kulturni skupnosti, rešu- 
je posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samoup- 
ravnim sporazumom pri kulturni skupnosti, 
lahko pa več kulturnih skupnosti s samoup- 
ravnim sporazumom ustanovi skupno poseb- 
no sodišče združenega dela. Skupno poseb- 
no sodišče združenega dela lahko kulturne 
skupnosti ustanovijo tudi skupaj s samoup- 
ravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
družbenih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov med skup- 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

Za opravljanje administrativno-strokovnih, 
pomožnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena oblikujejo kulturne skupnosti delovne 
skupnosti. 

Kulturna skupnost si lahko zagotovi oprav- 
ljanje del iz prvega odstavka tega člena tudi s 
samoupravnim sporazumom z drugo samou- 
pravno interesno skupnostjo, organizacijo ali 
organom. 

K določbam statuta, ki se nanašajo na ure- 
sničevanje nalog, zaradi katerih se delovna 
skupnost oblikuje, program njenega dela, ter 
k razvidu del in nalog je potrebno soglasje 
skupščine kulturne skupnosti, ki je tako de- 
lovno skupnost oblikovala. 

53. člen 

Delovno skupnost iz prejšnjega člena vodi 
vodja. 

Vodjo delovne skupnosti imenujejo in ra- 
zrešujejo skupščine kulturnih in drugih samo- 
upravnih interesnih skupnosti, ki so skupaj 
oblikovale delovno skupnost, ko dobijo mne- 
nje delavskega sveta delovne skupnosti. 

54. člen 

Delo kulturnih skupnosti je javno. 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi skupnosti oziroma s statutom se dolo- 
čijo oblike obveščanja javnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti, statut in drugi splošni akti, 
določeni v samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi, se objavijo v uradnem glasilu družbe- 
nopolitične skupnosti. 

55. člen 

Zakonitost poslovanja občinskih kulturnih 
skupnosti nadzoruje pristojni občinski uprav- 
ni organ, zakonitost poslovanja Kulturne 
skupnosti Slovenije pa pristojni republiški 
upravni organ. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

56. člen 

Kulturne skupnosti morajo uskladiti svojo 
organizacijo in dejavnost ter uskladiti samo- 
upravne sporazume o ustanovitvi ter druge 
samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona najkasneje do 31. 12. 1980. 

57. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o kulturnih skupnostih (Uradni 
list SRS, Št. 38/74 in 31/76). 

58. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Urauiiem i i s L U Sno, 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 9. aprila 1979 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o kulturnih 
skupnostih. Hkrati so zbori naložili Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, naj pripravi osnutek zakona ter pri tem 
upošteva stališča, mnenja in predloge, sprejete v Skupščini 
SR Slovenije, kot tudi ugotovitve in pripombe, izražene v 
razpravah delegatov v delovnih telesih skupščine in na sejah 
zborov, ter pripombe družbenopolitičnih organizacij in Kul- 
turne skupnosti Slovenije. 

Predlagatelj je pripravil osnutek zakona o kulturnih skup- 
nostih in ga v maju 1979 poslal v obravnavo Skupščini SRS. 
Osnutek je bil dan na dnevni red zasedanj pristojnih zborov 
(9. julija 1979). Zaradi mnogih tehtnih pripomb in pomislekov, 
izraženih v razpravah v delovnih telesih Skupščine SR Slove- 
nije in v Kulturni skupnosti Slovenije, pa je Izvršni svet predla- 
gal odločitev tega osnutka. Tudi Skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije je 8. 7.1979 sklenila vrniti osnutek predlagatelju, 
da ga spremeni in dopolni. 

Poglavitne vsebinske pripombe v razpravah o prejšnjem 
osnutku so se nanašale na urejanje družbenoekonomskih 
odnosov (svobodna menjava dela, planiranje) ter organizira- 
nost kulturnih skupnosti, še zlasti posebnih. 

Predlagatelj je skušal v osnutku, ki ga je zdaj pripravil, 
upoštevati pripombe prejšnjih razprav in uskladiti zakonske 
rešitve z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
in zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije. 

Sedanji naslov osnutka - zakon o svobodni menjavi dela na 
področju kulturnih dejavnosti - ustreza vsebini bolj kot prejš-. 
nji (zakon o kulturnih skupnostih). 

Osnutek zakona ureja osnove družbenoekonomskih od- 
nosov na področju kulturnih dejavnosti, ki po tem zakonu 
obsegajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varstva kul- 
turnih vrednot. Delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter samoupravno organizirani 
delovni ljudje in občani ugotavljajo svoje osebne, skupne in 
celotne potrebe in interese na področju kulturnih dejavnosti 
in jih uresničujejo s svobodno menjavo dela v neposrednih 
odnosih, po krajevnih skupnostih ter v samoupravnih intere- 
snih skupnostih za kulturo in po njih. Uporabniki v svobodni 
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti so delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
stih in drugi samoupravno organizirani delovni ljudje in ob- 
čani v krajevnih skupnostih, izvajalci pa delavci v kulturnih 
organizacijah, delovni ljudje, ki samostojno kot poklic oprav- 
ljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, lahko pa tudi 
delovni ljudje in občani, organizirani v družbenih organizaci- 
jah in društvih, ki opravljajo kulturno dejavnost. 

II. 

V poglavju »Odnosi med udeleženci svobodne menjave 
dela« določa osnutek zakona predmet svobodne menjave 
dela na področju kulturnih dejavnosti, sestavine povračila oz. 
cene kulturnih storitev, vire za izpolnjevanje obveznosti v 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti in 
opredeljuje vsebino temeljnih planskih dokumentov - samo- 
upravnih sporazumov o temeljih plana kulturnih skupnosti in 
planov kulturnih skupnosti. 

Predmet svobodne menjave dela so praviloma storitve, ki so 
potrebne za izvedbo posameznega kulturnega programa ali 
posamične kulturne in druge storitve. V primerih, ko zaradi 
narave dejavnosti ter potreb in interesov, ki se z njo zadovo- 
Ijujejo, dejavnosti ni mogoče ovrednotiti po programih stori- 
tev ali po posamičnih storitvah, je predmet svobodne menjave 
dela določena kulturna dejavnost. 

Povračilo za opravljen program storitev oziroma kulturno 
dejavnost oziroma ceno posamične storitve sestavljajo mate- 
rialni stroški, amortizacija osnovnih sredstev, sredstva za za- 
dovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb, sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo delavcev izvajalcev, 

sredstva za prihodke delovnih ljudi, ki samostojno kot poklic 
opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost, in delov- 
nih ljudi, ki v pogodbenem razmerju sodelujejo pri uresniče- 
vanju programov storitev, sredstva s katerimi se amaterskim 
delavcem kot izvajalcem zagotavljajo nadomestila osebnega 
dohodka, povračila stroškov in podobno, dogovorjena sred- 
stva rezerv ter del sredstev za razvoj materialne osnove dela 
izvajalcev. 

Za naloge, določene s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana kulturne skupnosti, se zagotavljajo sredstva iz do- 
hodka temeljne organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti ter iz dohodka in prihodkov drugih delovnih ljudi. 
Za dodatne potrebe kulturnih dejavnosti in za razširjeno re- 
produkcijo kulturnih dejavnosti pa se sredstva zagotavljajo iz 
osebnih dohodkov delavcev in sredstev sklada skupne porabe 
temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
ter iz dohodka oziroma prihodkov drugih delovnih ljudi. Upo- 
rabniki in izvajalci pa'v občinski kulturni skupnosti določijo, 
za katere namene in v kakšnem obsegu prispevajo občani iz 
svojih sredstev za določene kulturne storitve. 

Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov kulturnih skupnosti opredeljujejo in usklajujejo 
skupne in celotne družbene potrebe po kulturnih dejavnostih. 
Osnutek zakona določa elemente za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov kulturnih skupnosti, ki jih spre- 
jemajo uporabniki in izvajalci, ter vsebino samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana občinske kulturne skupnosti in 
Kulturne skupnosti Slovenije. Osnutek zakona določa, da 
občinske kulturne skupnosti v okviru medobčinskega sodelo- 
vanja s samoupravnim sporazumom usklajujejo vsebinske in 
razvojne usmeritve kulturnih dejavnosti na posameznih ob- 
močjih. 

tli. 

V poglavju »Samoupravno organiziranje udeležencev v svo- 
bodni menjavi dela« določa osnutek zakona, da uporabniki in 
izvajalci ustanavljajo občinske kulturne skupnosti in Kulturno 
skupnost Slovenije ter določa zadeve, ki jih uporabniki in 
izvajalci urejajo v teh skupnostih. Osnutek zakona določa, da 
občinske kulturne skupnosti sodelujejo med seboj zaradi 
usklajevanja razvoja kulturnih dejavnosti, usklajevanja in deli- 
tve dela kulturnih organizacij, zaradi uresničevanja vzajemno- 
sti pri zagotavljanju kulturnih storitev, katerih opravljanje ni 
organizirano na območju vsake občinske kulturne skupnosti, 
ter zaradi uresničevanja drugih skupnih interesov in potreb. V 
ta namen lahko ustanovijo tudi medobčinsko kulturno skup- 
nost in se v njej sporazumvevajo o zadevah, o katerih so se v 
občinskih kulturnih skupnostih dogovorili, da jih bodo uresni- 
čevale na medobčinski ravni. Pri tem upoštevajo zlasti tiste 
kulturne dejavnosti, ki jih iz strokovnih organizacijskih in 
dohodkovnih razlogov ni smotrno organizirati na območju 
vsake občinske kulturne skupnosti. 

Osnutek zakona daje okvire programa skladnega razvoja 
kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji, ki se oblikuje v Kulturni 
skupnosti Slovenije. Ta program vključuje na eni strani pro- 
gram kulturnih dejavnosti skupnega pomena za vse uporab- 
nike v SR Sloveniji in program usklajevalnih, povezovalnih in 
usmerjevalnih nalog na področju kulturnih dejavnosti, na 
drugi strani pa prispevek k programom drugih kulturnih de- 
javnosti, ki zadovoljujejo kulturne potrebe širšega kroga ob- 
čanov in so nepogrešljivi del kulturnega življenja in umetni- 
škega ustvarjanja slovenskega naroda, prispevek k progra- 
mom varstva in vzdrževanja narave in kulturne dediščine ter 
prispevek k programom kulturnih dejavnosti na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji. O merilih in kriterijih ter zagotavlja- 
nju sredstev za ta program se bodo uporabniki in izvajalci 
sporazumevali v Kulturni skupnosti Slovenije, vendar pa 
osnutek zakona določa, da so do prispevka k programom 
kulturnih dejavnosti upravičeni delavci, delovni ljudje in ob- 
čani, ki dogovorjenega programa teh dejavnosti ne morejo 
uresničiti v okviru dohodkovnih možnosti občine oz. medob- 
činskga sodelovanja. 

Osnutek zakona ne predvideva ustanavljanja posebnih kul- 
turnih skupnosti, kot jih je predvideval prejšnji osnutek. Zami- 
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* sel o posebnih kulturnih skupnostih je zrasla na spoznanju, 
da vsebujejo v okviru celovitega področja kulturnih dejavnosti 
posamezne dejavnosti ali sorodne skupine dejavnosti ven- 
darle pomembne posebne lastnosti in probleme, ki jih je treba 
samoupravno usklajevati in reševati. Kvalitetno obravnavanje 
posamezne dejavnosti, odločanje o svobodni menjavi dela v 
njej in opredeljevanje njene razvojne politike pa je mogoče, 
da se o teh vprašanjih z vso odgovornostjo sporazumevajo 
neposredno izvajalci te dejavnosti med seboj in z uporabniki. 
To naj bi dosegli z ustanovitvijo posebnih kulturnih skupnosti 
za posamezna področja dejavnosti, enotnost slovenske kul- 
turne, tudi razvojne politike in usklajenost dejavnosti pa bi 
dosegli v Kulturni skupnosti Slovenije kot zvezi občinskih in 
posebnih kulturnih skupnosti. 

Razprave o takem osnutku v delovnih telesih Skupščine 
SRS in v Kulturni skupnosti Slovenije niso postavljale pod 
vprašaj opisanih namenov, zaradi katerih je predlagatelj za- 
snoval zamisel o posebnih kulturnih skupnostih. Pač pa so se 
ob tej zamisli oblikovali pomisleki, da bi obvezno ustanavlja- 
nje toliko novih samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo 
v republiškem prostoru prineslo pretirano in zapleteno orga- 
niziranost in morda tudi otežilo usklajevanje interesov ter 
uveljavljanje enotne razvojne politike v kulturi. Poleg tega so 
delegati izražali bojazen, da bi ustanovitev in delovanje po- 
sebnih kulturnih skupnosti povzročilo ali vsaj omogočalo 
diferenciranje uporabnikov oziroma njihovega celovitega in- 
teresa za kulturo na ožje interese. Slednjič je ostalo nedore- 
čeno, kako je z razmerjem med občinskimi in posebnimi 
kulturnimi skupnostmi. Predlagatelj meni, da so pomisleki 
tehtni in je zaradi tega v sedanjem osnutku pustil zamisel o 
posebnih kulturnih skupnostih. Možnosti za neposredno sa- 
moupravno sporazumevanje o vprašanjih s posameznih po- 
dročjih kulturnih dejavnosti pa se v okviru kulture skupnosti 
kažejo zlasti z ustanovitvijo temeljnih skupnosti. 

Hkrati pa vsebuje osnutek v varianti k 36. členu zasnovo 
rešitve, ki bi specifičnosti področja kulture v zadovoljivi meri 
upoštevala tudi v okviru Kulturne skupnosti Slovenije same in 
to predvsem s posebno strukturo njene skupščine. Zbor upo- 
rabnikov bi namreč imel stalno sestavo delegatov in delegat- 
sko izpeljavo, in sicer bi vanj delegirali zbori uporabnikov 
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občinskih kultrunih skupnosti. To ustreza že večkrat omenje- 
nemu spoznanju, da je uporabniški interes do kulture nede- 
ljiv. Za zbor izvajalcev pa bi samoupravni sporazum o usta- 
novitvi skupnosti določal več delegatskih sestavov, in sicer 
tako, da bi v zbor, kadar bi šlo za vprašanja posamezne 
dejavnosti ali skupine dejavnosti, delegirali neposredno (ali 
po svojih delegatskih konferencah) izvajalci s tega področja 
dejavnosti. Kadar bi šlo za splošna ali za vsem dejavnostim 
skupna vprašanja, pa bi poši Ijali delegate - prav tako v skladu 
s samoupravnim sporazumom - izvajalci z vseh področij. 
Taka organizacijska rešitev bi bila toliko bolj učinkovita ob 
praksi posebnih zasedanj izvajalskega zbora, pri čemer bi v 
tem delegatskem telesu lahko zagotovili usklajevanje intere- 
sov in načrtov najprej znotraj posameznih dejavnosti in nato 
med njimi. Med posebnim in skupnim sestavom izvajalskega 
zbora ter med tem in zborom uporabnikov bi seveda bilo treba 
vzpostaviti primerne vsebinske povezave. Podrobnosti o opi- 
sani organizaciji skupščine in o njenih sestavih so tudi v tem 
primeru stvar samoupravnega sporazumevanja med člani 
skupnosti. 

Osnutek zakona daje tudi usmeritve glede sodelovanja kul- 
turnih skupnosti med seboi in z drugimi samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, ter predvideva sodelovanje Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti pri obravnavi temeljnih vpra- 
šanj s področja kulture, pri oblikovanju politike in programov 
kulturnih dejavnosti ter pri ocenjevanju rezultatov dela kultur- 
nih dejavnosti. 

Osnutek zakona določa tudi, da se v kulturni skupnosti 
oblikuje organ samoupravne delavske kontrole ter posebno 
sodišče združenega dela. Določa tudi, da kulturne skupnosti 
za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem 
podobnih del skupnega pomena oblikujejo delovne skupno- 
sti. 

IV. 

Kulturne skupnosti morajo uskladiti svojo organizacijo in 
dejavnost ter uskladiti samoupravne sporazume o ustanovitvi 
ter druge samoupravne splošne akte z določbami tega zakona 
najkasneje do 31. 12. 1980. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v Socialistični 

republiki Sloveniji z osnutkom zakona 

(ESA-521) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični 

republiki Sloveniji 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga je določena v 314. členu Ustave SR Slove- 

nije. V tretji točki tega člena je opredeljeno, da Socialistična 
republika Slovenija določa temljne cilje in naloge skladnega 
družbenega razvoja republike. V četrti točki istega člena pa je 
določeno, da Socialistična republika Slovenija uveljavlja ize- 
načevanje splošnih pogojev za življenje in delo delovnih ljudi 
na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. V drugem odstavku 
319. člena pa je določeno, da se sredstva republiškega prora- 
čuna uporabljajo tudi za pomoč manj razvitim območjem v 
Socialistični republiki Sloveniji. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

Skupščina SR Slovenije je 29. decembra 1975. leta sprejela 
zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75), ki 
je sistemske narave in njegova veljavnost časovno ni ome- 
jena. Zakon določa tudi sprejetje nekaterih konkretnih doku- 
mentov, vendar le za srednjeročno obdobje 1976-1980, ne 
določa pa teh vprašanj za obdobje po letu 1980. 

Tako v 6. členu določa, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, ob upoštevanju kriterijev iz zakona, s svojim odlokom 
ugotovi območja, ki v obdobju 1976-1980 štejejo za manj 
razvita območja. 

V členu 9 pa zakon določa, da samoupravni nosilci družbe- 
nega razvoja v SR Sloveniji opredeljujejo z družbenim dogo- 
vorom za obdobje 1976-1980 konkretne programe, naloge in 
ukrepe, potrebne za skladnejši regionalni razvoj in hitrejši 
razvoj manj razvitih območij. 

Spremembe in dopolnitve zakona pa so še posebej po- 
trebne zaradi sklepa Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki sta ga sprejela na seji dne 23. julija 
1979, ko sta obravnavala Analizo dosedanjega razvoja, seda- 
njega položaja in problematike manj razvitih območij v SR 
Sloveniji (Poročevalec Skupščine SR Slovenije št. 19, z dne 
31. 7. 1979). V tem sklepu ugotavljata, da bo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju 1981-1985 kljub ugodnim rezultatom 
pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja po- 
trebno nadaljevati z organizirano družbeno aktivnostjo. V 
točki 3 tega sklepa Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije nalagata, da bo potrebno sedanji 
sistem skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji izpo- 
polniti in prilagoditi novim razmeram. Preveriti je potrebno 
sedanje kriterije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih 
območij. Z dopolnjenimi oziroma spremenjenimi kriteriji je 
potrebno ustvariti možnosti za še uspešnejše pospeševalne 
ukrepe in akcije združenega dela. Sklep zavezuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da pospeši pripravo kriterijev za 
ugotavljanje stopnje razvitosti in s tem omogoči pravočasno 
konkretnejšo podlago za opredeljevanje nalog in obveznosti 
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samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti za naslednje srednjeročno obdobje. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je prav tako 
na seji dne 23. julija 1979 obravnaval Analizo dosedanjega 
razvoja, sedanjega položaja in probleniatike manj razvitih 
območij v SR Sloveniji in sprejel stališča in predloge, v katerih 
med drugim ugotavlja, da bo v bodoče treba z dodatnimi 
ukrepi ekonomske politike še naprej pospeševati skladnejši 
razvoj SR Slovenije. 

To so razlogi, s katerimi utemeljujemo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

3. Cilji in načela zakona 
S spremembami in dopolnitvami zakona o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji naj ne bi 
spreminjali ciljev in načel tega zakona. Tudi v naprej bo 
skladnejši razvoj med temeljnimi nalogami optimalnejšega 
razvoja SR Slovenije, ki omogoča hitrejši razvoj posameznih 
območij in hkrati vključevanje njihovih neizkoriščenih razvoj- 
nih možnosti v skladu s cilji in kriteriji hitrejšega razvoja SR 
Slovenije {možnosti zaposlovanja, prirodni pogoji, naravni 
viri, razpoložljiv prostor itd.). Vse to bo v skladu s policen- 
trično zasnovo razvoja prispevalo k hitrejšemu aktiviranju 
potencialnih pogojev razvoja na posameznih območjih ter 
dolgoročno omogočalo bolj uravnoteženo poselitev prebival- 
cev v SR Sloveniji v skladu z narodnostnimi interesi, kar še 
posebej velja za ohranitev poseljenosti tudi na hribovitih 
območjih, zlasti še ob državnih mejah. 

Skrb samoupravnih nosilcev razvoja v okviru širše druž- 
bene skupnosti je predvsem na pospeševanju razvoja najmanj 
razvitih in hkrati teritorialno obsežnejših območij, kar je tudi 
izhodišče predlogov sprememb kriterijev in kazalcev ter mej- 
nih vrednosti za opredeljevanje manj razvitih območij. 

Nespremenjeno ostaja tudi načelo, da temelji hitrejši razvoj 
in reševanje razvojnih problemov vseh območij, vključno 
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij, 
predvsem na prizadevanjih delovnih ljudi in občanov, organi- 
zacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti v 
občinah na teh območjih ter na interesnem povezovanju 
organizacij združenega dela med območji, zlasti še na dohod- 
kovnih osnovah. Hitrejši razvoj manj razvitih območij pa poleg 
tega temelji tudi na aktivnosti delovnih ljudi v organizacijah 
združenega dela in njihovih asociacijah iz drugih območij SR 
Slovenije ter na aktivnosti in solidarnosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter drugih samoupravnih skupnosti s po- 
dročja gospodarstva in družbenih dejavnosti, bank in drugih 
samoupravnih nosilcev družbenega razvoja. 

4. Poglavitne rešitve v zakonu 
Temeljna sprememba zakona naj bi bila v tretjem, četrtem 

in petem členu zakona o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji, ki obravnavajo teritorialne 
osnove (občine, geografska območja) ter kriterije, kazalce in 
mejne vrednosti za ugotavljanje manj razvitih območij. 

Pri izboru kriterijev in kazalcev razvitosti naj bi izhajali iz 
ugotovitve, da stoprije gospodarske razvitosti ni možno kom- 
pleksno opredeliti samo z enim kriterijem. Zato naj bi tudi v 
naprej uveljavili več kriterijev. Namesto sedanjih štirih kriteri- 
jev, to je gospodarske razvitosti, demografskih značilnosti ter 
razvitosti družbenega standarda in gospodarske infrastruk- 
ture, bi v prihodnje upoštevali tri kriterije in sicer: kriterij 
razvitosti proizvajalnih sil, kriterij rezultatov delovanja proiz- 
vajalnih sil in kriterij razvitosti družbenega standarda. 

Najpomembnejši kriterij naj bi bila razvitost proizvajalnih 
sil, ki odraža razpoložljivost materialnega (npr. osnovna sred- 
stva) in čoveškega faktorja (npr. zaposlenost prebivalstva) 
gospodarskega in družbenega razvoja. Stopnja in tempo ra- 
zvoja proizvajalnih sil sta bistvena osnova za krepitev samo- 
upravnih odnosov ter za postopno izenačitev pogojev za 
življenje in delo občanov. 

Kriterij rezultatov delovanja prozvajalnih sil izraža učinke 
gospod&rjenja (npr. družbeni proizvod), na te rezultate pa 
vplivajo tako objektivni (npr. gospodarska struktura) kot sub- 
jektivni (npr. produktivnost dela) dejavniki. 

Kriterij razvitosti družbnega standarda odraža razvitost 
družbenih dejavnosti tako s stališča pokrivanja potreb prebi- 
valstva po teh storitvah kot tudi s stališča ustvarjanja pogojev 
za hitrejši gospodarski razvoj. 

Pri izboru kazalcev za posamezne predlagane kriterije je 
potrebno upoštevati, da noben kriterij ni možno kompleksno 
izraziti z enim samim kazalcem, temveč z večimi. Upoštevati je 
treba tudi, da so nekateri uporabni za širša območja, v manjši 
meri pa tudi za ožja območja. Pri tem obstaja tudi problem 
razpoložljivosti uradnih statističnih podatkov in še posebej 
glede zahteve, da podatki niso časovno odmaknjeni. Ob upo- 
števanju naštetih vidikov in sedaj pripravljenih strokovnih 
osnov, se kažejo kot najprimernejši naslednji kazalci: 

- za kriterij razvitosti proizvajalnih sil: delež zaposlenih v 
številu delovno sposobnega prebivalstva; aktivna osnovna 
sredstva v družbenem sektorju na delovno sposobnega prebi- 
valca; dinamika prebivalstva v obdobju od leta 1971 dalje; 

- za kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil: družbeni 
proizvod celotnega gospodarstva na prebivalca; delež pri- 
marnega sektorja v družbenem proizvodu celotnega gospo- 
darstva; promet v trgovini na drobno na prebivalca; 

- za kriterij razvitosti družbenega standarda: delež pred- 
šolskih otrok v vzgojno varstvenih zavodih; delež študentov 
višjih in visokih šol v skupnem številu prebivalstva; število 
zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na 10.000 prebivalcev. 

Izbrani so predvsem tisti kazalci, ki so v sedanji fazi razvoja 
tipični za ugotavljanje stopnje razvitosti občin oziroma obmo- 
čij. Možni so tudi nekateri drugi kazalci za posamezne predla- 
gane kriterije, vendar zanje ni na razpolago novejših podatkov 
(npr. delež kmečkega prebivalstva). Vsak kazalec ima sam 
zase določene pomanjkljivosti (npr. različna gospodarska 
struktura, gospodarski tokovi, ki presegajo okvire občin), 
vendar vsi skupaj, povezani v sistem, zadovoljivo izražajo 
stopnjo razvitosti občin. 

V SR Sloveniji smo že sedaj kot teritorialno enoto obravna- 
vali poleg občine tudi geografsko območje in takega kombini- 
ranega pristopa ne bi spreminjali. 

Nadaljnja naloga zakona je, da opredeli mejne vrednosti za 
ugotavljanje manj razvitih območij ob upoštevanju predlaga- 
nih kriterijev in kazalcev razvitosti. V zakonu naj bi tudi v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju kot temeljno mejno vre- 
dnost določili 50% poprečja Socialistične republike Slove- 
nije. Zaradi večjega upoštevanja širšega regionalnega vidika 
pa naj bi v primerih, ko širše območje v stopnji razvitosti ne 
presega dveh tretjin poprečja Socialistične republike Slove- 
nije, bila tudi mejna vrednost za določanje manj razvitih 
občin, ki so na takih območjih, višja od 50% poprečja Sociali- 
stične republike Slovenije. Obratno pa naj bi bila mejna vre- 
dnost za določanje manj razvitih občin, ki so sestavni del 
širših območij, ki znatneje presegajo poprečno stopnjo go- 
spodarske razvitosti Slovenije, nižja od 50% poprečja Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Kot teritorialno osnovo za določanje manj razvitih območij 
bi poleg občin upoštevali tudi širša geografsko zaokrožena 
območja. Sestavni del takih manj razvitih geografskih obmo- 
čij bi bile ustrezne krajevne skupnosti tistih občin, ki segajo 
na ta območja in hkrati v stopnji razvitosti ne presegajo 75 
odstotkov poprečja Socialistične republike Slovenije. 

Enako načelo glede mejne vrednosti naj bi veljalo tudi za 
določanje obmejnih manj razvitih območij, le da v tem pri- 
meru ni obvezno, da so ustrezne krajevne skupnosti sestavni 
del širšega geografsko zaokroženega območja. 

Krajevne skupnosti, ki bodo sestavni del geografsko zao- 
kroženega območja ali manj razvitega obmejnega območja, 
bi morale izpopolnjevati pogoje, določene s tem zakonom. 

Kot manj razvite občine naj bi bile opredeljene tiste, ki 
izpolnjujejo najmanj dva kriterija od predlaganih kriterijev, od 
katerih je obvezen kriterij razvitosti proizvajalnih sil. Izpolnje- 
vanje posameznega kriterija zahteva, da sta izpolnjena naj- 
manj dva od treh kazalcev za posamezni kriterij - ob upošte- 
vanju predlaganih mejnih vrednosti. 

Zakon bo določal, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ob upoštevanju predpisanih kriterijev, kazalcev in mejnih vre- 
dnosti, izda odlok o občinah, geografskih območjih in obmej- 
nih območjih, ki bodo v posameznem srednjeročnem ob- 
dobju opredeljena kot manj razvita. Temu ustrezno je treba 
dopolniti šesti člen zakona, zlasti prvi in drugi odstavek. 
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Konkretne naloge in obveznosti posameznih nosilcev ra- 
zvoja v zvezi s pospeševanjem skladnejšega regionalnega 
razvoja, ki so v obdobju 1976-1980 bile opredeljene s poseb- 
nim družbenim dogovorom, bodo v prihodnje opredeljene v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. Zato je 
potrebno ustrezno spremeniti deveti člen in tretji odstavek 
desetega člena. Deveti člen naj bi hkrati dopolnili s tem, da bi 
imela pri opredeljevanju obsega in kvalitete pospeševalnih 

ukrepov manj razvita obmejna območja ugodnejši položaj v 
primerjavi z drugimi manj razvitimi območji. 

5. Finančne obveznosti 
Predlagane spremembe in dopolnitve v osnovi ne spremi- 

njajo finančnih obveznosti republike. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični 

republiki Sloveniji 

1. člen 
V zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega ra- 

zvoja v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
29/75) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Za opredeljevanje manj razvitih območij se uporabljajo 
naslednji kriteriji: 

- kriterij razvitosti proizvajalnih sil 
- kriterij učinkov delovanja proizvajalnih sil 
- kriterij razvitosti družbenega standarda. 
Občina se po tem zakonu šteje za manj razvito območje, če 

izpolnjuje kriterije razvitosti proizvajalnih sil in še enega od 
ostalih dveh kriterijev iz prejšnjega odstavka. 

Po kriteriju razvitosti proizvajalnih sil se šteje občina za 
manj razvito območje, če izpolnjuje dva od naslednjih treh 
kazalcev: 

- da delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu 
(varianta: v celotnem številu prebivalstva) ne presega 50 od- 
stotkov poprečja SR Slovenije; 

- da aktivna osnovna sredstva v družbenem sektorju na 
delovno sposobnega prebivalca (varianta: na prebivalca) ne 
presegajo 50 odstotkov poprečja SR Slovenije; 

- da rast prebivalstva od leta 1971 dalje ne presega 50 
odstotkov poprečne rasti prebivalstva v SR Sloveniji. 

Po kriteriju učinkov delovanja proizvajalnih sil se šteje 
občina za manj razvito območje, če izpolnjuje dva od nasled- 
njih treh kazalcev: 

- da družbeni proizvod celotnega gospodarstva na prebi- 
valca ne presega poprečja 50 odstotkov Socialistične repu- 
blike Slovenije; 

- da delež primarnega sektorja gospodarstva v družbenem 
proizvodu celotnega gospodarstva presega za več kot 50 
odstotkov poprečja Socialistične republike Slovenije; 

- da promet v trgovini na drobno na prebivalca ne presega 
50 odstotkov poprečja Socialistične republike Slovenije. 

Po kriteriju razvitosti družbenega standarda se šteje občina 
za manj razvito območje, če izpolnjuje dva od naslednjih treh 
kazalcev: 

- da delež predšolskih otrok v vzgojno varstvenih zavodih v 
skupnem številu predšolskih otrok ne presega 50 odstotkov 
poprečje SR Slovenije; 

- da delež študentov višjih in visokih šol v skupnem številu 
prebivalstva ne presega 50 odstotkov poprečja SR Slovenije; 

- da število zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na 
10.000 prebivalcev ne presega 50 odstotkov poprečja SR 
Slovenije. 

V medobčinski skupnpsti, v kateri občine sodelujejo v 
skladu s 193. členom Ustave Socialistične republike Slovenije 
in ki po kriterijih iz prejšnjega odstavka ne presega dve tretjini 
poprečja SR Slovenije, se občine štejejo za manj razvita 

območja, če ne presegajo dveh tretjin poprečja SR Slovenije 
po kriterijih iz prejšnjih odstavkov.« 

2. člen 
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Krajevne skupnosti, ki sestavljajo geografsko zaokroženo 

območje, ki po številu prebivalstva in po površini presega 50 
odstotkov poprečne velikosti občin v SR Sloveniji, in krajevne 
skupnosti, ki ležijo v geografsko zaokroženem območju, po- 
vezanem z manj razvitim območjem iz prejšnjega člena tega 
zakona, se štejejo za sestavni del manj razvitega geograf- 
skega območja, če rast prebivalstva v obdobju od 1971 dalje 
ne presega 25 odstotkov poprečne rasti števila prebivalstva v 
SR Sloveniji. 

Krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka se štejejo za 
sestavni del manj razvitega geografskega območja, če so 
sestavni del občine, ki izpolnjuje kriterije iz prejšnjega člena, 
s tem da ne presega 75 odstotkov poprečja SR Slovenije.« 

3. čien 
Peti člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za manj razvito območje se štejejo krajevne skupnosti, ki 

se nahajajo pretežno v deset kilometrskem pasu ob državni 
meji, če rast prebivalstva v obdobju od 1971 dalje ne presega 
25 odstotkov poprečne rasti števila prebivalcev SR Slovenije 
in so sestavni del občine, ki izpolnjuje kriterije iz 1. člena tega 
zakona, s tem da ne presega 75 odstotkov poprečja SR 
Slovenije.« 

4. člen 
V šestem členu se v drugem odstavku za besedo »Slove- 

nije« postavi pika in črtajo besede: »...v letih 1976-1980.« 

5. člen 
V devetem členu se v prvem odstavku besede »... družbe- 

nim dogovorom za obdobje 1976-1980« nadomestijo z bese- 
dami: »dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije«. 

Drugi odstavek devetega člena se črta. 

6. člen 

V desetem členu se črta tretji odstavek. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Skupščina SR Slovenije 'je 29. decembra 1975. leta spre- 
jela zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75), 
ki je vsebinsko vezan na izvajanje družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980. V skladu s sklepi in stališči 
zborov Skupščine SR Slovenije z dne 23. julija 1979 so v 
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji predlagane predvsem spremembe in dopolnitve 
kriterijev in kazalcev za ugotavljanje manj razvitih območij. 
Zato je težišče osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
Socialistični republiki Sloveniji na spremembah 3., 4. in 5 
člena zakona, ki obravnavajo teritorialne osnove, kriterije, 
kazalce in mejne vrednosti za ugotavljanje manj razvitih ob- 
močij. 

2. Za prihodnje srednjeročno obdobje se glede na doseda- 
nje izkušnje zastavlja vprašanje teritorialne osnove za določa- 
nje manj razvitih območij. Te izkušnje kažejo upravičenost 
dosedanjega izhodišča, da se poleg občin upošteva tudi geo- 
grafska območja. Premalo pa so bili v dosedanji praksi upo- 
števani širši regionalni vidiki, v katerih se izvajajo nekatere 
aktivnosti v okviru medobčinskega sodelovanja, ki delno že 
sedaj, še bolj pa bi morale v prihodnosti vplivati na celovit 
družbenoekonomski razvoj SR Slovenije. 

V procesu razvijanja našega komunalnega sistema so ob- 
čine postopno dobivale svojo teritorialno zasnovo na koncep- 
ciji gravitacijsko precej enotnih območij. Njihove teritorialne 
meje praviloma ustrezajo potrebam in tokovom gospodar- 
skega razvoja v ožjem smislu in še zlasti pogojem življenja in 
dela občanov. Pri tem pa je treba omeniti, da občinske meje 
hkrati tudi sekajo gospodarske tokove regionalnega in šir- 
šega značaja. Vsi prebivalci, ki živijo na območju neke občine, 
niso tudi zaposleni tam, temveč deloma odhajajo na delo v 
sosednje občine in obratno (dnevna migracija). Organizacije 
združenega dela s svojo dejavnostjo večinoma presegajo 
meje občine, tako v organizacijskem kot tudi v proizvodnjem 
a/i storitvenem in tržnem pogledu. Pogosto je razvoj ene 
občine močno pogojen ali sovisen z razvojem druge občine. 
Kljub temu moramo občino obravnavati kot temeljno terito- 
rialno enoto za ugotavljanje stopnje razvitosti, saj je obliko- 
vana na podlagi kriterijev, ki so izpeljani iz potrebnih material- 
nih pogojev občine kot komune. Zaradi nujnosti pospeševa- 
nja razvoja manj razvitih občin v okviru širše regionalne 
strategije razvoja in policentrične naravnanosti razvoja SR 
Slovenije pa moramo upoštevati tudi stopnjo razvitosti šir- 
šega območja, tako pri izboru ožjih manj razvitih območij kot 
pri sistemu pospeševanja razvoja manj razvitih območij. 

Analize rezultatov dosedanjega sistema pospeševanja skla- 
dnejšega regionalnega razvoja tudi kažejo, da obstajajo ob- 
sežna homogena geografska območja, ki imajo tipične karak- 
teristike manj razvitega območja. Taka geografska območja 
pa so večinoma razdeljena na več občin, ki so sicer razvitejše 
predvsem zaradi dosedanje krepitve njihovih središč, in zato 
njihovo zaostajanje v razvoju ni razvidno iz statističnih podat- 
kov po občinah. Glede na to, da je ta pojav v nekaterih 
območjih SR Slovenije močno prisoten, je potrebno tudi v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju pri opredeljevanju manj 
razvitih območij upoštevati poleg občin tudi geografska ob- 
močja. Pri določitvi manj razvitih geografskih območij je 
potrebno upoštevati tako razvitost občin, katerih sestavni del 
so ta območja, kot tudi podatke po krajevnih skupnostih, ki 
tvorijo ta območja. Razpoložljivi statistični podatki po krajev- 
nih skupnostih pa so zelo skromni, kar delo pri opredeljeva- 
nju manj razvitih geografskih območij močno otežuje. 

Kot že dosedaj, bo potrebno tudi v prihodnje ustvarjati 
pogoje za pospešeni razvoj manj razvitih obmejnih območij. 
Kot teritorialno izhodišče za določanje njihovega obsega naj 
bi zadržali krajevne skupnosti, ki so pretežno v 10 km obmej- 
nem pasu. 

3. V prvem členu osnutka zakona je predlagano, da bi 
kriterije in kazalce, ki so določeni v tretjem členu sedanjega 
zakona, dopolnili s stališča dosedanjih izkušenj v SR Sloveniji 
in STR Jugoslaviji, pa tudi ob upoštevanju možnosti izbora in 
razpoložljivosti uradnih statističnih podatkov. Tudi v naprej bi 

naj uveljavili več kriterijev. Namesto sedanjih štirih kriterijev, 
to je gospodarske razvitosti, demografskih značilnosti ter 
razvitosti družbenega standarda in gospodarske infrastruk- 
ture, bi v prihodnje upoštevali tri kriterije, in sicer: kriterij 
razvitosti proizvajalnih sil, kriterij učinkov delovanja proizva- 
jalnih sil in kriterij razvitosti družbenega standarda. 

/zbor je pogojen z različnimi vzroki, predvsem pa je odvisen 
od značaja razvojne problematike in od namenov opredelje- 
vanja stopnje razvitosti. Noben kriterij posamično ne odraža 
kompleksno stopnje razvitosti posameznega območja. Zato je 
nujno uporabiti več kriterijev. 

Glede na to, da je skrb za hitrejši razvoj na vseh območjih 
predvsem na delovnih ljudeh in občanih, ki živijo in de/ajo na 
teh območjih, je najpomembnejši kriterij razvitosti proizvajal- 
nih sit, ki odražajo razpoložljivost materialnega in človeškega 
faktorja družbenega in gospodarskega razvoja. 

Stopnja in tempo razvoja proizvajalnih sit sta pomembna 
osnova za krepitev samoupravnih odnosov ter za postopno 
izenačevanje pogojev življenja in dela delovnih ljudi. Zato je 
tembolj upravičeno dati pri ugotavljanju stopnje razvitosti 
posameznih območij posebni poudarek kazalcem razvitosti 
proizvajalnih sil ter s tem tudi v praksi SR S/oven/je izpopolniti 
sedanji sistem kriterijev in kazalcev. V osnutku zakona je zato 
kriterij razvitosti proizvajalnih sil predlagan kot najpomemb- 
nejši. Druga dva kriterija pa sta predlagana kot dopolnilna. 

Kriterij »rezultati delovanja proizvajalnih sil« izraža učinke 
gospodarjenja celotne sfere materialne proizvodnje. Odraža 
učinke proizvodnega potenciala in pogoje gospodarjenja 
(vpliv strukturne komponente). Na rezultate delovanja proiz- 
vajalnih sil pa v veliki meri vplivajo tudi subjektivni vzroki 
(organizacija dela, stopnja izkoriščanja zmogljivosti, racional- 
nost poslovnih odločitev itd.). 

Kriterij »razvitost družbenega standarda« upošteva dose- 
ženi nivo razvitosti infrastrukture na področju družbenih de- 
javnosti ter nivo njihovih funkcionalnih storitev oziroma stop- 
njo pokrivanja potreb prebivalstva po teh storitvah. Pri tem je 
še zlasti pomembna razvitost tistih funkcij, ki pomenijo po- 
goje za življenje in delo oziroma postajajo faktor gospodar- 
skega napredka in splošnega družbenega razvoja. 

Poleg navedenih treh kriterijev, se je bilo potrebno odločiti 
še o morebitni uporabi kriterija »osebni standard«. Glede na 
to, da je osebni standard delavca predvsem funkcija njegove 
udeležbe v ustvarjanju dohodka, in da so razlike v življenjski 
ravni delavca, v/a facti pa tudi prebivalstva nekega območja, 
pogojene z razlikami v gospodarski razvitosti in uspešnosti 
gospodarjenja, kar pa je zajeto že v drugih predlaganih krite- 
rijih, kriterij »osebni standard« ni vključen med predlagane 
kriterije za opredeljevanje stopnje razvitosti območij. 

Pri izboru kazalcev za posamezne predlagane kriterije je v 
1. členu osnutka zakona upoštevano, da noben kriterij ni 
možno kompleksno izraziti z enim samim kazalcem, temveč z 
več. Upoštevati je treba tudi, da so nekateri uporabni za širša 
območja, v manjši meri pa tudi za ožja območja. Pri tem 
obstaja tudi problem razpoložljivosti uradnih statističnih po- 
datkov in še posebej glede zahteve, da podatki niso časovno 
odmaknjeni. Ob upoštevanju naštetih vidikov in sedaj priprav- 
ljenih strokovnih osnov, se kažejo kot najprimernejši nasled- 
nji kazalci: 

- za kriterij razvitosti proizvajalnih sil: 
- delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu; 

osnovna sredstva družbenega sektorja na delovno sposob- 
nega prebivalca; dinamika prebivalstva v obdobju od leta 
1971 dalje, 
- za kriterij učinkovitosti delovanja proizvajalnih sil: druž- 

beni proizvod celotnega gospodarstva na prebivalca; delež 
primarnega sektorja v družbenem proizvodu celotnega go- 
spodarstva; promet v trgovini na drobno na prebivalca; 

- za kriterij razvitosti družbenega standarda: delež pred- 
šolskih otrok v vzgojno varstvenih zavodih; delež študentov 
višjih in visokih šol v številu celotnega prebivalstva; število 
zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na 10.000 prebivalcev. 

Možni so tudi nekateri drugi kazalci za posamezne predla- 
gane kriterije, vendar zanje ni na razpolago novejših podatkov 
(npr. delež kmečkega prebivalstva). Vsak kazalec ima sam 
zase določene pomanjkljivosti (npr. različna gospodarska 
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struktura, gospodarski tokovi, ki presegajo okvire občin), 
vendar vsi skupaj, povezani v sistem, zadovoljivo izražajo 
stopnjo razvitosti občin. 

4. Opredelitev mejne vrednosti mora upoštevati specifično- 
sti nacionalnega in regionalnega družbeno ekonomskega ra- 
zvoja in namen, za katerega se uporablja. Hkrati bi morali kot 
izhodišče upoštevati tudi, kolikšen del teritorija republike je 
smotrno opredeliti kot manj razvito območje glede na realne 
materialne možnosti širše družbene skupnosti, s čimer je 
pogojena tudi učinkovitost sistema pospeševanja razvoja. Se- 
danja praksa v posameznih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah kaže, da je v večini primerov mejna vrednost, do katere se 
smatrajo občine kot manj razvite, določena v višini dveh 
tretjin oziroma največ 70 odstotkov poprečja ustrezne repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. Nekatere med njimi še 
posebej opredeljujejo najmanj razvite občine, za katere je 
določena mejna vrednost od ene tretjine do največ 50 odstot- 
kov poprečja republike oziroma avtonomne pokrajine. SR 
Slovenija ima v obdobju 1976-1980 mejno vrednost, do katere 
se smatrajo območja kot manj razvita, v višini 50 odstotkov. 
Kot temeljna mejna vrednost je v 1. členu zakona predlaganih 
50 odstotkov poprečja SR Slovenije tudi za prihodnje ob- 
dobje. 

Zaradi večjega upoštevanja širšega regionalnega vidika pa 
bi v primerih, ko širše območje ne presega v stopnji razvitosti 
dveh tretjin razvitosti SR Slovenije, znašala mejna vrednost, 
do katere se smatrajo občine kot manj razvite, dve tretjini 
republiškega poprečja. Na gospodarsko razvitejših širših ob- 
močjih (regijah) je namreč možno lažje zmanjševati razlike v 
stopnji razvitosti v okviru medobčinskega sodelovanja - kot 
pa na gospodarsko šibkejših območjih (regijah), kjer ni moč- 
nejših gospodarskih žarišč. 

5. Kot manj razvite občine bi bile na podlagi 1. člena 
osnutka zakona opredeljene tiste, ki izpolnjujejo najmanj dva 
od treh predlaganih kriterijev, od katerih je obvezen kriterij 
razvitosti proizvajalnih sil. S takim pristopom se temu kriteriju 
daje prevladujočo vlogo. 

Posamezen kriterij pa občina izpolnjuje, če ne presega 
mejne vrednosti pri najmanj dveh od treh predlaganih kazal- 
cev v okviru posameznega kriterija. Ob upoštevanju sedaj 
razpoložljivih podatkov bi bile na podlagi 1. člena osnutka 
zakona opredeljene kot manj razvite naslednje občine: Le- 
nart, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah (ne presegajo 
50% republiškega poprečja). Pogoje pa izpolnjujeta tudi ob- 
čini Lendava in Ljutomer, ker sta sestavni del Pomurja, ki po 
poprečni stopnji razvitosti ne presega dveh tretjin republi- 
škega poprečja. 

6. V drugem členu osnutka zakona so obravnavani pogoji 
za opredeljevanje manj razvitih geografskih območij. Četrti 
člen sedaj veljavnega zakona naj bi se na tej osnovi spremenil 
tako, da bi veljali za občine, ki vključujejo manj razvita geo- 
grafska območja, isti kriteriji in kazalci kot so predlagani v 
prvem členu osnutka zakona. Le mejna vrednost, katere ne bi 
smele presegati občine, da bi. bil lahko del njihovega teritorija 
vključen kot sestavni del širšega manj razvitega geografskega 
območja, bi znašala 75 odstotkov republiškega poprečja. V 
drugem členu osnutka zakona je predlagan tudi minimalni 
obseg manj razvitega geografskega območja, ki po številu 
prebivalstva in površini ne bi smel biti manjši od polovice 
poprečne velikosti občine v SR Sloveniji. Manjša geografska 
območja bi na ta način reševali v okviru občin samih, oziroma 
v okviru medobčinskega sodelovanja. 

Poleg pogojev, ki jih morajo izpolnjevati občine, ki vključu- 
jejo dele manj razvitih geografskih območij ter pogojev glede 
najmanjšega obsega, morajo tudi krajevne skupnosti na ta- 
kem območju izpolnjevati kriterij, da rast prebivalstva po letu 
1971 ne presega ene četrtine poprečno rasti prebivalstva vSR 
Sloveniji. Pri krajevnih skupnostih se je moral predlagatelj 
omejiti na ta kriterij le zato, ker ni na razpolago ustreznih 
drugih podatkov. Analiza pa kaže, da je stagnacija oziroma 
nazadovanje števila prebivalstva ena temeljnih značilnosti 
manj razvitih geografskih območij v SR Sloveniji. 

Na podlagi sedaj razpoložljivih uradnih podatkov izpolnju- 
jejo pogoje drugega člena osnutka zakona naslednja geograf- 
ska območja: Slovenske gorice (poleg občine Lenart ter dela 
občin Ormož in Ljutomer, ki so v celoti manj razvite, še del 

občine Ptuj), Haloze (deli občin Ruj in Slovenska Bistrica), 
Kozjansko (poleg občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju, 
ki sta v celoti manj razviti, še deli občin Laško, Sevnica in 
Brežice). 

7. V tretjem členu osnutek zakona obravnava kriterije za 
opredeljevanje manj razvitih obmejnih območij, ki so enaki, 
kot za manj razvita geografska območja. Razlika je le v tem, 
da so manj razvita obmejna območja po obsegu lahko tudi 
manjša od polovice poprečne velikosti občin v SR Sloveniji. 
Pogoj je le, da se krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje, 
nahajajo pretežno v 10 kilometrskem pasu ob državni meji. 
Poseben položaj manj razvitih obmejnih območij je predlagan 
zato, da se tudi v manjših obmejnih območjih zadrži prebival- 
stvo oziroma vsaj zmanjša odseljevanje prebivalstva. 

Kot manj razvita obmejna območja bi bila po sedaj razpo- 
ložljivih uradnih statističnih podatkih opredeljena naslednja: 
večji del občine Murska Sobota, severni del občine Radlje ob 
Dravi, obmejni del občine Mozirje in zahodni del občine 
Tolmin. 

8. Od občin, ki se po odloku Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije (Uradni list SRS, st. 14/76) štejejo kot manj razvito 
območje, v srednjeročnem obdobju 1976-1980, v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju ne bi imele statusa manj razvitega 
(če upoštevamo sedaj razpoložljive uradne podatke) po krite- 
rijih osnutka zakona naslednje: Murska Sobota, Tolmin, Treb- 
nje in Črnomelj. Pri tem pa bi bili deli občin Murska Sobota in 
Tolmin opredeljeni kot manj razvito obmejno območje. Pogo- 
jev v osnutku zakona za vključitev dela občin v manj razvita 
geografska območja in manj razvita obmejna območja ne 
izpolnjujejo občine: Gornja Radgona, Maribor, Dravograd, 
Sežana, Postojna, Kočevje, Krško, katerih del krajevnih skup- 
nosti je v tem srednjeročnem obdobju 1976-1980 vključen v 
taka območja. Občina Ilirska Bistrica kriterije sicer izpolnjuje, 
vendar zaradi neizpolnjevanja kriterijev s strani občine Se- 
žana se postavlja vprašanje opredelitve Brkinov kot manj 
razvitega geografskega območja. Za oblikovanje manj razvi- 
tega geografskega območja Pokolpja izpolnjuje kriterije le 
občina Črnomelj, ne pa tudi občina Kočevje. Na območju 
Suhe krajine pogoje za oblikovanje manj razvitega geograf- 
skega območja izpolnjujeta le občini Grosuplje in Trebnje, ne 
pa tudi občini Novo mesto in Kočevje. 

9. V osnutku zakona so predlagane tudi manjše spremembe 
oziroma dopolnitve 6., 9. in 10. člena sedaj veljavnega zakona 
o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

V 6. členu sedaj veljavnega zakona je v drugem odstavku 
določeno, da velja opredelitev manj razvitega območja z odlo- 
kom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. Zato je v 4. členu osnutka zakona predlagano, da 
se črtajo besede »v letih 1976-1980«. Na ta način je dana 
možnost Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da sprejme 
odlok o občinah in krajevnih skupnostih, ki izpolnjujejo krite- 
rije zakona tudi za naslednje srednjeročno obdobje. 

V 9. in 10. členu sedaj veljavnega zakona je predvideno, da 
samoupravni nosilci družbenega razvoja v SR Sloveniji opre- 
deljujejo konkretne programe, naloge in ukrepe za hitrejši 
razvoj manj razvitih območij z družbenim dogovorom za ob- 
dobje 1976-1980. Sprememba je potrebna zato, ker se v 
skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja kon- 
kretne naloge in ukrepi, ki so posebnega pomena za razvoj 
Socialistične republike Slovenije opredelijo v Dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije. To velja tudi za 
naloge in ukrepe v zvezi s pospeševanjem skladnejšega regio- 
nalnega razvoja. Zato so v 5. in 6. členu osnutka zakona 
predlagane ustrezne spremembe 9. in 10. člena sedaj veljav- 
nega zakona. 

Peti člen osnutka zakona poleg tega predlaga tudi dopolni- 
tev, ki nalaga, da udeleženci dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije posvečajo posebno skrb poleg manj razvi- 
tim območjem še zlasti manj razvitim obmejnim območjem. 

V 1. členu osnutka zakona je predlagano, da se zaposlenost in aktivna 
osnovna sredstva merijo glede na delovno sposobnost prebivalstvo, kar glede 
na vsebino teh dveh kazalcev najbolj ustreza. V primeru, da v času ugotavljanja 
teritorija manj razvitih območij ne bo na razpolago uradnih podatkov o številu 
delovno sposobnega prebivalstva, je v osnutku predvidena varianta, po kateri bi 
oba kazaica merili na celotno število prebivalstva. 
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Kazalci razvitosti regij in občin v SR Sloveniji 

- v indeksih nivoja 

EEGIJA 

Občine 

KBITEEIJI MZ VI TOSTI 
Kazalci razvitosti 

RAZVITOST PROIZVAJALNIH SIL REZULTATI 
DELOVANJA PROIZVAJALNIH SIL 

 SITOt6Ž?  
DBOŽSESEGA STANDARDA 

Delež za- Aktivna 
poelenih 
v prebi- 
valstvu v 
letu 1979 

osnovna 
sredstva 
po naba- 
vni vred- 
nosti na 
prebival- 
ca v letu 
1978 

Dinamika 
prebival- 
stva 
15 

Družbeni 
proizvod 
celotne- 
ga gos- 
podarst- 
va na 
prebival- izvodu 
ca v 1. v 1. \ 
197S 1978 

Delež 
primarne- 
ga sek- 
torja v 
družbe- 
nem pro- • 

Promet 
v trgo- 
vini na 
drobno 
na- pre- 
bivalca 
v 1. 
1978 

Delež 
predšol- 
skih ot- 
rok v 
vzgojno 
varstve- 
nih za- 
vodih v 
letu 
1978 

Delež štu- 
dentov v 
visokih in 
višjih šo- 
lah v pre- 
bilvsstvu 
v letu 
1978/1979 

Število 
zdravnikov 
v osnovpi 
zdravstveni 
areži na 
lOoOOO pre- 
bivalcev v 
letu 1978 

8 10 

POMORSKA EEGIJA 63,5 

Murska Sobota 62.8 
Gornja Radgone 75,1 
Lendava 56,3 
Ljutomer 64.0 

PODRAVSKA EEGIJA 92,5 

Maribor 
Lenart 
Ormož 

120,0 
31,9 

Ptuj 
Slovenska Bistrica 

KOROŠKA REGIJA 

Eadlje ob Dravi 
Dravograd 
Slovenj Gradec 
Ravne na Koroškem 

SAVINJSKA EEGIJA 

Mozirje 
Velenje 
Žalec 
Celje 
Slovenjske Konjice 
Laško 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Celju 

POSAVSKA EEGIJA 

Brežice 
Krško 
Sevnica 

*3,5 

12*1 
7575 
iz»i 
55Z 

96,0 

114,4 
go.e 

59.2 
85.3 
65.2 

67,8 

102,2 
2Z*8 

55,5 

5iiž 
72,7 
lili 
56,4 

85,2 86,7 

66,5 

72,3 
70,7 

75,5 

93,2 

88,4 

76,2 
100.0 
84,9 

124.1 

83,6 

57,7 
58.4 
11*0 
52.4 
69,8. 

92,0 

68,3 

102,7 

80.5 
99,3 

102.7 
119,5 
81,2 

75,8 
88.6 
90,6 

112.8 

52ai 
52.4 

61,7 

85,9 

107,1 
48^2 
1HH 

66.2 
Iž^ 

81.6 

aiA 

72,8_ 
110^2° 

94.7 

54.1 
147,4 
74.2 

123°,4 
78,1 
78,7 

80,4 

126,4 
84,4 
76,6 

(1) inverzni indeksi Legenda: do 50 % republiškega poprečja 
do dveh tretjin " " 
do 75 % 
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DOLENJSKA REGIJA . 

Novo mesto 
Črnomelj 
Metlika 
Trebnje 

GORIŠKA EEGIJA 

Nova Gorica 
Ajdovščina 
Tolmin 
Idrija 

OBALNO-KRAŠKA BEGIJA 

Koper 
Izola 
Piran 
Sežana 

KRAŠKA REGIJA 

Ilirska Bistrica 
Postojna 
Cerknica 

GORENJSKA BEGIJA 

Radovljica 
Jesenice 
Kranj 
Tržič 
Škofja Loka 

ZASAVSKA REGIJA 

Trbovlje 
Zagorje 
Hrastnik 

OSREDNJA SLOVENSKA 
EEGIJA 

Kamnik 
Domžale 
Ljubijana-skupaj 
Ljubijana-Bežigrad 
Ljubijana-Center 
Ljubijana-Moste-Polje 
Ljubijana-Šiška 
Ljubijana-Vič-Rudnik 
Litija 
Grosuplje 
Kočevje 

Vrhnika 
Logatec 
Ribnica 

SP. SLOVENIJA 

95.2 

106,5 
84.1 
91.3 
60.4 

59,9 

114,7 
75,4 
74,9 
87°, 4 

108.5 

116,9 
117.6 
110,4 
87.2 

88,4 

73,4 
97°, 3 
92,0 

111.6 

97.3 
122.2 
118,8 
108.0 
103.1 
106.8 

137.9 
73,7 

104° i 

119.3 

97,1 
79,0 

139,9 
139.4 
462,3 
104,3 
102.7 
60,6 
65,0 
68.4 

106 j 3 

66,7 
80.7 
63.8 

100,0 

« 
63,3 
74,8 
49l5 

44.4 

86,9 
116.8 
62.7 
50,0 
66.8 

134.9 

99,2 
73.5 

378,2 
77.8 
78,2 

71.9 
93^3 
64.6 

75.6 

108,9 
1Z18 

1537? 
Ž11 

38,9 
92,2 
43,5 

~3fci7 
-2516 

137,8 

158.6 
142,2 
226.7 
16,2 
31,1 

ILii 
44.4 
36.7 

87,0 

100,1 
68,0 
87i 4 
64.4 

97.7 

119.3 
88.8 
66.2 
78.6 

108.4 

109,6 
102.5 
129,9 
95.9 

92,2 

83.7 
95,2 
96,9 

61,3 

78,3 
2 

iii6 
2S2 

83.2 

92,7 
65.3 
93,1 
66,7 

8 

77,2 

89,1 
68,5 
67 j 8 
47°, 9 

81,9 

89,3 
83,9 
49.7 
71.8 

127,0 
78,7 
94.3 
77.4 

138,3 132,5 

171.1 
103.2 
209,7 
90,3 

136,7 
102,9 
103,3 
158,1 

46,1 87,6 

IŽi1 
39,2 

83,5 
102,3 
72,2 

117.4 
71.7 

114° i 
92,9 

128,3 
142.8 
146,0 
135,0 
86.8 

103.9 
88,4 

123.5 
91,6 

118.1 
95,3 

105,4 
106,0 

136.2 

141,6 
145.0 
163.1 
105,4 

92,6 

74,5 
110*1 
87,3 

125,1 
98,4 

112,8 
85.8 
90.9 

88,1 
103,9 
127.3 
96,8 

101.6 

91,3 
107.4 
74,3 
8911 

117.7 

71,1 
74 jo 

139»; 9 

98,0 
96.6 

112,8 
80,5 
98.7 

91,3 
110,1 
79,2 
78,5 

87,3 
82,6 

150,3 
176.5 
188.6 
127,5 
161,1 
120,8 
63,1 
75,8 
86,6 

93,3 
92,3 

100,0 

10 

85,5 
94,4 
84,9 

' 78,9 

74,7 104,4 104,4 109,4 86,7 

108.1 
47,1 
7^7? 
84°5 

102.5 
113.2 
90,6 

115.6 
81.3 
80.4 

5£»2 
101,1 
78,6 

122,0 124,4 121,1 102,4 121,1 109,0 102,0 111,2 

84,5 
110,7 
131,1 
86,5 

108,3 

103,1 
114,1 
90,3 

103,7 

127,5 130,6 

117.7 
119,4 
143,0 
113,2 
302,0 
117.8 
138,6 
114,0 
104.4 
90,1 

123.5 

113,0 
64,8. 
78,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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OPOMBE '3*3 

>uoq ©i 

•iqć 

časopisni zavod URADNI LIST SRS priporoča 

dr. Stojan Cigoj: OBLIGACIJSKA RAZMERJA (zakon s 
komentarjem) 
dr. Stojan Cigoj: TRANSPORT - sinteza 
dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 1. 
knjiga SPLOŠNI NAUKI, 2. knjiga POSAMEZNA PRAVNA 
RAZMERJA 
dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE 
Bavcon-Šelih: KAZENSKO PRAVO - splošni del 
dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA 
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRA VNI POSTOPEK 
dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI 
SPOR 
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV SVOBODNO OD- 
LOČANJE O ROJSTVU OTROK USTAVO SR SLOVENIJE 
z ustavnim zakonom 
USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini 
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (zakon z obšir 
nim komentarjem) 

ZBIRKE PREDPISOV 
STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALID- 
SKEGA ZAVAROVANJA V SRS 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA 
DEDOVANJE 
O GRADITVI OBJEKTOV 
O GEODETSKI SLUŽBI 
O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
O LOVSTVU IN RIBIŠTVU 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV. 

SODNE TAKSE IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVET- 
NIKOV STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti 
STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
(hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon o stano- 
vanjskih zadrugah 
ZDRUŽEVANJE KMETOV LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽ- 
BENA SAMOZAŠČITA ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s 
komentarjem in sodno prakso 
Marija Grčar: SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
SISTEM DRŽA VNE UPRA VE 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI: 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLA VIJE 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
ZAKON O PRA l'DNEM POSTOPKU 
ZAKON O GOSPODARSKIH PRESTOPKIH 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REDNIH SODIŠČ V 
SFRJ 
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZA VAROVANJU 
PRAVNA POMOČ 
POSTOPEK ZA UVELJA VI. J AN JE PRA VIC IZ POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 
ZDRA VSTVENIH DELA VCEV IN O PRIPRA VNIŠTVU IN O 
STROKOVNIH IZPITIH ZDRA VSTVENIH DELA VCEV 
PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI DELAVCEV NA PO- 
DROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
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PREDLOG ZAKONA 

o svobodni menjavi dela na področju 

kulturnih dejavnosti (ESA-245) 

PREDLOG ZAKONA 

o naravni in kulturni dediščini (ESA-1101) 



PREDLOG ZAKONA 

o svobodni menjavi dela na področju 

kulturnih dejavnosti (ESA-245) 

OPOMBE: i. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja osnove družbenoekonom- 

skih odnosov na področju kulturnih dejavno- 
sti in določa načela za samoupravno organizi- 
ranje udeležencev v svobodni menjavi dela. 

Kulturne dejavnosti po tem zakonu so vse 
oblike ustvarjanja, posredovanja in varstva 
kulturnih vrednot: književna, glasbena, ple- 
sna, gledališka, likovna in filmska dejavnost, 
varstvo naravne in kulturne dediščine, raz- 
stavna in knjižničarska dejavnost, posredova- 
nje kulturnih vrednot v založništvu, kinemato- 
grafiji, radiu in televiziji ter v drugih oblikah. 

2. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združene- 

ga dela in delovnih skupnostih ter drugi sa- 
moupravno organizirani delovni ljudje in ob- 
čani ugotavljajo svoje osebne, skupne ter 
splošne potrebe in interese na področju kul- 
turnih dejavnosti, ugotavljajo možnosti za 
kulturno življenje in za razvijanje in zadovolje- 
vanje kulturnih potreb, za razvoj kulturnih de- 
javnosti, za oblikovanje kulturne politike in za 
bogatenje kulture slovenskega naroda, pripa- 
dnikov italijanske in madžarske narodnosti in 
vsega delovnega ljudstva v SR Sloveniji ter jih 
v skladu z dohodkovnimi možnostmi uresni- 
čujejo s svobodno menjavo dela v neposre- 
dnih odnosih, po krajevnih skupnostih ter v 
samoupravnih interesnih skupnostih za kultu- 
ro (v nadaljnjem besedilu: kulturne skupnosti) 
in po njih. 

3. člen 
Udeleženci svobodne menjave dela na po- 

dročju kulturnih dejavnosti so: 
- delavci v temeljnih organizacijah združe- 

nega dela in delovnih skupnostih in drugi 
samoupravno organizirani delovni ljudje ter 
občani v krajevnih skupnostih kot uporabniki 
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki) in 

- delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki opravljajo kulturno dejavnost 
kot glavno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: 
kulturne organizacije), delovni ljudje, ki sa- 
mostojno kot poklic opravljajo umetniško ali 
drugo kulturno dejavnost ter delovni ljudje in 
občani, organizirani v družbenih organizaci- 
jah'in društvih, ki z amaterskim delom oprav- 
ljajo kulturno dejavnost kot izvajalci (v nadalj- 
njem besedilu: izvajalci). 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci omogočajo uresni- 

čevanje samoupravno ugotovljenih osebnih, 
skupnih ter splošnih družbenih potreb in inte- 
resov na področju kulturnih dejavnosti zlasti 
tako, da: 

- opredeljujejo potrebe na področju kul- 
turnih dejavnosti ter možnosti in načine ure- 
sničevanja teh potreb v planih svojih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti; 

- zadovoljujejo potrebe in interese uporab- 
nikov kulturnih dejavnosti s svobodno menja- 
vo dela v neposrednih odnosih (v nadaljnjem 
besedilu: neposredna svobodna menjava de- 
la) ter po krajevnih skupnostih; 

- se združujejo v kulturne skupnosti ter s 
svobodno menjavo dela v kulturnih skupno- 
stih in po njih uresničujejo skupne ter splošne 
družbene potrebe in interese na področju kul- 
turnih dejavnosti. 

5. člen 
Kulturne skupnosti so: občinske kulturne 

skupnosti in Kulturna skupnost Slovenije. 
Občinske kulturne skupnosti se lahko zdru- 

žijo v medobčinsko kulturno skupnost. 
Na območju mesta oziroma na zaokrože- 

nem urbanem območju, ki ga določi zakon, se 
lahko občinske kulturne skupnosti združijo v 
sklad s samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi v mestno oziroma regionalno kulturno 
skupnost. 

6. člen 
Uresničevanje svobodne menjave dela na 

področju kulturnih dejavnosti temelji na 
skupnem planiranju potreb in interesov za 
kulturne dejavnosti, zmogljivosti na tem po- 
dročju ter na ustvarjanju in razporejanju do- 
hodka v skladu z obveznostmi, ki so jih na 
podlagi samoupravnega sporazuma prevzeli 
uporabniki in izvajalci. 

Pri planiranju kulturnih dejavnosti uporab- 
niki in izvajalci poleg ugotovljenih tekočih in 
razvojnih potreb upoštevajo tudi potrebe, ki 
izhajajo iz dolgoročnih usmeritev družbenoe- 
konomskega in kulturnega razvoja. 

Medsebojne odnose v svobodni menjavi 
dela urejajo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov, dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi in s pogod- 
bami. 

II. ODNOSI MED UDELEŽENCI 
SVOBODNE MENJAVE DELA 

7. člen 
Predmet svobodne menjave dela na po-- 

dročju kulturnih dejavnosti so posamične kul- 
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turne in druge storitve, s katerimi se zadovo- 
ljujejo potrebe in interesi uporabnikov. 

Predmet svobodne menjave dela so tudi 
storitve, potrebne za izvedbo posameznega 
kulturnega programa (v nadaljnjem besedilu:- 
program storitev). 

V primerih, k!o zaradi narave kulturnih de- 
javnosti ni mogoče ali ni smotrno vrednotiti 
kulturnih dejavnosti po programu storitev ali 
po posamičnih storitvah, je predmet svobo- 
dne menjave dela posamezna dejavnost. - 

8. člen 

Udeleženci v svobodni menjavi dela vre- 
dnotijo rezultate dela izvajalcev kot samou- 
pravno dogovorjeno povračilo za opravljeni 
program storitev oziroma dejavnost ali kot 
ceno posamične storitve. 

Povračilo za opravljen program storitev ali 
dejavnost oziroma ceno posamične storitve 
sestavljajo: 

- sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev kot izvajalcev glede na vrsto, 
obseg in zahtevnost dela v skladu s samou- 
pravnim sporazumom, družbenim dogovo- 
rom in z zakonom; 

- sredstva za prihodke delovnih ljudi, ki 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno dejavnost in sodelujejo pri 
uresničevanju programov storitev; 

- sredstva, s katerimi se amaterskim delav- 
cem kot izvajalcem v skladu s samoupravnim 
sporazumom in družbenim dogovorom zago- 
tavljajo nadomestila osebnega dohodka, po- 
vračila stroškov in podobno; 

- materialni stroški po izkušnjah iz predho- 
dnega obdobja ob upoštevanju sprememb 
obsega in kakovosti dela in sprejete politike 
cen v planskem obdobju na podlagi dejanskih 
stroškov ter nabavnih cen; 

- amortizacija osnovnih sredstev po stop- 
njah, predpisanih z zakonom oziroma po po- 
večanih stopnjah, če tako določijo s samou- 
pravnim sporazumom uporabniki in izvajalci; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb ter druge obvez- 
nosti in izdatki, ki se pokrivajo iz dohodka, v 
skladu s samoupravnim sporazumom, druž- 
benim dogovorom ali zakonom; 

- dogovorjena sredstva rezerv v skladu z 
zakonom; 

- del sredstev za razvoj materialne osnove 
dela izvajalcev v skladu s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana kulturne skupnosti. 

9. člen 

Normative in standarde za opravljanje kul- 
turnih dejavnosti določijo uporabniki in izva- 
jalci s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana kulturne skupnosti v skladu z zakonom. 

10. člen 
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti v svo- 

bodni menjavi dela na področju kulturnih de- 
javnosti zagotavljajo uporabniki iz naslednjih 
virov: 

a) iz dohodka temeljne organizacije zdru- 

ženega dela in delovne skupnosti ter iz do- OPOMBE: 
hodka oziroma prihodkov drugih delovnih lju- 
di za naloge določene s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana kulturne skupno- 
sti; 

b)" iz sredstev sklada skupne porabe te- 
meljne organizacije združenega dela in delov- 
ne skupnosti ter iz osebnih dohodkov delav- 
cev in delovnih ljudi za kulturno življenje, ki si 
ga delavci zagotavljajo v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih; 

c) iz sredstev za razširitev materialne osno- 
ve dela v temeljni organizaciji združenega de- 
la za naložbe v kulturne objekte, kadar so te 
naložbe potrebne zaradi uveljavljanja novih 
potreb oziroma zaradi posebnih interesov do- 
ločenih uporabnikov v skladu s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana kulturne 
skupnosti. 

11. člen 
Uporabniki in izvajalci se v občinskih kul- 

turnih skupnostih sporazumejo o skupnih 
merilih za določanje obsega in višine sred- 
stev, ki jih občani prispevajo iz svojih sredstev 
za določene kulturne storitve. Pri ugotavlja- 
nju povračil izvajalcem se upoštevajo tudi ta 
sredstva v obsegu določenem s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana kulturne 
skupnosti. 

12. člen 
Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne 

obveznosti, pravice in odgovornosti iz nepo- 
sredne svobodne menjave dela s samouprav- 
nimi sporazumi oziroma s pogodbami ter pri 
določanju cen storitev in pogojev za njihovo 
opravljanje upoštevajo merila, standarde in 
normative, dogovorjene za enake ali podobne 
storitve v kulturnih skupnostih. 

13. člen 
Izvajalci in uporabniki s samoupravnim 

sporazumevanjem v kulturnih skupnostih: 
- sprejemajo programe kulturnih dejavno- 

sti; 
- določajo programe storitev oziroma po- 

samične kulturne in druge storitve, ki jih za- 
gotavljajo s svobodno menjavo dela; 

- določajo standarde in normative za 
opravljanje kulturnih dejavnosti; 

- določajo osnove in merila za ugotavljanje 
cene posamične kulturne storitve oziroma 
povračila za program storitev oziroma kultur- 
no dejavnost, določajo oblike povračil in na- 
čin uresničevanja medsebojnih obveznosti; 

- določajo ukrepe za odpravljanje motenj v 
kulturnih dejavnostih, ki so nastale zaradi ne- 
predvidenih sprememb v gibanju dohodka pri 
uporabnikih ali sprememb materialnih in ka- 
drovskih zmožnosti pri izvajalcih; 

- določijo postopek in način vračila oziro- 
ma poračuna presežkov sredstev, potrebnih 
za izvedbo sprejetih programov storitev kul- 
turnih dejavnosti; 

- določajo postopke za ugotavljanje in 
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OPOMBE: ocenjevanje izvrševanja medsebojnih obvez- 
nosti; 

- sprejemajo programe naložb za razširitev 
zmogljivosti izvajalcev/; 

- urejajo pravice in dolžnosti ter naloge na 
področju splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite; 

- urejajo druge medsebojne odnose. 

14. člen 
Uporabniki in izvajalci s samoupravnimi 

sporazumi o temeljih plana kulturnih skupno- 
sti v skladu z zakonom opredeljujejo in uskla- 
jujejo osebne, skupne ter splošne družbene 
potrebe in interese za kulturne dejavnosti, ki 
jih zagotavljajo s svobodno menjavo dela v 
kulturnih skupnostih in po njih. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka oblikujejo uporabniki in izvajalci na 
podlagi elementov za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov kulturnih skup- 
nosti, ki jih sprejemajo po metodologiji, ki jo 
določijo v Kulturni skupnosti Slovenije v skla- 
du z zakonom. 

15. člen 
Uporabniki sprejemajo zlasti naslednje ele- 

mente za pripravo samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov kulturnih skupnosti: 

- obseg potreb po posameznih vrstah kul- 
turnih storitev; 

- sredstva, ki jih bodo uporabniki zagotav- 
ljali za izvedbo kulturnih storitev in za razširi- 
tev materialne osnove kulturnih dejavnosti; 

- druge elemente v skladu z zakonom in 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
kulturne skupnosti. 

Izvajalci sprejemajo zlasti naslednje ele- 
mente: 

- obseg in kakovost kulturnih storitev, ki 
jih lahko zagotovi izvajalec ob danih prostor- 
skih kapacitetah, kadrovski zasedbi in veljav- 
nih normativih in standardih; 

- merila za določitev povračila za kulturne 
storitve; 

- predloge za naložbe v modernizacijo in 
razširitev materialne osnove kulturnih dejav- 
nosti. 

16. člen 
Uporabniki in izvajalci uskladijo elemente iz 

prejšnjega člena po svojih delegatih v skup- 
ščinah kulturnih skupnosti. 

17. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

kulturne skupnosti temelji na usklajenih ele- 
mentih iz 15. člena tega zakona in vsebuje 
zlasti: 

- program, obseg, vrsto in kvaliteto kultur- 
nih storitev; 

- program drugih nalog, s katerimi se za- 
gotavljajo možnosti za kulturno dejavnost de- 
lovnih ljudi in občanov; 

- program nalog, ki se bodo uresničevale 
skupno z drugimi kulturnimi skupnostmi; 

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove kulturnih dejavnosti; 

- pogoje, pod katerimi bodo kulturne stori- 
tve na razpolago uporabnikom; 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega programa kulturnih storitev in 
drugih nalog skupnosti; 

- merila za ugotavljanje povračila za 
opravljene programe storitev oziroma kultur- 
ne dejavnosti in cene posamičnih kulturnih 
storitev; 

-osnove in merila za zagotavljanje sredstev 
za izpolnjevanje nalog kulturne skupnosti, za- 
vezance in način zagotavljanja sredstev ter 
ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjeva- 
nju sprejetih obveznosti; 

- način zagotavljanja potrebnih sredstev 
za posamezna leta planskega obdobja; 

- posebne pogoje pri opravljanju kulturnih 
dejavnosti; 

- merila za ocenjevanje kakovosti storitev; 
- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 

vornosti udeležencev pri delu in zadovoljeva- 
nju dogovorjenih potreb; 

- normative in standarde za opravljanje 
kulturnih dejavnosti; 

- skupna merila za določanje obsega in 
višine vstopnin, naročnin, članarine, izposo- 
jevalnine in drugih prispevkov uporabnikov. 

18. člen 
V postopku priprave samoupravnih spora- 

zumov o temeljih plana občinske kulturne 
skupnosti v okviru medobčinskega sodelova- 
nja s samoupravnim sporazumom uskladijo 
vsebinske in razvojne usmeritve ter pogoje 
opravljanja zlasti tistih kulturnih dejavnosti na 
posameznih območjih, katerih izvajanje je or- 
ganizirano za več občin skupaj. 

19. člen 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci v kulturni skupnosti plan skupnosti, v 
katerem opredelijo zlasti: 

- politiko in cilje razvoja kulturnih dejavno- 
sti, ki se izvaja v skupnosti, 

- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana 
po sestavinah samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana. 

- naloge, ki jih prevzema kulturna skup- 
nost po drugih sporazumih, dogovorih in 
predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev, 

- organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog skupnosti. 

20. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana 

kulturne skupnosti je sklenjen, ko ga sprejme 
večina uporabnikov in večina izvajalcev. Če ni 
sklenjen samoupravni sporazum o temeljih 
plana kulturne skupnosti, lahko pristojna 
družbenopolitična skupnost z zakonom ali 
odlokom na podlagi zakona ugotovi obseg 
potrebnih sredstev za uresničevanje nalog 
določenih z dogovorom o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti ter predpiše pla- 
čevanje prispevkov in način uporabe teh 
sredstev. 
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Če nekateri udeleženci niso sprejeli samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana kul- 
turne skupnosti in zaradi tega ni zagotovljeno 
uresničevanje nalog, ki jih določa ta spora- 
zum, lahko pristojna skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti z zakonom ali odlokom na 
podlagi zakona zanje predpiše obveznosti 
plačevanja prispevkov in način uporabe teh 
sredstev. 

III. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE 
UDELEŽENCEV V SVOBODNI MENJAVI 
DELA 

21. člen 

O uresničevanju neposredne svobodne me- 
njave dela se uporabniki sporazumevajo z 
izvajalci po svojih delegatih, zlasti v organu 
upravljanja kulturne organizacije, ki s svojo 
dejavnostjo zadovoljuje njihove potrebe in in- 
terese. 

Delegati uporabnikov iz prejšnjega odstav- 
ka v skladu z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom kulturne organizacije sood- 
ločajo o uresničevanju skupnih ciljev, o ce- 
nah storitev, o namenu uporabe sredstev in o 
drugih zadevah v zvezi z uresničevanjem ne- 
posredne svobodne menjave dela. 

22. člen 

V občinsko kulturno skupnost se s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi združijo 
delavci po svojih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnosti in dru- 
gi delovni ljudje po svojih samoupravnih or- 
ganizacijah ter občani po krajevnih skupno- 
stih kot uporabniki kulturnih dejavnosti sku- 
paj z delavci temeljnih organizacij združene- 
ga dela, ki opravljajo kulturno .dejavnost kot 
svojo glavno dejavnost, in delovnimi ljudmi, ki 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno dejavnost kot izvajalci. 

V občinsko kulturno skupnost se združijo 
kot izvajalci tudi delovni ljudje in občani, or- 
ganizirani v družbenih organizacijah in druš- 
tvih, ki opravljajo kulturno dejavnost. 

23. člen 
V občinski kulturni skupnosti uporabniki in 

izvajalci: 
- skrbijo za skladen razvoj kulturnih dejav- 

nosti v občini, 
- usklajujejo elemente za pripravo samo- 

upravnega sporazuma, o temeljih plana, 
- usklajujejo programe storitev oziroma 

posamičnih storitev s področja skupnosti, 
■ - usklajujejo merila za vrednotenje progra- 
mov storitev oziroma posamičnih storitev, 

- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo 
programov storitev oziroma posamičnih stori- 
tev oziroma dejavnosti v posameznih planskih 
obdobjih in sprejemajo ukrepe za zagotavlja- 
nje teh sredstev, 

- zagotavljajo sredstva za razširitev zmog- 
ljivosti kulturnih organizacij, če ta sredstva 
niso obsežena v ceni storitev, 

- skrbijo za kulturno dejavnost italijanske 
in madžarske narodnosti na svojem območju, 

- spodbujajo kulturno dejavnost slovenske 
narodne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v 
tujini, 

- spodbujajo medrepubliško in mednaro- 
dno kulturno sodelovanje, 

- določajo obseg in način zagotavljanja 
sredstev za opravljanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, 

- sprejemajo plan občinske kulturne skup- 
nosti, 

- se sporazumevajo o drugih zadevah do- 
ločenih z zakonom in s samoupravnimi sploš- 
nimi akti občinske kulturne skupnosti. 

24. člen 

Občinske kulturne skupnosti sodelujejo 
med seboj, usklajujejo razvoj kulturnih dejav- 
nosti, uresničujejo vzajemnost pri zagotavlja- 
nju kulturnih storitev, katerih opravljanje ni 
organizirano na območju vsake občinske kul- 
turne skupnosti ter uresničujejo druge skup- 
ne interese in potrebe. 

25. člen 
Uporabniki in izvajalci se v skladu s tem 

zakonom združujejo v Kulturno skupnost Slo- 
venije, da bi v njej uresničevali določene 
skupne in splošne interese ter soodločali o 
vprašanjih, za katera je na področju kulturnih 
dejavnosti pristojna Skupščina Socialistične 
republike Slovenije 

26. člen 

Uporabniki in izvajalci v Kulturni skupnosti 
Slovenije: 

- oblikujejo skupne osnove kulturne politi- 
ke v Sloveniji, 

- zagotavljajo skladen razvoj kulturnih de- 
javnosti v Sloveniji, 

- skrbijo za kulturno dejavnost italijanske 
in madžarske narodnosti v SR Sloveniji in 
izpolnjujejo obveznosti Socialistične republi- 
ke Slovenije do kulturnega razvoja teh naro- 
dnosti, V 

- pospešujejo kulturno dejavnost sloven- 
ske narodne skupnosti v zamejstvu in Sloven- 
cev v tujini, 

- usklajujejo medrepubliško in mednaro'- 
dno kulturno sodelovanje in zagotavljajo ure- 
sničevanje dogovorjenega programa tega so- 
delovanja, 

- določajo merila in kriterije in zagotavljajo 
sredstva za opravljanje nalog, ki se uresniču- 
jejo v Kulturni skupnosti Slovenije, 

- sprejemajo merila za oblikovanje stan- 
dardov in normativov za opravljanje kulturnih 
dejavnosti, 

- opravljajo naloge splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite, 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa za- 
kon ali samoupravni sporazum. 

27. člen 

Program skladnega razvoja kulturnih dejav- 
nosti v Sloveniji, ki ga določi skupščina Kul- 

poročevalec 



OPOMBE: turne skupnosti Slovenije, vsebuje: 
- program kulturnih dejavnosti, ki so skup- 

nega pomena, 
- druge programe kulturnih dejavnosti, ki 

so nepogrešljiva sestavina kulturnega življe- 
nja in umetniškega ustvarjanja slovenskeaa 
naroda, 

- program varstva in vzdrževanja naravne 
in kulturne dediščine, ki je velikega ali izje- 
mnega pomena za SR Slovenijo, 

- program kulturnih dejavnosti, s katerim 
se zagotavlja hitrejši razvoj manj razvitih ob- 
močij v SR Sloveniji, 

- program usklajevalnih, povezovalnih in 
usmerjevalnih nalog v kulturnih dejavnostih. 

Do sredstev za uresničevanja programov 
kulturnih dejavnosti iz 2., 3. in 4. alinee prejš- 
njega odstavka so upravičeni izvajalci, ki do- 
govorjenega programa skladnega razvoja teh 
dejavnosti ne morejo uresničiti v okviru do- 
hodkovnih možnosti občine oziroma medob- 
činskega sodelovanja. 

28. člen 
Uporabniki in izvajalci imajo pravico, da se 

v kulturni skupnosti pod pogoji, ki jih določa 
samoupravni sporazum o ustanovitvi kulturne 
skupnosti ali njen statut, organizirajo v te- 
meljne skupnosti, v katerih neposredno ure- 
sničujejo medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti v svobodni menjavi dela na do- 
ločenem področju. 

29. čien 
Delavci ene ali več temeljnih organizacij 

združenega dela izvajalcev in tisti uporabniki, 
katerih potrebe in interese ti izvajalci zadovo- 
ljujejo, lahko pod pogoji, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi kulturne skup- 
nosti ali njen statut, za uresničevanje svobo- 
dne menjave dela ustanovijo enoto kulturne 
skupnosti, v kateri uresničujejo skupne inte- 
rese in potrebe pri izvajanju določenega pro- 
grama kulturnih storitev oziroma dejavnosti. 

30. čien 
Kulturno skupnost upravlja skupščina. 

Skupščina kulturne skupnosti ima zbor upo- 
rabnikov in zbor izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov občinske kul- 
turne skupnosti delegirajo delegacije uporab- 
nikov, ki so člani skupnosti. Delegate v zbor 
izvajalcev občinske kulturne skupnosti dele- 
girajo delegacije izvajalcev, ki so člani skup- 
nosti. 

31. člen 
Delegate v zbor uporabnikov Kulturne 

skupnosti Slovenije delegirajo zbori uporab- 
nikov kulturnih skupnosti. 

V zbor uporabnikov delegirajo delegate tu- 
di zbori uporabnikov mestnih oziroma regio- 
nalnih kulturnih skupnosti. 

V zbor izvajalcev Kulturne skupnosti Slove- 
nije delegirajo delegate delegacije izvajalcev, 
ki so člani skupnosti. 

Kadar skupščina Kulturne skupnosti Slove- 
nije obravnava vprašanja posameznih kultur- 

nih dejavnosti, delegirajo v zbor izvajalcev 
delegacije izvajalcev teh dejavnosti. 

Kadar skupščina Kulturne skupnosti Slove- 
nije obravnava skupna vprašanja kulturnih 
dejavnosti, delegirajo v zbor izvajalcev dele- 
gacije izvajalcev vseh področij kulturnih de- 
javnosti. 

32. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi Kulturne skupnosti Slovenije in njenim 
statutom se določi tudi: 

- število delegatskih mest in način delegi- 
ranja delegatov v zbor uporabnikov skupšči- 
ne Kulturne skupnosti Slovenije, 

- področja kulturnih dejavnosti, za katera 
se oblikuje zbor izvajalcev skupščine Kultur- 
ne skupnosti Slovenije na podlagi četrtega 
odstavka 31. člena tega zakona, število dele- 
gatskih mest in način delegiranja delegatov v 
ta zbor, 

- število delegatskih mest in način delegi- 
ranja delegatov v zbor izvajalcev skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije, ki je oblikovan 
na podlagi petega odstavka 31. člena tega 
zakona, 

- kako delovni ljudje, ki samostojno kot 
poklic opravljajo umetniško ali drugo kultur- 
no dejavnost, oblikujejo svoje delegacije za 
delegiranje delegatov v zbor izvajalcev skup- 
ščine Kulturne skupnosti Slovenije, če ti de- 
lovni ljudje ne odločijo, da opravljajo funkcijo 
delegacije organi njihove poklicne skupnosti 
oziroma drugega njihovega združenja. 

33. člen 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije, ki 

je oblikovana na podlagi drugega in četrtega 
odstavka 31. člena tega zakona, za posamez- 
no kulturno dejavnost ali skupino kulturnih 
dejavnosti: 

- pripravlja predloge ustreznih delov pro- 
grama skladnega razvoja kulturnih dejavnosti 
v Sloveniji, 

- ugotavlja in usklajuje potrebe po kadrih, 
- usklajuje potrebe in interese uporabni- 

kov in izvajalcev pri zagotavljanju dostopnosti 
kulturnih dobrin najširšemu krogu delavcev, 
delovnih ljudi in občanov Slovenije, 

- usklajuje programe kulturnih manifesta- 
cij širšega pomena, 

- oblikuje in sprejme ustrezni del letnega 
programa dela 

Kulturne skupnosti Slovenije na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana in 
plana Kulturne skupnosti Slovenije, 

- določa merila za ugotavljanje povračil 
izvajalcem v posamezni kulturni dejavnosti, 

- določa normative in standarde v posa- 
mezni kulturni dejavnosti na osnovni meril za 
njihovo oblikovanje, 

- sprejema strokovne podlage za pripravo 
elementov za sklepanje samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana, 

- opravlja druge naloge v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o ustanovitvi in statu- 
tom Kulturne skupnosti Slovenije. 

VI 
poročevalec 



34. člen 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
oblikovana na podlagi 2. in 5. odstavka 31. 
člena: 

- sprejema statut in druge samoupravne 
splošne akte, 

- obravnava in sprejema predlog samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana, 

- obravnava in sprejema plan kulturne 
skupnosti Slovenije, 

- usklajuje programe razvoja posameznih 
kulturnih dejavnosti ter določa program skla- 
dnega razvoja kulturnih dejavnosti v SR Slo- 
veniji, 

- uresničuje skrb za razvoj kulturne dejav- 
nosti italijanske in madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji, 

- uresničuje skrb za kulturno dejavnost 
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in 
Slovencev v tujini, 

- usklajuje in sprejema program medrepu- 
bliškega in mednarodnega sodelovanja, 

- usklajuje letne programe dela posamez- 
nih kulturnih dejavnosti ter sprejema skupni 
letni program dela, 

- sprejema merila za oblikovanje standar- 
dov in normativov za opravljanje kulturnih 
dejavnosti, 

- odloča enakopravno s pristojnimi zbori 
Skupščine SR Slovenije o vprašanjih s po- 
dročja kulture, ki so v pristojnosti Skupščine 
SR Slovenije, 

- opravlja naloge splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, 

- opravlja druge naloge, ki jih določajo za- 
kon, samoupravni sporazumi o ustanovitvi in 
statut Kulturne skupnosti Slovenije. 

35. člen 

Enoto oziroma temeljno skupnost kulturne 
skupnosti upravlja skupščina, ki ima zbor 
uporabnikov in zbor izvajalcev. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi enote oziroma temeljne skupnosti se 
določi število delegatskih mest v zborih skup- 
ščine enote oziroma temeljne skupnosti ter 
število in način delegiranja delegatov, ki jih 
delegirajo delegacije uporabnikov in izvajal- 
cev, v skladu z merili, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o ustanovitvi kulturne skup- 
nosti. 

36. člen 
Delegati v skupščini kulturne skupnosti 

enakopravno in sporazumno sprejemajo plan 
kulturne skupnosti; oblikujejo politiko na po- 
dročju kulturnih dejavnosti; se sporazumeva- 
jo o programih storitev, pogojih za oprav- 
ljanje kulturnih storitev; cenah oziroma po- 
vračilih, samoupravnem nadzoru in o drugih 
pogojih uresničevanja svobodne menjave de- 
la in drugih medsebojnih pravicah in obvez- 
nostih ter odgovornostih, ki jih določata sa- 
moupravni sporazum o ustanovitvi kulturne 
skupnosti in njen statut. 

37. člen 

Skupščina kulturne skupnosti sprejema 
. predlog samoupravnega sporazuma o teme- 

ljih plana, druge samoupravne sporazume in 
samoupravne splošne akte. 

38. člen 

Skupščina kulturne skupnosti je mesto za 
sporazumevanje o svobodni menjavi dela 
med uporabniki in izvajalci. 

Kadar skupščina kulturne skupnosti odlo- 
ča, sprejema svoje odločitve na zasedanjih 
svojih zborov. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti in njenim statutom 
se določijo zadeve, o katerih odločajo delega- 
ti v skupščini po predhodnem izjavljanju de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti od- 
ločajo na skupni seji obeh zborov o sprejema- 
nju zakonov, odlokov in drugih splošnih ak- 
tov, o splošni politiki, razvoju ter o drugih 
pomembnih vprašanjih s področja kulturnih 
dejavnosti, kadar ta soodloča o teh vprašanjih 
enakopravno z zbori skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, o volitvah članov organov 
skupščine, o imenovanju in razrešitvi vodje 
delovne skupnosti iz 51. člena tega zakona ter 
o drugih zadevah določenih s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi kulturne skupno- 
sti. 

Delegati v skupščini kulturne skupnosti od- 
ločajo v obeh zborih enakopravno o sprejemu 
statuta skupnosti, plana skupnosti in o ukre- 
pih za njegovo uresničitev, o usklajevanju ele- 
mentov za pripravo samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih plana, o sprejemu drugih sa- 
moupravnih splošnih aktov in o drugih zade- 
vah določenih s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi kulturne skupnosti. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se določijo zadeve, 
o katerih odloča posamezen zbor samo- 
stojno. 

39. člen 

Odločitve o zadevah, o katerih odločajo de- 
legati v skupščini na skupni seji obeh zborov 
in o zadevah, o katerih odloča posamezni 
zbor samostojno, so sprejete, če jih je spreje- 
la večina vseh delegatov. 

Odločitve o zadevah, o katerih odločata oba 
zbora enakopravno so sprejete, če so bile 
sprejete z večino glasov vseh delegatov v vsa- 
kem zboru in v enakem besedilu v obeh zbo- 
rih. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom kulturne skupnosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje kulturnih dejavnosti, lahko skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti začasno 
uredi to vprašanje. 

40. člen 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti se v skladu z zako- 
nom določijo: namen in cilj ustanovitve kul- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: turne skupnosti in svobodne menjave dela v 
okviru in po skupnosti, predmet svobodne 
menjave dela, samoupravna organiziranost v 
kulturni skupnosti, vsebina, način in posto- 
pek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih, osnove druž- 
benoekonomskih odnosov v kulturni skupno- 
sti, pravice in odgovornosti organov skupno- 
sti, druge zadeve in vprašanja, ki so skupnega 
pomena za njene člane. 

S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi kulturne skupnosti in njenim statutom 
se določi način sodelovanja s predstavniki 
organov drugih organizacij in skupnosti v 
skupščini kulturne skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti in njen statut začneta veljati, 
ko da k njima soglasje skupščina pristojne 
družbenopolitične skupnosti. 

41. člen 
Za izvrševanje odločitev skupščine in za 

pripravo predlogov iz njene pristojnosti ima 
lahko skupščina kulturne skupnosti skupne 
organe uporabnikov in izvajalcev. 

Število teh organov, delovno področje po- 
sameznega organa in njihovo sestavo določi 
skupščina kulturne skupnosti s statutom ta- 
ko, da jih sestavljajo samo delegati, ki so člani 
delegacij uporabnikov oziroma izvajalcev za 
skupščino kulturne skupnosti. 

42. člen 
Kulturne skupnosti sodelujejo z drugimi sa- 

moupravnimi interesnimi skupnostmi, zlasti s 
področja raziskovalne dejavnosti ter vzgoje in 
izobraževanja, se dogovarjajo o skupnih nalo- 
gah in izvajanju teh nalog. V ta namen usta- 
navljajo skupne organe. 

43. člen 
Skupščina kulturne skupnosti enakopravno 

z ustreznimi zbori skupščine družbenopolitič- 
ne skupnosti sprejema zakone oziroma odlo- 
ke in druge splošne akte s svojega področja, 
odloča o splošni politiki, razvoju in drugih 
pomembnih vprašanjih s svojega področja, ki 
so v pristojnosti skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

44. člen 
S statuti občinskih kulturnih skupnosti na 

območju občin, kjer živijo pripadniki italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti, se dolo- 
čijo zadeve, o katerih enakopravno z zboroma 
skupščine občinske kulturne skupnosti odlo- 
ča samoupravna interesna skupnost za pro- 
sveto in kulturo italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti. 

S statutom Kulturne skupnosti Slovenije se 
določijo zadeve v zvezi s kulturno dejavnostjo 
narodnosti, o katerih skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije odloči potem, ko je dobi- 
la mnenje samoupravnih interesnih skupnosti 
za prosveto in kulturo italijanske oziroma 
madžarske narodnosti. 

45. člen 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

sodeluje s Kulturno skupnostjo Slovenije pri 
obravnavi temeljnih vprašanj s področja kul- 
ture, pri oblikovanju politike in programov te 
dejavnosti ter pri ocenjevanju rezultatov dela 
kulturnih dejavnosti. 

Način in oblike sodelovanja določajo sa- 
moupravni splošni akti Kulturne skupnosti 
Slovenije in Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. 

46. člen 
Kulturna skupnost Slovenije sodeluje pri 

delu Prešernovega sklada v skladu s poseb- 
nim zaKonom in zagotavlja sredstva za ta 
sklad. 

47. člen 
S samoupravnim sporazumom o usta- 

novitvi kulturne skupnosti se v skladu z zako- 
nom oblikuje organ samoupravne delavske 
kontrole, ki skrbi za uresničevanje in varstvo 
pravic članov, s tem da nadzoruje izvajanje 
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem 
obveznosti in odgovornosti, nad oblikova- 
njem in uporabo sredstev, nad izvajanjem 
sprejetih planov, programov in nalog ter nad 
delovanjem organov skupnosti in njene stro- 
kovne službe. 

S samoupravnim sporazumom a usta- 
novitvi kulturne skupnosti, statutom in dru- 
gimi samoupravnimi splošnimi akti se v skla- 
du z zakonom urejajo pravice, dolžnosti in 
odgovornosti organa samoupravne delavske 
kontrole in njegovih članov, sestav, volitve in 
odpoklic ter število članov organa samo- 
upravne delavske kontrole. 

48. člen 
Kulturne skupnosti v samouoravnih sploš- 

nih aktih uredijo organiziranost, naloge in 
odgovornost na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

49. člen 
Spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz 

samoupravnih odnosov pri sprejemanju in iz- 
polnjevanju planskih,odločitev in iz drugih 
samoupravnih razmerij, ki jih delovni ljudje 
samostojno urejajo v kulturni skupnosti, rešu- 
je posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela lahko 
ustanovijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom pri kulturni skupnosti, 
lahko pa več kulturnih skupnosti s samou- 
pravnim sporazumom ustanovi skupno po- 
sebno sodišče združenega dela. Skupno po- 
sebno sodišče združenega dela lahko kultur- 
ne skupnosti ustanovijo tudi skupaj s samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi podobnih 
družbenih dejavnosti. 

Skupno posebno sodišče združenega dela 
rešuje tudi spore iz družbenoekonomskih in 
drugih samoupravnih odnosov med skup- 
nostmi, ki so ga ustanovile. 

VliS poročevalec 



50. člen 

Za opravljanje administrativno-strokovnih, 
pomožnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena kulturne skupnosti oblikujejo delovne 
skupnosti. 

Kulturna skupnost si lahko zagotovi oprav- 
ljanje del iz 1. odstavka tudi s samoupravnim 
sporazumom z drugo samoupravno interesno 
skupnostjo, organizacijo ali organom. 

Občinske kulturne skupnosti skupaj z dru- 
gimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
v občini praviloma oblikujejo delovno skup- 
nost, ki opravlja dela iz 1. odstavka tega člena 
za več samoupravnih interesnih skupnosti v 
občini. 

K določbam statuta, ki se nanašajo na ure- 
sničevanje nalog, zaradi katerih je kulturna 
skupnost oblikovala delovno skupnost, k pro- 
gramu dela delovne skupnosti ter k razvidu 
del in nalog je potrebno soglasje skupščine 
kulturne skupnosti, ki je to delovno skupnost 
oblikovala. 

51. ćlen 
Delovno skupnost iz prejšnjega člena vodi 

vodja. 
Vodjo delovne skupnosti imenujejo in ra- 

zrešujejo skupščine kulturnih in drugih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, ki so sku- 
paj oblikovale delovno skupnost, ko dobijo 
mnenje delavskega sveta delovne skupnosti. 

52. člen 

Delo kulturnih skupnosti je javno. 
S samoupavnim sporazumom o ustanovitvi 

skupnosti ozifoma s statutom se določijo ob- 
like obveščanja javnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi kul- 
turne skupnosti, statut in drugi splošni akti, 

določeni v samoupravnem sporazumu o usta- 
novitvi se objavijo v uradnem glasilu družbe- 
nopolitične skupnosti. 

53. člen 

Zakonitost poslovanja občinskih kulturnih 
skupnosti nadzoruje pristojni občinski uprav- 
ni organ, zakonitost poslovanja Kulturne 
skupnosti Slovenije pa pristojni republiški 
upravni organ. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

54. člen 

Do 31. decembra 1985 se za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela na po- 
dročju kulturnih dejavnosti namesto dohodka 
temeljne organizacije združenega dela in de- 
lovne skupnosti, iz točke a 10. člena tega 
zakona, uporablja kot vir bruto osebni doho- 
dek delavcev in delovnih ljudi. 

55. člen 

Kulturne skupnosti morajo uskladiti svojo 
organizacijo in dejavnost ter uskladiti samo- 
upravne sporazume o ustanovitvi ter druge 
samoupravne splošne akte z določbami tega 
zakona najkasneje v enem letu od dneva uve- 
ljavitve tega zakona. 

56. člen 

Z dnem ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o kulturnih skupnostih (Uradni 
list SRS, št. 38/74 in 31/76). 

57. člen 

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

OPOMBE: 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 16. julija 1980 
obravnavali in sprejeli osnutek zakona o svobodni menjavi 
dela na področju kulturnih dejavnosti. Osnutek tega zakona je 
obravnavala in sprejela tudi skupščina Kulturne skupnosti 
Slovenije na seji dne 18. julija 1980. Zbori Skupščine SR 
Slovenije in skupščina Kulturne skupnosti Slovenije so spre- 
jeli sklepe, stališča in pripombe in naložili Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona in pri tem 
upošteva sklepe, stališča, predloge in pripombe ter mnenja 
zborov Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine, 
skupščine Kulturne skupnosti Slovenije in pripombo delega- 
tov v razpravi na sejah. 

Predlagatelj je pripravil .predloga zakona upošteval stali- 
šča zborov Skupščine in skupščine Kulturne skupnosti Slove- 
nije ter večino pripomb in predlogov delovnih teles Skupščine 
in zborov ter drugih organizacij in organov, ki so obravnavali 
osnutek zakona. 

I. 
V »Splošnih določbah« je predlagatelj upošteval večino 

pripomb iz razprave o osnutku zakona, hkrati pa je pri izdelavi 
predloga zakona prečistil te določbe in jih smotrneje uredil. 
Predlagatelj ni upošteval pripombe, naj bi zakon v splošnih 
določbah opredelil tudi vlogo in odgovornost družbenopoli- 
tičnih organizacij pri oblikovanju celovite kulturne politike, 

ker meni, da je takšna aktivnost sestavni del delovanja druž- 
benopolitičnih organizacij v delegatskih odnosih in je ne kaže 
posebej zakonsko opredeljevati. Upoštevajoč pripombe v raz- 
pravi, ki so se nanašale na opredelitev značaja kulturnih 
skupnosti v posebnih družbenopolitičnih skupnosti, določa 
predlog zakona, da se na območju mesta oziroma na zaokro- 
ženem urbanem območju, ki ga določi zakon lahko občinske 
kulturne skupnosti združijo skladno s samoupravnimi spora- 
zumi o ustanovitvi v mestno oziroma regionalno kulturno 
skupnost. 

Ob oblikovanju predloga zakona je predlagatelj v 6. členu 
predloga združil splošna določila o uresničevanju svobodne 
menjave dela na področju kulturnih dejavnosti. Ta člen tako 
navaja temeljna načela uresničevanja svobodne menjave dela 
na področju kulturnih dejavnosti in hkrati določa, da svobo- 
dna menjava dela temelji na skupnem planiranju potreb in 
interesov za kulturne dejavnosti, zmogljivosti kulturnih dejav- 
nosti in je odvisna od ustvarjenega dohodka in obvez, ki so jih 
prevzeli uporabniki in izvajalci v svobodni menjavi dela. 

II. 
V poglavju »Odnosi med udeleženci svobodne menjave 

dela« so opredeljeni predmet svobodne menjave dela, sesta- 
vine povračila oziroma cene kulturnih storitev, viri sredstev za 
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izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela ter posto- 
pek in vsebina planiranja v kulturnih skupnostih. 

V tem poglavju je predlagatelj up&števal večino pripomb iz 
razprave o osnutku zakona. Ni pa sprejel predlogov, da naj 
zakon ne navaja posebej nekaterih sestavin povračila oziroma 
cene kot npr. sredstev za prihodke delovnih ljudi, ki samo- 
stojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno 
dejavnost ter sredstev, s katerimi se amaterskim delavcem kot 
izvajalcem zagotavljajo nadomestila osebnih dohodkov in po- 
vračila stroškov. Predlagatelj meni, da gre pri tem za speci- 
fične sestavine povračila oziroma cene, ki jih je smotrno 
posebej navesti, ne pa vključiti v druge sestavine. 

V predlogu zakona so jasneje kot v osnutku opredeljeni viri 
sredstev za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela, 
in sicer tako, da se iz dohodka temeljne organizacije in 
delovne skupnosti zagotavljajo sredstva za uresničevanje na- 
log, ki so določene s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana kulturne skupnosti, iz sredstev sklada skupne porabe in 
iz osebnih dohodkov delavcev sredstva za kulturno življenje, 
ki ga delavci zagotavljajo v temeljnih organizacijah in delov- 
nih skupnostih, iz sredstev za razširitev materialne podlage 
dela pa naložbe v kulturne objekte, kadar so te naložbe 
potrebne zaradi uveljavljanja novih potreb in oziroma zaradi 
posebnih interesov določenih uporabnikov v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana kulturne skupnosti. 

Določila o vsebini samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana kulturne skupnosti so prečiščena in prikazana sedaj 
enotno za občinske kulturne skupnosti in Kulturno skupnost 
Slovenije. Predlog zakona vsebuje tudi določbe v medobčin- 
skem usklajevanju vsebinskih in razvojnih usmeritev ter po- 
gojev opravljanja tistih kulturnih dejavnosti, katerih izvajanje 
je organizirano za več občin skupaj. Predlagatelj pa ni sprejel 
pobude, da bi morali v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana kulturne skupnosti prikazati vse kulturne storitve, tudi 
tiste, ki se uresničujejo v neposrednih odnosih. Takšna opre- 
delitev bi bila v neskladju z zakonom o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela. 

V predlogu zakona je jasneje opredeljena tudi možnost 
intervencije družbenopolitične skupnosti, kadar samoupravni 
sporazum o temeljih plana kulturne skupnosti ni sklenjen ali 
kadar k njemu niso pristopili nekateri udeleženci. 

III. 
V poglavju »Samoupravno organiziranje udeležencev v svo- 

bodni menjavi dela« so opredeljeni odnosi med udeleženci, ki 
nastajajo pri uresničevanju raznih oblik svobodne menjave 
dela ter organiziranost, naloge, vsebina in načini delovanja 
kulturnih skupnosti. To poglavje tako predeljuje odnose, ki 
nastajajo pri uresničevanju samoupravljanja v samoupravnih 
interesnih kulturnih skupnostih, hkrati so v tem poglavju 
določene tudi osnove odnosov, ki nastajajo med udeleženci 
neposredne svobodne menjave dela. 

V tem poglavju je predlagatelj upošteval večino pripomb, ki 
so bile dane v razpravi o osnutku zakona. Ni pa upošteval 
pripomb, da naj v posebnem členu opredeli odnose vezane na 
uresničevanje solidarnosti. Predlagatelj meni, da gre na po- 
dročju kulture za specifične oblike solidarnosti, ki niso po- 
dobne ali enake vsebini solidarnosti, ki velja na drugih po- 
dročjih družbenih dejavnosti, ki imajo z zakoni določene 
obvezne (zagotovljene) programe. Zato je predlagatelj ostal 
pri rešitvi, ki je bila opredeljena že v osnutku zakona, da so do 
prispevka za uresničevanje nalog iz 2., 3. in 4. alinee 27. člena 

predloga zakona upravičeni izvajalci, ki dogovorjenega pro- 
grama skladnega razvoja kulturnih dejavnosti ne morejo ure- 
sničiti v okviru dohodkovne možnosti občine oziroma medob- 
činskega sodelovanja. 

Upoštevajoč razpravo o osnutku zakona in stališča družbe- 
nopolitičnih organizacij, ki jih je v tej razpravi posredoval Svet 
za kulturo pri predsedstvu RK SZDL Slovenije, je predlagatelj 
pri pripravi predloga upošteval variantno rešitev k 36. členu 
osnutka zakona, ki je predvidevala specifično organiziranje 
skupščine Kulturne skupnosti Slovenije glede na vprašanja, ki 
jih bo le-ta obravnavala. Predlagatelj meni, da je z upošteva- 
njem variantne rešitve, omogočil težnje po večjem upošteva- 
nju specifičnosti posameznih kulturnih dejavnosti in s predvi- 
deno rešitvijo omogočil kar najbolj neposredno dogovarjanje 
uporabnikov in izvajalcev ter usklajevanje njihovih potreb in 
interesov za posamezne kulturne dejavnosti. 

V 33. in 34. členu predloga zakona so tako podrobneje 
določene naloge in vsebina dela skupščine Kulturne skupno- 
sti Slovenije glede na način njenega oblikovanja. Tako 33. 
člen predloga določa vsebino in naloge skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije, kadar je ta oblikovana iz delegatov upo- 
rabnikov in delegatov izvajalcev posamezne kulturne dejav- 
nosti ali skupine kulturnih dejavnosti; 34. člen pa določa 
vsebino in naloge skupščine, kadar jo sestavljajo delegati 
uporabnikov in delegati izvajalcev področij kulturnih dejavno- 
sti. 

Čeprav je taka rešitev novost v naši zakonodajni praksi, 
predlagatelj meni, da je primerna, ker ohranja organizacijsko 
enotnost in povezanost Kulturne skupnosti Slovenije in soča- 
sno omogoča tudi ustrezno uresničevanje pretežnega dela 
tistih interesov, ki so na področju nekaterih drugih družbenih 
dejavnosti narekovali ustanovitev posebnih interesnih skup- 
nosti. 

Tudi v tem poglavju je predlagatelj prečistil vsebino nekate- 
rih določil in jo oblikoval enotneje kot v osnutku zakona. 
Zaradi odločitve, da uveljavi novosti v oblikovanju skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije glede na vsebino vprašanj, ki jih 
le-ta obravnava, predlagatelj ni upošteval pripomb, ki so mu 
nalagale dolžnost, da obširneje uredi odnose med udeleženci 
pri oblikovanju temeljnih kulturnih skupnosti. 

Predlagatelj je na novo oblikoval tudi določila 50. člena 
predloga zakona, ki opredeljujejo ustanavljanje in pogoje pri 
oblikovanju delovnih skupnosti kulturnih skupnosti za oprav- 
ljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih 
del skupnega pomena. 

IV. 
V »Prehodnih in končnih določbah« je predlagatelj v 54. 

členu predloga zakona določil, da se do 31. decembra 1985 za 
izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela v kulturnih 
dejavnostih namesto dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki je določen v točki a 10. člena predloga zakona, 
uporablja kot vir bruto osebni dohodek delavcev in delovnih 
ljudi. Takšno prehodno rešitev narekuje zakon o obračunava- 
nju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih dejavnosti. 

Predlagatelj je pri oblikovanju 55. člena predloga zakona 
upošteval pripombe, ki so jih v razpravi o osnutku zakona 
oblikovale občinske kulturne skupnosti in Kulturna skupnost 
Slovenije in določil, da morajo kulturne skupnosti uskladiti 
svojo organizacijo in dejavnost ter samoupravne sporazume o 
ustanovitvi in druge samoupravne splošne akte z določbami 
tega zakona v enem letu od njegove uveljavitve. 

:v 
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PREDLOG ZAKONA 

o naravni in kulturni dediščini (ESA-1101) 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja sistem družbene skrbi za 
naravno in kulturno dediščino, doioča pravice 
in dolžnosti fizičnih in pravnih oseb v zvezi z 
naravno in kulturno dediščino in zagotavlja- 
nje posebnega družbenega interesa pri 
opravljanju dejavnosti varstva naravne in kul- 
turne dediščine. 

2. člen 

Naravna in kulturna dediščina so po tem 
zakonu nepremičnine, premičnine in njihove 
skupine, območja in posamezni deli narave, 
ki imajo za SR Slovenijo ali za njeno ožje 
območje kulturno, znanstveno, zgodovinsko 
ali estetsko vrednost. 

Ob pogoju iz prejšnjega odstavka so narav- 
na dediščina predvsem geološke tvorbe, na- 
hajališča mineralov in fosilov, geomorfološke 
oblike, površinski in podzemeljski kraški po- 
javi, soteske in tesni, ledeniki in oblike ledeni- 
škega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, 
močvirja in barja, potoki in reke z obrežji, 
morska obala, redki in značilni ekosistemi, 
življenjski prostori rastlinskih in živalskih vrst, 
reliktne, endemične, redke in značilne rastlin- 
ske in živalske vrste, drevesa, krajinska ob- 
močja, razgledišča in izletišča, gorski vrhovi, 
objekti vrtne arhitekture in oblikovane narave. 

Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena so 
kulturna dediščina predvsem predmeti ali 
skupine predmetov zgodovinskega, arheolo- 
škega, umetnostnega, etnološkega, antropo- 
loškega in naravoslovnega pomena, ki dokuj 

mentirajo zgodovinska dogajanja na Sloven- 
skem: stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s 
pomembnimi osebami naše politične in kul- 
turne zgodovine, arhivsko gradivo, arheolo- 
ška najdišča, arheološke najdbe, umetniška 
dela in, oblikovani izdelki, etnološki predmeti, 
stara orodja, naprave in stroji, stavbe, skupine 
ali deli stavb umetnostne, zgodovinske ali te- 
hnične pričevalnosti; naselbinska območja 
ter stara vaška in mestna jedra. 

3. člen 

Naravna in kulturna dediščina je zavarova- 
na po tem zakonu. Deli naravne in kulturne 
dediščine, ki imajo posebno kulturno, znan- 
stveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, so 
kot kulturni in zgodovinski spomeniki ter na- 
ravne znamenitosti pod posebnim družbenim 
varstvom v skladu s tem zakonom. 

4. člen 

S svojo kulturno, znanstveno, zgodovinsko 
oziroma estetsko vrednostjo je naravna in 

kulturna dediščina namenjena vsem delovnim OPOMBE: 
ljudem in občanom. 

Varstvo naravne in kulturne dediščine je 
skrb vsakega občana in celotne družbene 
skupnosti. 

Vsakdo ima pravico pod enakimi pogoji 
spoznavati in uživati vrednote naravne in kul- 
turne dediščine. 

5. člen 

Vsa družbena skupnost, še posebej stro- 
kovne organizacije in samoupravne interesne 
skupnosti za kulturo, zagotavlja organizacij- 
ske, materialne in kadrovske pogoje za zava- 
rovanje naravne in kulturne dediščine pred 
uničenjem, poškodovanjem ali odtujitvijo v 
izrednih razmerah, neposredni vojni nevarno- 
sti in vojni ter ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah. 

6. člen 

Varstvo naravne in kulturne dediščine ob- 
sega dejavnosti, zapovedi, prepovedi in ome- 
jitve, ukrepe in druga prizadevanja, katerih 
namen je, 

- ohranjati naravno ravnovesje, biogenet- 
sko skladnost in značilno podobo pokrajine, 
neokrnjenost in izvirnost kulturnih sestavin 
dediščine; 

- ustvarjati ugodne okoliščine za njen ob- 
stoj, redno vzdrževanje in dostopnost; 

- preprečevati posege, s katerimi bi se 
utegnila spremeniti njena lastnost, vsebina, 
oblika, narava ali neposredno okolje; 

- zagotavljati uresničevanje pravice delov- 
nih ljudi in občanov do uživanja njenih vre- 
dnot. 

7. člen 

Delovni ljudje in občani uresničujejo svoje 
pravice in dolžnosti v zvezi z varstvom narav- 
ne in kulturne dediščine zlasti tako, 

- da sodelujejo pri akcijah varovanja dedi- 
ščine in dajejo pobude za posamezne ukrepe 
varstva; 

- da v družbenih organizacijah in društvih 
razvijajo dejavnosti, s katerimi opozarjajo na 
vrednote dediščine, oživljajo njeno izročilo in 
prevzemajo posamezne naloge ali naloge v 
zvezi s posameznimi deli naravne in kulturne 
dediščine; 

- da v organizacijah združenega dela vklju- 
čujejo dejavnosti v zvezi z varstvom naravne 
in kulturne dediščine med oblike svojega kul- 
turnega in gospodarskega življenja; 

- da v krajevnih skupnostih vzpodbujajo in 
povezujejo dejavnosti društev, šol in drugih 
samoupravnih organizacij, ki so namenjene 
varstvu naravne in kulturne dediščine na ob- 
močju krajevne skupnosti ter povezujejo inte- 
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OPOMBE: rese imetnikov posameznih delov dediščine z 
interesi drugih v krajevni skupnosti in s širšim 
družbenim interesom; 

- da v kulturnih skupnostih usmerjajo ra- 
zvoj dejavnosti varstva naravne in kulturne 
dediščine in da v njih in v drugih samouprav- 
nih interesnih skupnostih (raziskovalnih, sta- 
novanjskih, za vodno gospodarstvo, za komu- 
nalne in druge dejavnosti materialne proiz- 
vodnje) zagotavljajo sredstva za te dejavnosti 
ter za pridobivanje, ohranjanje in dostopnost 
dediščine; 

- da v družbenopolitičnih organizacijah v 
skladu z ustavnim položajem in samoupravno 
določenimi nalogami teh organizacij obrav- 
navajo vprašanja varstva naravne in kulturne 
dediščine in oblikujejo stališča glede reševa- 
nja teh vprašanj; 

- da v organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo dejavnosti varstva naravne in kul- 
turne dediščine, soodločajo o zadevah, ki so 
določene s tem zakonom. 

8. člen 

Družbenopolitične skupnosti: 
- v postopku družbenega planiranja dolo- 

čajo in uveljavljajo politiko varovanja naravne 
in kulturne dediščine; 

- zagotavljajo strokovno, upravno in drugo 
dejavnost, potrebno za varstvo naravne in 
kulturne dediščine v družbenopolitični skup- 
nosti; 

- izdajajo akte in opravljajo druge ukrepe, 
ki jih določa ta zakon za varovanje delov na- 
ravne in kulturne dediščine; 

- spodbujajo samoupravno sporazumeva- 
nje in sodelujejo pri družbenem dogovarjanju 
o vprašanjih varstva naravne in kulturne dedi- 
ščine. 

9. člen 
Nosilci družbenega planiranja določajo in 

usmerjajo varstvo naravne in kulturne dedi- 
ščine v planskih aktih. 

Pri tem upoštevajo strokovno osnovo, ki 
ima zlasti naslednje sestavine: 

- pregled območij, objektov, naselij ali njih 
delov, stvari ter rastlinskih in živalskih vrst, ki 
se po tem zakonu štejejo za naravno in kultur- 
no dediščino; 

- prikaz in oceno stanja naravne in kultur- 
ne dediščine ter pogojev in možnosti njenega 
razvoja; 

- prikaz tistih sestavin, naravne in kulturne 
dediščine, ki so zavarovane kot kulturni spo- 
meniki ali naravne znamenitosti ali naj se kot 
take zavarujejo; 

- strokovno oceno kulturne, znanstvene, 
zgodovinske in estetske vrednosti naravne in 
kulturne dediščine z navedbo elementov, vse- 
bine in značilnosti, ki se naj zlasti varujejo; 

- predlog rešitev, ukrepov, varstvenih reži- 
mov in razvojnih usmeritev za varstvo naravne 
in kulturne dediščine z oceno učinkov in po- 
trebnih sredstev; 

- oceno ogroženosti naravne in kulturne 
dediščine v primeru naravnih nesreč in drugih 
izrednih razmerah. 

10. člen 
Občani in civilne pravne osebe, ki imajo 

lastninsko ali drugo pravico na posameznih 
delih naravne in kulturne dediščine (v nadalj- 
njem besedilu: imetnik naravne in kulturne 
dediščine), morajo z njimi ravnati kot dobri 
gospodarji in jih ohranjati, ali pa j i h prepustiti 
strokovni organizaciji, z arhivskim gradivom 
pa morajo ravnati tudi v skladu s posebnimi 
določbami tega zakona. 

11. člen 
Družbena pravna oseba, ki upravlja z delom 

naravne in kulturne dediščine (v nadaljnjem 
besedilu: imetnik pravice upravljanja), ga mo- 
ra zaradi njegovega posebnega družbenega 
pomena ohranjati, ne glede na njegovo upo- 
rabno vrednost, in mora opustiti njegovo ra- 
bo, če bi se z njo utegnila zmanjšati njegova 
kulturna, znanstvena, zgodovinska ali estet- 
ska vrednost. Z arhivskim gradivom mora rav- 
nati v skladu s posebnimi določbami tega 
zakona. 

12. člen 
Občan ali pravna oseba lahko izvozi del 

naravne in kulturne dediščine, ki ni razglašen 
za kulturni ali zgodovinski spomenik ali na- 
ravno znamenitost, le z dovoljenjem občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za kul- 
turo. Ta organ odloči o zadevi na podlagi 
mnenja strokovne organizacije. 

13. člen 
Strokovne naloge v zvezi z varstvom narav- 

ne in kulturne dediščine opravljajo organiza- 
cije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
muzeji in arhivi (v tem zakonu: strokovne or- 
ganizacije), v skladu z določbami tega za- 
kona. 

Posamezne strokovne naloge v zvezi z var- 
stvom naravne in kulturne dediščine oprav- 
ljajo v mejah določb tega zakona tudi knjižni- 
ce, Slovenska akademija znanosti in umetno- 
sti, raziskovalne organizacije in druge delov- 
ne organizacije, če v skladu s svojo dejav- 
nostjo upravljajo z deli naravne in kulturne 
dediščine in če s tem soglašajo strokovne 
organizacije, ter pristojne upravne organiza- 
cije. 

14. člen 
Občani, samoupravne organizacije in skup- 

nosti imajo pri dejavnostih v zvezi z varstvom 
naravne in kulturne dediščine pravico poiska- 
ti pomoč strokovnih organizacij. To pomoč 
morajo poiskati, kadar bi njihova dejavnost 
brez strokovne pomoči lahko škodovala na- 
ravni in kulturni dediščini. 

II. KULTURNI IN ZGODOVINSKI 
SPOMENIKI TER NARAVNE 
ZNAMENITOSTI 

15. člen 
Dele naravne in kulturne dediščine, ki imajo 

posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko 
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ali estetsko vrednost, razglase pristojni orga- 
ni za kulturne in zgodovinske spomenike ali 
za naravne znamenitosti. 

16. člen 

Kulturni in zgodovinski spomeniki so lahko 
posamezni premični in nepremični predmeti, 
naselja ali njihovi deli, območja in zbirke. Po 
svojih značilnih lastnostih so: arheološki spo- 
meniki, zgodovinski spomeniki, umetnostni in 
arhitekturni spomeniki, urbanistični spomeni- 
ki, etnološki spomeniki in tehniški spomeniki. 

Arheološki spomeniki so lahko zemljišča, ki 
vsebujejo posebno pomembne sledove člove- 
kovega delovanja v zgodnjih zgodovinskih 
obdobjih, in posebno pomembni predmeti iz 
teh obdobij. 

Zgodovinski spomeniki so lahko območja, 
naselja ali njihovi deli, predmeti ali zbirke 
predmetov, ki so posebnega pomena za zgo- 
dovino delavskega gibanja, narodnoosvobo- 
dilne vojne in socialistične graditve ali ki sicer 
značilno ponazarjajo in izpričujejo politično 
zgodovino, zgodovino vojn, socialno zgodo- 
vino, zgodovino prometa in trgovine, sodstva, 
prosvete in kulture, verstva, znanosti in tehni- 
ke ter gospodarske zgodovine na naših tleh. 
Zgodovinski spomenik je tudi arhivsko gra- 
divo. 

Umetnostni in arhitekturni spomeniki so 
lahko posamezne oblikovane stavbe in skupi- 
ne stavb, oblikovani prostori in javni spome- 
niki, umetnostno pomembne sestavine stav- 
barstva, arhitekturni in umetniško pomembni 
detajli, slikarski, kiparski, grafični in drugi 
umetniški in oblikovani izdelki in predmeti 
umetne obrti, ki štejejo za najvišje dosežke 
umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših 
tleh. 

Urbanistični spomeniki so lahko mestna in 
vaška naselja ali deli naselij, ki so najznačil- 
nejši ali najvišji dosežki v oblikovanju pro- 
stora. 

Etnološki spomeniki so lahko območja, 
stavbe, skupine stavb in premični predmeti 
vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpri- 
čujejo način življenja in ustvarjalnosti sloven- 
skega naroda, italijanske in madžarske naro- 
dnosti in drugih ljudstev na območju SR Slo- 
venije. 

Tehniški spomeniki so lahko stavbe in sku- 
pine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi 
predmeti, ki pričajo o razvoju proizvajalnih 
sredstev in tehnične kulture v Sloveniji. 

17. člen 

Naravne znamenitosti so lahko po svoji na- 
membnosti ter pomenu narodni park, regijski 
parki, krajinski parki, naravni rezervati, narav- 
ni spomeniki, spomeniki oblikovane narave 
ter ogrožene rastlinske in živalske vrste. 

Narodni parki so lahko večja, naravno zao- 
krožena, pretežno prvobitna območja z ekosi- 
stemi in naravnimi znamenitostmi velikega ali 
izjemnega pomena za SR Slovenijo. Name- 
njeni so predvsem ohranitvi in proučevanju 
naravnih ekosistemov in rekreaciji. 

Regijski parki so lahko zaokrožena območ- OPOMBE: 
ja prvobitne in kultivirane narave, ki povezuje- 
jo v celoto značilno pokrajino in naravne zna- 
menitosti. Namenjeni so predvsem ohranitvi 
naravnih ekosistemov in rekreaciji. 

Krajinski parki so lahko območja kultivirane 
narave, ki združujejo značilno krajino s sesta- 
vinami naravne in kulturne dediščine in so 
namenjena predvsem rekreaciji in ohranitvi 
značilne pokrajine, kakor tudi območja v ek- 
stremnješih klimatskih in geomorfoloških ra- 
zmerah ter v visokogorski in alpski vegetacij- 
ski stopnji. Namenjeni so vzdrževanju in kre- 
pitvi naravenga ravnotežja in ohranjanju spo- 
mina na pomembne dogodke in osebnosti. 

Naravni rezervati so lahko manjša območja 
značilnih, enkratnih, redkih ali ogroženih 
ekosistemov. Namenjeni so ohranitvi ekolo- 
ške raznolikosti in biogenetske skladnosti po- 
sameznih območij SR Slovenije, vzdrževanju 
naravnega ravnotežja, ohranitvi redkih in 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter razi- 
skovalnemu delu. 

Naravni spomeniki so lahko posamezne na- 
ravne znamenitosti ali zelo majhna območja s 
posebnimi in estetskimi zanimivostmi oblik, 
vsebine, lege in razsežnosti, ali predstavljajo 
vzorčni primer nekega naravnega pojava. Na- 
menjeni so ohranitvi redkih ali značilnih na- 
ravnih pojavov. 

Spomeniki oblikovane narave so lahko po- 
samezne naravne znamenitosti, ki so navadno 
povezane s kulturnimi spomeniki. To so manj- 
ša območja ali objekti vrtnega in parkovnega 
oblikovanja z botanično, estetsko in kulturno 
namembnostjo. 

Ogrožene rastlinske in živalske vrste so lah- 
ko tiste, katerih obstoj je ogrožen zaradi red- 
kosti, sprememb v okolju, naravnega zmanj- 
ševanja njihovih populacij ali zaradi vpliva 
človeka. To so vrste, ki jih ne moremo dovolj 
uspešno varovati v naravnih rezervatih. 

a) Razglasitev za kulturni ali 
zgodovinski spomenik ali naravno 
znamenitost 

18. člen 

Nepremične dele narvne in kulturne dedi- 
ščine in njihove pritikline, ki imajo posebno 
kulturno, znanstveno-zgodovinsko ali estet- 
sko vrednost, razglasi s svojim aktom za kul- 
turni alizgodovinski spomenik oziroma za na- 
ravno znamenitost (v nadaljnjem besedilu: 
spomenik ali znamenitost) občinska skupšči- 
na na predlog zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. 

19. člen 

Akt iz prejšnjega člena obsega natančno 
oznako spomenika ali znamenitosti, navedbo 
imetnika naravne in kulturne dediščine oziro- 
ma imetnika pravice upravljanja, lastnosti, ki 
utemeljujejo razlastitev, ter režime varstva, 
posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne 
usmeritve glede spomenika ali znamenitosti 
in glede njegove neposredne okolice. 
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OPOMBE: Kadar je to potrebno zaradi narave spome- 
nika ali obveznosti, lahko akt iz prejšnjega 
odstavka določa tudi nosilce in način uresni- 
čevanja posebnih obveznosti v skladu s tem 
zakonom. 

20. člen 
Skupščina SR Slovenije sprejme akt iz 18. 

člena tega zakona na predlog Zavoda SRS za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, če gre 
za narodni ali regionalni park, za ogrožene 
rastlinske in živalske vrste ali za drugi spome- 
nik oziroma znamenitost velikega ali izjemne- 
ga pomena za SR Slovenijo. 

21. člen 
Z aktom, s katerim razglasi del naravne in 

kulturne dediščine za spomenik ali znameni- 
tost, lahko skupščina družbenopolitične 
skupnosti tudi ustanovi organizacijo združe- 
nega dela za varstvo tega spomenika ali zna- 
menitosti in določi v skladu s tem zakonom 
njene naloge, vsebino in način njenega sode- 
lovanja z obstoječo strokovno organizacijo ali 
organizacijami, ali izroči spomenik ali zname- 
nitost v upravljanje usposobljenemu društvu 
ali družbeni pravni osebi v sporazumu z njo. 

22. člen 

Organizacija za varstvo naravne in kulturne 
dediščine vodi register nepremičnih spome- 
nikov in znamenitosti na temelju aktov iz 18. 
do 21. člena tega zakona za območje občine, 
za katero je ustanovljena. 

Register nepremičnih spomenikov in zna- 
menitosti je javna listina in obsega zlasti: 

- opis spomenika ali znamenitosti, njego- 
vega dejanskega in pravnega stanja; 

- popis nastanka spomenika ali znameni- 
tosti in pomembnejših dejanskih in pravnih 
sprememb z njim ali v zvezi z njim; 

- listine, ki so v zvezi s spomenikom ali 
znamenitostjo; 

- seznam pomembnejše literature, ki 
obravnava spomenik ali znamenitost; 

- strokovno dokumentacijo spomenika ali 
znamenitosti, ki omogoča njegovo prepozna- 
vanje in obnovo; 

- podatke o vlaganjih v spomenik ali zna- 
menitost; 

- dokumentacijo o konservatorskih delih 
ali drugih posegih na spomeniku ali znameni- 

Razglasitev nepremičnine za spomenik ali 
znamenitost se vpiše v zemljiško knjigo. 

Nepremični spomeniki ali znamenitosti so 
označeni. Oznaka vsebuje tudi navedbo last- 
nosti, zaradi katerih je predmet razglašen za 
spomenik ali znamenitost. 

Republiški upravni organ, pristojen za kul- 
turo, izda predpis o obliki in rabi oznak iz 
prejšnjega odstavka. 

24. člen 
Premični deli naravne in kulturne dedišči- 

ne, s katerimi upravljajo muzeji, so kot posa- 
mezni predmeti ali kot zbirke spomeniki ali 
znamenitosti. 

25. člen 
Premični del naravne in kulturne dediščine, 

ki ima posebno kulturno, znanstveno, zgodo- 
vinsko ali estetsko vrednost, pa ni v upravlja- 
nju muzeja, razglasi za spomenik ali znameni- 
tost za kulturo pristojni upravni organ tiste 
občine, v kateri je tak predmet ali zbirka ob 
izdaji akta. Razglasitev predlaga muzej oziro- 
ma organizacija iz drugega stavka 13. člena, 
ki s predmetom upravlja. 

Nastanek in razglasitev arhivskega gradiva 
ureja 58. člen tega zakona. 

Za vsebino akta iz prvega odstavka tega 
člena se smiselno uporablja določba 19. čle- 
na tega zakona. 

26. čien 

Premični spomeniki ali znamenitosti iz 24. 
in 25. člena tega zakona morajo biti registrira- 
ni. Register predmetov iz 24. člena vodi mu- 
zej, register predmetov iz 25. člena pa muzej, 
ki ga določi občinska skupščina. 

Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine vodi zbirni register vseh spomeni- 
kov ali znamenitosti, razen arhivskega gra- 
diva. 

Evidenco arhivskega gradiva vodi arhiv, 
zbirno evidenco arhivskega gradiva pa Arhiv 
SR Slovenije. Register premičnih spomenikov 
in znamenitosti ter evidenca arhivskega gra- 
diva sta javni listini. 

Republiški upravni organ, pristojen za kul- 
turo, izda predpis o sestavi in vodenju registra 
spomenikov ali znamenitosti in evidence ar- 
hivskega gradiva. 

27. člen 
Za dele naravne iri kulturne dediščine, za 

katere je upravičeno domnevati, da imajo 
lastnosti, zaradi katerih bodo razglašeni za 
spomenik ali znamenitost, lahko vsakdo pred- 
laga začasno razglasitev, če je to v družbe- 
nem interesu. 

Pogoj iz prejšnjega odstavki je izpolnjen 
posebno takrat, kadar je nevarno, da bi bil del 
naravne in kulturne dediščine uničen, poško- 
dovan ali izgubljen. 

28. čien 
Akt o začasni razglasitvi za spomenik ali 

znamenitost izda občinski upravni organ, pri- 
stojen za kulturo, po posvetovanju s strokov- 
no organizacijo. 

29. čien 
Ko izda akt iz prejšnjega člena, začne pri- 

stojni organ postopek za redno razglasitev 
dela naravne in kulturne dediščine za spome- 
nik ali znamenitost. 

Akt iz prejšnjega člena velja za čas, ki je 
določen v aktu samem, vendar najdlje 12 me- 
secev. 

Za dele naravne in kulturne dediščine, ki so 
začasno razglašeni za spomenik ali znameni- 
tost, se smiselno upravljajo določbe tega za- 
kona o spomenikih in znamenitostih. 
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b) Dolžnosti, odgovornosti in pravice 
imetnikov spomenikov aii znamenitosti 

30. člen >ter 

Občan ali civilna pravna oseba,,ki ima SrB- 
menik ali znamenitost v posesti (v nadaljnjem 
besedilu: imetnik spomenika ali znamenito- 
sti), mora z njim upravljati in gospodariti s 
skrbnostjo dobrega gospodarja in upoštevati 
njegov družbeni pomen. 

Imetnik spdmenika ali znamenitosti mora: 
- vzdrževati oziroma ohranjati njegovo sub- 

stanco, njegovo podobo in njegov položaj v 
okolici; 

- varovati spomenik ali znamenitost pred 
nevarnostjo delovanja naravnih sil ali člove- 
škega ravnanja; ■ 

- dopuščati in omogočati strokovnim orga- 
nizacijam ali osebam, ki jih one pooblastijo, 
proučevanje, popisovanje, snemanje spome- 
nika ali znamenitosti v znanstvene in kulturne 
namene; 

- omogočati- občanom dostop do spome- 
nika ali znamenitosti, če to ni nevarno za 
spomenik ali znamenitost, oziroma ne pov- 
zroči imetniku škode ali nesorazmernih nepri- 
jetnosti; 

- strokovni organizaciji začasno izročiti 
spomenik aii znamenitost, če je to potrebno 
zaradi organizacije razstave ali drugih tehtnih 
razlogov, vendar največ za šest mesecev v 
petih letih; 

- sproti, najpozneje pa v 15 dneh, obvešča- 
ti strokovno organizacijo, pri kateri je spome- 
nik ali znamenitost registrirana ali evidentira- 
na, o vseh spremembah stvarnih in pravnih 
dejstev, pomembnih za register; 

- skrbeti za oznako nepremičnega spome- 
nika ali znamenitosti. 

Posebne dolžnosti imetnikov arhivskega 
gradiva so določene v 56. do 67. členu tega 
zakona. 

31. člen 
Imetnik spomenika ali znamenitosti ne sme 

uporabljati spomenika ali znamenitosti za na- 
mene ali na način, ki nasprotuje nejgovi nara- 
vi ali pomenu. 

32. člen ' , 
Imetnik spomenika ali znamenitosti ima 

pravico do brezplačnih pojasnil strokovne or- 
ganizacije v zvezi z lastnostmi in pomenom 
spomenika ali znamenitosti, do nasvetov in 
navodil glede njegovega vzdrževanja in do 
napotkov, kako naj opravlja svoje dolžnosti iz 
30. člena tega zakona. 

33. člen 
Strokovna organizacija lahko vloži v vzdr- 

ževanje spomenika ali znamenitosti, na kate- 
rem ima kdo lastninsko pravico, družbena 
sredstva, ali zagotovi vlaganje družbenih 
sredstev, če stroški vzdrževanja presegajo 
gospodarsko korist in običajne stroške vzdr- 
ževanja spomenika ali znamenitosti. O takem 
vlaganju napravita imetnik in strokovna orga- 

nizacija dokazno listino, če gre za nepremič- OPOMBE: 
nino, pa mora strokovna organizacija poskr- 
beti, da se vlaganja zavarujejo s hipoteko. 

Če imetnik odsvoji spomenik ali znameni- 
tost iz prejšnjega odstavka, mora strokovni 
organizaciji ali drugi družbeni pravni osebi, ki 
je v njegovo vzdrževanje vložila družbena 
sredstva, vrniti znesek, za katerega se je vre- 
dnost spomenika ali znamenitosti povečala. 

34. člen 

Strokovna organizacija povrne imetniku 
spomenika ali znamenitosti škodo, ki mu je 
brez njegove krivde nastala zaradi opravljanja 
dolžnosti od tretje do pete alineje 30. člena 
tega zakona, če imetnik ne more izterjati od- 
škodnine od tistega, ki je škodo povzročil. 
Prav tako mu na njegovo zahtevo povrne ško- 
do, ki mu je nastala zaradi omejitve rabe po 
37. členu tega zakona. Strokovna organizaci- 
ja se z imetnikom spomenika ali znamenitosti 
sporazume o povračilu za ukrepe, s katerimi 
bo omogočal dostopnost spomenika ali zna- 
menitosti občanom. 

35. člen 
Imetnik sme opravljati posege na spomeni- 

ku aW znamenitosti le v sporazumu s strokov- 
no organizacijo, v skladu z njenimi navodili in 
z izvajalci, s katerimi se ta organizacija strinja. 

36. člen 
Če imetnik spomenika ali znamenitosti ne 

opravi pravočasno potrebnih del na spomeni- 
ku ali znamenitosti, ga strokovna organizacija 
opomni in mu da rok, v katerem mora dela 
opraviti. Če imetnik tudi v tem roku del ne 
opravi, zagotovi izvedbo teh de! na predlog 
strokovne organizacije in na stroške imetnika 
občinski upravni organ, pristojen za kulturo. 

37. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za kultu- 

ro, lahko na predlog strokovne organizacije 
imetniku prepove rabo spomenika ali zname- 
nitosti na določen način ali v posamezne na- 
mene, če bi bila taka raba nevarna za obstoj in 
neokrnjenost spomenika aii znamenitosti. Iz 
enakega razloga lahko imetniku tudi prepove 
prenašanje spomenika ali znamenitosti. 

38. člen 
Če imetnik spomenika ali znamenitosti in 

strokovna organizacija o posameznih vpraša- 
njih glede dolžnosti in pravic imetnika in gle- 
de pristojnosti strokovne organizacije iz 30.. 
do 32., 35. in 36. člena tega zakona ne dose- 
žeta soglasja, lahko vsak od njiju zahteva od 
občinskega upravnega organa, pristojnega za 
kulturo, da o stvari odloči v upravnem po- 
stopku. 

Ce imetnik spomenika ali znamenitosti in 
strokovna organizacija ne dosežeta soglasja 
glede povračila iz drugega odstavka 33. člena 
ali glede odškodnine oziroma povračila iz 34. 
člena tega zakona, se lahko vsak od njiju 
obrne na sodišče, da v nepravdnem postopku 
odmeri povračilo oziroma odškodnino. 
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OPOMBE: 39. člen 
Imetnik, ki namerava spomenik ali zname- 

nitost prodati, ga mora najprej ponuditi na- 
prodaj občini, na območju katere je spomenik 
ali znamenitost, če gre za nepremičnino; mu- 
zeju, če gre za premičnino, oziroma arhivu, če 
gre za arhivsko gradivo, in navesti označbo in 
ceno spomenika ali znamenitosti ter druge 
prodajne pogoje. Občina lahko predkupno 
pravico prepusti ustrezni strokovni organiza- 
ciji ali drugi družbeni pravni osebi po posve- 
tovanju s strokovno organizacijo. 

Predkupna pravica preneha po šestih me- 
secih, odkar je imetnik najavil nameravano 
prodajo, če v tem času nobeden od predkup- 
nih upravičencev iz prejšnjega odstavka tega 
dne ne sprejme prodajne ponudbe. 

Imetnik arhivskega gradiva, ki namerava le- 
tega odsvojiti, ga mora najprej ponuditi arhi- 
vu. Če arhiv ponudbe ne sprejme v 90 dneh, 
lahko imetnik z njim prosto razpolaga. 

40. člen 

Imetnik lahko spomenik oziroma znameni- 
tost trajno ali začasno izvozi samo izjemoma, 
če dobi dovoljenje republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kulturo. 

Upravni organ iz prejšnjega odstavka lahko 
dovoli po posvetovanju s strokovno organiza- 
cijo trajen izvoz, če so zanj zelo tehtni razlogi 
in če z njim ne bi bilo znatno zmanjšano 
število spomenikov ali znamenitosti določene 
vrste. 

Upravni organ iz prvega odstavka tega čle- 
na lahko dovoli začasen izvoz spomenika ali 
znamenitosti, pri tem pa določi rok za vrnitev 
in pogoje za zavarovanje spomenika ali zna- 
menitosti. 

Če izvira spomenik ali znamenitost iz druge 
republike ali pokrajine, si mora pristojni 
upravni organ, preden izda dovoljenje za 
izvoz, priskrbeti soglasje pristojnega organa 
te republike ali pokrajine. 

41. člen 

Določbe 30. do 32., 35. do 37. in 40. člena 
tega zakona veljajo smiselno tudi za družbene 
pravne osebe, ki imajo,na spomeniku ali zna- 
menitosti pravico upravljanja (v nadaljnjem 
besedilu: imetnik pravice upravljanja). 

42. člen 
Nepremični spomenik ali znamenitost, na 

kateri ima kdo lastninsko pravico, se sme 
razlastiti, spomenik ali znamenitost v družbe- 
ni lastnini pa prenesti iz sredstev ene v sred- 
stva druge družbene pravne osebe razen v 
primerih iz 2. in 3. člena zakona o razlastitvi in 
o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon o razla- 
stitvi, Uradni list SRS, št. 5/80), kadar je to v 
splošnem interesu potrebno, 

- da se omogoči primerna dostopnost spo- 
menika ali znamenitosti občanom; 

- da se omogoči ali bistveno olajša preuče- 
vanje spomenika ali znamenitosti; 

- da se omogoči ali bistveno olajša varova- 

nje in vzdrževanje spomenika ali znamenito- 
sti; 

- da se spomenik ali znamenitost usposobi 
in uporablja za kulturne dejavnosti (prikaz 
arheoloških najdb, muzejske in druge razsta- 
ve, kulturne prireditve), kot spominski objekti 
ali za druge kulturne namene; 

- da se spomenik ali znamenitost vključi v 
obnovo in novo namembnost zaokrožene ur- 
bane in pokrajinske celote, določene z druž- 
benim planom družbenopolitični skupnosti. 

43. člen 
Razlastitev ali prenos iz prejšnjega člena 

predlaga družbenopolitična skupnost, v pri- 
merih iz zadnjih dveh alinej pa lahko tudi 
strokovna organizacija, druge organizacije 
združenega dela, ki bo spomenik ali znameni- 
tost uporabljala za svojo dejavnost, ali sa- 
moupravna interesna skupnost, ki načrtuje 
obnovo ali namembnost urbane ali pokrajin- 
ske celote., 

44. člen 

Splošni interes za razlastitev ali prisilni pre- 
nos ugotovi v primerih iz 42. člena tega zako- 
na skupščina občine na seji z odločbo. 

45. člen 
Kadar gre za prisilni prenos pravice uprav- 

ljanja spomenika ali znamenitosti v družbeni 
lastnini, ki zaradi svoje narave ne rabi za pri- 
dobivanje dohodka in za zadovoljevanje po- 
slovnih interesov, temveč zgolj za kulturne 
namene, je družbeno pravna oseba, ki se ji 
spomenik ali znamenitost odvzame, opraviče- 
na le do povračila sredstev, ki jih je vanj 
vložila. 

46. člen 

Če ni v 42. do 45. člena tega zakona druga- 
če določeno, veljajo za razlastitev ali prisilen 
prenos pravice upravljanja spomenika ali zna- 
menitosti določbe zakona o razlastitvi. 

47. člen 

Strokovna organizacija lahko predlaga, da 
skupščina občine prenese pravico upravljanja 
na premičnem spomeniku ali znamenitosti od 
imetnika pravice upravljanja na strokovno or- 
ganizacijo, če bi bilo s tem pomembno dopol- 
njeno njeno muzejsko, galerijsko ali arhivsko 
gradivo, če bi bila s tem zagotovljena dostop- 
nost spomenika ali znamenitosti javnosti, ali 
bistveno izboljšane razmere za proučevanje 
spomenika ali znamenitosti, olajšano njegovo 
varovanje in vzdrževanje, ali če imetnik pravi- 
ce upravljanja trajno zanemarja skrb za spo- 
menik ali znamenitost. 

Strokovna organizacija lahko tudi predlaga, 
da občinska skupščina prenese pravico 
upravljanja na premičnem spomeniku ali zna- 
menitosti od imetnika pravice upravljanja na 
drugo družbeno pravno osebo, če je ta priprav- 
ljena in sposobna primerno skrbeti za spome- 
nik ali znamenitost. 

Prenos upravljanja arhivskega gradiva do- 
ločajo 60., 65., 66. in 67. člen tega zakona. 
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če se imetnik pravice upravljanja spomeni- ka ali znamenitosti in strokovna organizacija 
ne moreta sporazumeti o odškodnini, odloči o 
njej sodišče v nepravdnem postopku. 

48. člen 

Družbenopolitične skupnosti lahko prepu- 
stijo premične spomenike ali znamenitosti, na 
katerih imajo pravico upravljanja, v upravlja- 
nje strokovni organizaciji, nepremičnine pa 
strokovni organizaciji oziroma drugi družbeni 
pravni osebi, potem ko dobijo mnenje organi- 
zacije za varstvo. 

49. člen 
Za nepremični spomenik ali znamenitost, ki 

je začasno brez imetnika skrbi organizacija za 
varstvo, ki opravlja naloge varstva v občini, na 
katerem območju leži spomenik ali znameni- 
tost. 

Za premični spomenik ali znamenitost, ki je 
začasno brez imetnika, skrbi strokovna orga- 
nizacija, ki jo določi za kulturo pristojni 
upravni organ občine, na območju katere je 
spomenik ali znamenitost ob izdaji odločbe. 

c. Druge določbe o varstvu 
spomenikov ali znamenitosti 

50. člen 
Spomenika ali znamenitosti, ki je družbena 

lastnina, ni mogoče odtujiti iz družbene last- 
nine, razen v primerih iz 40. člena tega zako- 
na; na njem tudi ni mogoče pridobiti lastnin- 
ske pravice s priposestvovanjem. 

51. člen 
Nihče ne sme uporabljati imena, oblike in 

drugih prepoznavnih značilnosti spomenika 
ali znamenitosti za reklamo, propagando, kot 
elemente firme ali blagovne znamke in po- 
dobno, če bi to nasprotovalo naravi ali pome- 
nu spomenika ali znamenitosti. 

52. člen 
Del naravne in kulturne dediščine, ki ga 

kdorkoli najde v vodi ali v zemlji, je družbena 
lastnina. 

Kdor odkrije del naravne in kulturne dedi- 
ščine, o katerem je utemeljeno domnevati, da 
ima lastnosti, zaradi katerih bo razglašen za 
spomenik ali znamenitost, mora poskrbeti, da 
ostane nepoškodovan-na mestu in v položaju, 
kot ga je odkril, nato pa o najdbi takoj obve- 
stiti strokovno organizacijo. 

Nihče ne sme delati ali ukrepati kaj takega, 
s čimer bi lahko otežil raziskovanje najdbe iz 
prejšnjega odstavka ali najdišča, brez soglas- 
ja strokovne organizacije. 

Če strokovna organizacija v 15 dneh po 
obvestilu o najdbi ne da upravičencu soglasja 
za delo na najdišču, lahko upravičenec zahte- 
va, da mu določi rok trajanja prepovedi za 
kulturo pristojni upravni organ občine, na ob- 
močju katere je najdišče. 

Pri odločanju o zadevi iz prejšnjega odstav- 
ka upošteva upravni organ poleg strokovne in 

tehnične zahtevnosti raziskovalnih varstvenih OPOMBE: 
del tudi višino sredstev, ki jih ta dela terjajo, 
.razen če priskrbi ta sredstva zainteresirana 
stranka. 

53. člen 
Kadar obsega stavbno zemljišče arheolo- 

ško najdišče, vsebuje priprava stavbnega 
zemljišča tudi zavarovalno arheloško raziska- 
vo tega zemljišča. 

Dokler ni opravljena zavarovalna arheolo- 
ška raziskava, izvajalec ne sme opravljati dru- 
gih del na zemljišču, razen tistih, ki jih dovoli 
strokovna organizacija. 

54. člen 
Zavarovalna arheološka raziskava zemljišča 

obsega zlasti zavarovalno izkopavanje z izde- 
lavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča 
znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno 
vzdrževanje arheoloških najdb. Na podlagi ta- 
ke raziskave zemljišča se dokončno določi 
njegova namembnost. 

55. člen 
Arheološko izkopavanje oziroma raziskova- ■ 

nje sme opravljati samo za to usposobljena 
strokovna organizacija ali od nje pooblaščena 
raziskovalna organizacija ali raziskovalec, v 
skladu z določbami tega zakona. 

Za arheološko izkopavanje oziroma razi- 
skovanje je potrebna odločba republiškega 
upravnega organa, pristojnega za kulturo. S 
to odločbo določi zlasti meje območja, pogo- 
je in način raziskovanja, prepovedi in omeji- 
tve imetniku najdišča in drugim osebam za 
čas trajanja raziskovanja. 

č. Posebne določbe o varstvu 
arhivskega gradiva 

56. člen 
Družbenopolitične skupnosti in njihovi or- 

gani, samoupravne interesne skupnosti in 
druge skupnosti, organizacije združenega de- 
la, družbenopolitične in druge organizacije 
ter društva morajo skrbeti za ohranjanje, ma- 
terialno varnost in urejenost izvirnega in re- 
produciranega dokumentarnega gradiva, ki 
ga prejemajo ali nastane pri njihovem delu, 
dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko 
gradivo. 

Imetnik se ne more rešiti dolžnosti iz prejš- 
njega odstavka s tem, da bi ponudil gradivo iz 
prejšnjega odstavka arhivu. 

57. člen 
Arhivsko gradivo je izvirno in reproducira- 

no (pisano, risano, tiskano, fotografirano, fil- 
mano, fonografirano ali kako drugače zapisa- 
no) dokumentirano gradivo, ki ima trajen po- 
men za znanost ali za kulturo, in sicer ne 
glede na to kdaj, kje in pri kom je nastalo. 

58. člen 
Arhivsko gradivo nastane tako, da ga imet- 
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OPOMBE: nik po navodilih arhiva odbere iz dokumen- 
tarnega gradiva. 

Če hrani občan ali civilna pravna oseba, ki 
ni društvo, dokumentarno gradivo, ki ima 
lastnosti iz prejšnjega člena tega zakona, raz- 
glasi na predlog arhiva to gradivo za arhivsko 
gradivo občinski upravni organ, pristojen za 
kulturo. 

59. člen 

Arhivsko gradivo bivših državnih ali avtono- 
mih organov in organizacij je družbena last- 
nina. 

60. člen 

Če imetnik arhivskega ali dokumentarnega 
gradiva iz 56. člena tega zakona preneha ob- 
stajati in nima pravnega naslednika, prevza- 
me arhivsko gradivo v upravljanje arhiv. 

61. člen 
Imetnik arhivskega gradiva ni dolžan omo- 

gočati občanom dostopa do njega (četrta ali- 
nea 30. člena tega zakona). 

62. člen 

Civilne pravne osebe, ki niso društva in ki 
imajo arhivsko gradivo, starejše od 50 let, 
morajo dovoliti arhivu ali drugim organizaci- 
jam ali posameznikom, ki jih pooblasti arhiv, 
da uporabljajo to gradivo za raziskovalne, 
študijske in razstavne namene. 

63. člen 

Občani, ki imajo arhivsko gradivo, starejše 
od 50 let, morajo dovoliti arhivu, da ga repro- 
ducira za znanstveno ali strokovno obdelavo. 

64. člen 

Družbena pravna oseba, ki je imetnik arhiv- 
skega gradiva, mora sodelovati z arhivom pri 
sestavljanju, odbiranju in izročanju arhivske- 
ga gradiva ter pri vodenju evidenc o njem in 
mora za izvajanje obveznosti po določilih te- 
ga zakona zagotoviti primerna sredstva in 
strokovno usposobljene delavce. Za primere, 
ko se imetnik in arhiv ne moreta sporazumeti 
o obsegu imetnikove dolžnosti, velja določba 
prvega odstavka 38. člena tega zakona. 

65. člen 

Arhivsko gradivo, ki je v družbeni lastnini je 
treba izročiti arhivu 

- po petih letih od nastanka, če gre za 
gradivo družbenopolitičnih organizacij; 

- po desetih letih od nastanka, če gre za 
gradivo delovnih in drugih organizacij s po- 
dročja gospodarstva in družbenih dejavnosti; 

- po petnajstih letih od nastanka, če gre za 
gradivo organov in organizacij družbenopoli- 
tičnih skupnosti, samoupravnih interesnih in 
drugih skupnosti; 

- po tridesetih letih od nastanka, če gre za 
gradivo sodišč, javnih tožilstev in javnih pra- 
pravobranilstev, 

- če se imetnik in arhiv ne dogovorita dru- 
gače. 

- Društva izročajo arhivsko gradivo po 30 
letih od nastanka gradiva. 

66. člen 
Filmsko gradivo, ki je v družbeni lastnini, je 

treba izročiti arhivu takole: 
- dve brezhibni kopiji v šestih mesecih po 

izgotovitvi filma, 
- originalno negativ sliko in ton negativ ter 

delovne kopije in posredne zvočne zapise v 
treh letih po izgotovitvi filma. 

67. člen 
Arhivsko gradivo je treba izročiti arhivu v 

originalu, urejeno, popisano in v zaokroženih 
in kompletnih celotah. 

68. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za kul- 

turo, izda navodila o odbiranju in o izročanju 
arhivskega gradiva, o načinu vzdrževanja in 
varovanja tega gradiva pred poškodbami uni- 
čenjem in izgubo, o načinu in pogojih za 
uporabo arhivskega gradiva, o njegovi stro- 
kovni obdelavi, izdelavi inventarjev in drugih 
pripomočkov za uporabo ter o strokovni 
usposobljenosti delavcev, ki delajo z arhiv- 
skim in dokumentarnim gradivom. 

III. STROKOVNE ORGANIZACIJE 

69. člen 

Strokovne organizacije po tem zakonu so 
organizacije, ki opravljajo strokovne naloge 
varstva naravne in kulturne dediščine kot 
glavno dejavnost. 

Strokovne organizacije se organizirajo: 
- kot temeljne organizacije združenega de- 

la v sestavi strokovnih ali drugih delovnih 
organizacij; 

- kot delovne organizacije; 
Dejavnost strokovnih organizacij je kultur- 

na dejavnost in je posebnega družbenega po- 
mena. Naloge varstva naravne in kulturne de- 
diščine, določene s tem zakonom opravlja 
tudi Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine in Arhiv SRS, kot republiški upravni 
organizaciji. 

70. člen 

Strokovne organizacije opravljajo v zvezi z 
varstvom naravne in kulturne dediščine zlasti 
naslednje naloge: 

- ugotavljajo, popisujejo in raziskujejo na- 
ravno in kulturno dediščino; 

- dokumentirajo in vrednotijo naravno in 
kulturno dediščino; 

- ugotavljajo in predlagajo, katere dele na- 
ravne in kulturne dediščine je treba razglasiti 
za spomenik ali znamenitost, in izdelujejo 
analitično osnovo, potrebno za razglasitev; 

- predlagajo, strokovno pripravijo in ute- 
meljujejo izdajo upravnih aktov na področju 
varovanja spomenikov ali znamenitosti; 

- vzdržujejo, obnavljajo in zavarujejo spo- 
menike ali znamenitosti. 
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- skrbijo za pravilno vzdrževanje, ustrezno 
rabo in ohranjanje spomenikov ali znamenito- 
sti in sodelujejo z imetniki spomenikov ali 
znamenitosti ali z organi, ki jih upravljajo; 

- predlagajo ukrepe za varstvo v primerih 
naravnih nesreč ali drugih izrednih razmerah; 

- proučujejo vprašanja varstva kulturne in 
naravne dediščine, še posebej spomenikov ali 
znamenitosti; 

- redno in načrtno sodelujejo z vzgojno 
izobraževalnimi organizacijami pri njihovem 
delu; 

- dajejo občanom in pravnim osebam po- 
jasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri 
spoznavanju in varovanju naravne in kulturne 
dediščine; 

- razvijajo pri delovnih ljudeh in občanih 
zavest o pomenu naravne in kulturne dedišči- 
ne in njenega varstva. 

71. člen 
Strokovne organizacije sodelujejo med se- 

boj, usklajujejo svoje dejavnosti, se dogovar-^ 
jajo o skupnih nalogah, izmenjujejo ali si medP 
seboj izposojajo spomenike ali znamenitosti s 
katerimi upravljajo, upoštevajoč pri tem širši 
družbeni interes in interes celotne družbene 
skupnosti. 

Če se strokovni organizaciji ne moreta spo- 
razumeti o pridobitvi, prepustitvi, zamenjavi 
ali izposoji spomenika ali znamenitosti, ali o 
tem, kateri od njiju pripadajo naloge varstva 
posameznega spomenika ali znamenitosti, 
lahko na predlog vsake od njiju odloči o tem 
republiški upravni organ, pristojen za kulturo, 
v skladu z določbami tega zakona. 

72. člen 
Strokovne organizacije sodelujejo tudi z 

drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi na področju kulture, telesne kul- 
ture, vzgoje in izobraževanja, znanosti, urba- 
nizma in komunalnih dejavnosti, urbanistič- 
nega in prostorskega planiranja, turizma, in- 
formiranja in na drugih področjih družbenega 
dela pri načrtovanju in izvajanju nalog, ki ima- 
jo pomen za varstvo naravne in kulturne dedi- 
ščine. 

73. člen 
Delavci strokovne organizacije pridobivajo 

dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvar- 
jajo: 

- s svobodno menjavo dela, 
- s prodajo svojih storitev, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem do- 

hodku na podlagi združevanja dela in sred- 
stev, 

- s prispevki neposrednih uporabnikov 
(vstopnina, izposojnina, povračilo za prepise 
dokumentov itd.), 

- z darili in na kakšni drugi podlagi, dolo- 
čenimi z zakonom ali samoupravnim sporazu- 
mom oziroma pogodbo v skladu z zakonom. 

74. člen 

Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo v 
svojem proračunu sredstva 

- za vodenje registra spomenikov in zna- 
menitosti ter evidence arhivskega gradiva; 

- za izdajanje prepisov in potrdil na podla- 
gi dokumentov iz arhivskega gradiva; 
- za druge upravne naloge, ki jih v skladu s 

tem zakonom opravljajo strokovne organiza- 
cije kot javno pooblastilo. 

75. člen 
Strokovno organizacijo upravljajo delavci 

te organizacije. V zadevah, določenih s tem 
zakonom, pa enakopravno soodločajo dele- 
gati ustanoviteljev, uporabnikov, ki imajo dol- 
goročni interes za dejavnost te strokovne or- 
ganizacije, ter organov družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (v 
nadaljnjem besedilu: delegati družbene skup- 
nosti). 

V upravljanju strokovne organizacije sood- 
ločajo tudi delegati uporabnikov, ki so udele- 
ženi v neposredni svobodni menjavi dela s to 
strokovno organizacijo (v nadaljnjem besedi- 
lu: delegati uporabnikov), kadar gre za ure- 
sničevanje medsebojnih družbenoekonom- 
skih odnosov. 

76. člen 
Organ upravljanja strokovne organizacije je 

svet. Sestavljajo ga delegati delavcev strokov- 
ne organizacije in delegati družbene skupno- 
sti. 

Ustanovitelj z aktom o ustanovitvi strokov- 
ne organizacije določi število delegatskih 
mest v svetu in kateri uporabniki ter organi 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij delegirajo v svet svoje de- 
legate. 

77. člen 
Delegati družbene skupnosti v svetu stro- 

kovne organizacije soodločajo zlasti: 
- pri določanju predloga statuta, 
- pri sprejemanju drugih samoupravnih 

splošnih aktov, razen tistih, ki urejajo delitev 
tistega dela dohodka, ki je namenjen za oseb- 
no in skupno porabo, in medsebojna delovna 
razmerja, 

- pri določanju razvojnih programov in od- 
ločanju o razširitvi prostorskih in tehničnih 
zmogljivosti strokovne organizacije, 

- pri določanju smernic za plan strokovne 
organizacije, 

- pri določanju predloga elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih plana samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter temeljev plana družbenopolitičnih 
skupnosti, 

- pri sprejemanju letnega delovnega načr- 
ta in zaključnega poročila, 

- pri določanju temeljnih pogojev za prido- 
bivanje dohodka, 

- pri sprejemanju finančnega načrta in do- 
ločanju periodičnega in zaključnega računa, 

- pri določanju cen storitev, 
- pri določanju pogojev za dostopnost 

spomenikov in znamenitosti občanom in pri 
določanju njihovega neposrednega pri- 
spevka, 
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OPOMBE: - pri določanju meril za odškodnine in na- 
domestila imetnikov spomenikov ali znameni- 
tosti, 

- pri oblikovanju načel in meril kadrovske 
politike ter pri njenem izvajanju, 

- pri imenovanju in razrešitvi ter pri voli- 
tvah in odpoklicu poslovnih in izvršilnih orga- 
nov ter delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, 

- pri odločanju o statusnih spremembah, 
V zadevah iz prejšnjega odstavka je odloči- 

tev sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 
in delegati družbene skupnosti. Ce ni doseže- 
no soglasje, se prične usklajevalni postopek, 
ki ga določa statut. 

78. člen 

Delo strokovne organizacije je javno. 
Strokovna organizacija obvešča javnost o 

svojem delu tako, da objavlja letne delovne 
programe, poročila o opravljenih programih 
in poročila o pomembnih varstvenih ukrepih 
in akcijah, v katerih sodeluje. 

S statutom strokovne organizacije se po- 
drobneje določi način obveščanja javnosti. 

79. člen 

Statut strokovne organizacije se sprejme v 
soglasju z ustanoviteljem, potrdi pa ga izvršni 
svet skupščine občine, na območju katere 
ima strokovna organizacija svoj sedež. 

80. člen 

Zakonitost dela strokovne organizacije 
nadzoruje občinski upravni organ, pristojen 
za kulturo. 

a) Organizacije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine 

• v 
81. člen 

Organizacije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine (v nadaljnjem besedilu: organizaci- 
je za varstvo) poleg dejavnosti iz 70. člena 
tega zakona oziroma v okviru te dejavnosti: 

- evidentirajo, proučujejo in dokumentira- 
jo nepremične spomenike in znamenitosti, 
pripravljajo študije in elaborate za njihovo 
varovanje, konserviranje, obnavljanje, revita- 
lizacijo, za ohranjanje ter vzdrževanje njiho- 
vih zavarovanih lastnosti, 

- sodelujejo v postopku družbenega plani- 
ranja v krajevnih skupnostih in občinah s stali 
šča varovanja, razvijanja in uporabljanja na- 
ravne in kulturne dediščine in dajejo potreb- 
no analitično oceno za planske odločitve gle- 
de nepremičnih spomenikov ali znamenitosti, 

- sodelujejo z imetniki nepremičnih spo- 
menikov ali znamenitosti oziroma imetniki 
pravice upravljanja in z drugimi, ki imajo inte- 
rese v zvezi s posameznim spomenikom ali 
znamenitostjo, jih vzpodbujajo k samouprav- 
nemu sporazumevaju o njihovih interesih in k 
združevanju sredstev za zadovoljevanje teh 
interesov in sodelujejo v tem sporazumevanju 
kot strokovni svetovalci ali kot udeleženci, 

- vodijo register nepremičnih spomenikov 
ali znamenitosti, 

- spremljajo restavratorske in druge te- 
hnične dejavnosti in njihov razvoj. 

Z nepremičnim spomenikom ali znameni- 
tostjo iz tega člena so mišljene tudi premični- 
ne, ki mu po svojem namenu pripadajo, v 
primeru arheološkega najdišča pa premični- 
ne, ki so v njem zakopane. 

Organizacije za varstvo lahko tudi same ra- 
zvijajo restavratorske in druge tehnične de- 
javnosti, načrtujejo posamezna vzdrževalna 
dela na nepremičnih spomenikih in znameni- 
tostih, vodijo oziroma nadzorujejo izvajanje 
teh del ali jih sami izvajajo, če zaradi tega ne 
trpi njihova dejavnost iz prvega odstavka. 

82. člen 

Organizacijo za varstvo ustanovi občina za 
naloge varstva naravne in kulturne dediščine 
na svojem območju. 

Več občin lahko skupaj ustanovi organiza- 
cijo za varstvo. Medsebojne pravice in obvez- 
nosti urede ustanoviteljice s samoupravnim 
sporazumom. 

83. člen 

Organizacija za varstvo lahko začne z de- 
lom, ko republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo, ugotovi: 

- da ima organizacija potrebne prostore in 
tehnično opremo za opravljanje dejavnosti na 
območju, za katero je ustanovljena; 

- da ima strokovne kadre za vsa tista ožja 
strokovna področja dejavnosti, ki jih bo orga- 
nizacija opravljala. 

Podrobnejša določila o pogojih iz prejšnje- 
ga odstavka izda republiški upravni organ pri- 
stojen za kulturo. 

84. člen 

Za restavratorska dela ali za posamezna 
druga ožja področja dejavnosti iz 70. in 81. 
člena tega zakona ali za dejavnost varstva 
posameznega spomenika ali znamenitosti 
lahko družbenopolitična skupnost ustanovi 
posebno organizacijo za varstvo. Določbe 81. 
do 83. člena tega zakona veljajo smiselno tudi 
za tako organizacijo. 

85. člen 

Zavod SR Slovenije za varstvo narave^ in 
kulturne dediščine opravlja kot republiška 
upravna organizacija tudi tele naloge: 

- vodi zbirni register spomenikov in zna- 
menitosti; 

- vodi INDOK center za varstvo naravne in 
kulturne dediščine; 

- organizira in vodi usklajevanje metod in 
postopke za delo pri varstvu naravne in kul- 
turne dediščine; >j 

- razvija in usmerja raziskovalno delo v 
zvezi z varstvom naravne in kulturne dedi- 
ščine; 

- popularizira naravno in kulturno dedišči- 
no ter njeno varstvo. 
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b. Muzeji 

85. člen . 
Muzeji poleg dejavnosti iz 70. člena tega 

zakona oziroma v okviru te-dejavnosti?:• >= Oj5?.o 
- evidentirajo in dokumentirajo premične 

spomenike in znamenitosti, proučujejo in pri- 
pravljajo študije irf elaborate za njihovo var- 
stvo; 

- zbirajo, urejajo in hranijo nepremične 
spomenike in znamenitosti; 

- pripravljajo razstave in druge oblike 
predstavljanja naravne in kulturne dediščine, 
zlasti še tistega gradiva, s katerim upravljajo, 
in spomenikov ali znamenitosti, ki so registri- 
rani pri njih; 

- pripravljajo razstave, publikacije in druge 
oblike predstavljanja naravne in kulturne de- 
diščine v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji in v 
tujini; 

- posredujejo ali pripravljajo razstave in 
druge oblike predstavljanja naravne in kultur- 
ne dediščine drugih narodov in narodnosti 
SFR Jugoslavije in tujine; 

- sodelujejo s samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi, ki v okviru svoje dejavno- 
sti ali v zvezi z njo same pripravljajo zbirke, 
razstave in druge oblike predstavljanja narav- 
ne in kulturne dediščine, in jim strokovno 
pomagajo; 

- pripravljajo strokovne in znanstvene raz- 
govore, srečanja, seminarje in podobno; 

- vodijo register premičnih spomenikov in 
znamenitosti. 

Muzeji lahko razvijajo tudi konservatorske, 
restavratorske in druge tehnične dejavnosti in 
lahko opravljajo varstvena dela na posamez- 
nih spomenikih ali znamenitostih, če zaradi 
tega ne trpi njihova dejavnost iz prejšnjega 
odstavka-. 

S premičnimi spomeniki iz tega člena ni 
mišljeno arhivsko gradivo. 

87. člen 
Muzej se lahko ustanovi za varstvo posa- 

mezne vrste naravne in kulturne dediščine 
(posebni muzej). 

Muzej je po tem , zakonu tudi galerija, ki 
hrani premično kulturno dediščino. 

88. člen 
Muzej lahko ustanovijo organizacije zdru- 

ženega dela, krajevne skupnosti, samouprav- 
ne interesne skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in družbenopolitične organizacije 
ter druge družbene pravne osebe. 

Preden ustanovitelj sprejme eleborat o 
družbeni in ekonomski upravičenosti usta- 
novitve muzeja, "si mora priskrbeti od Kulturne 
skupnosti Slovenije soglasje o upravičenosti 
ustanovitve muzeja, razen če je ustanovitelj 
SR Slovenija. 

Skupaj z elaboratom o družbeni in ekonom- 
ski upravičnosti ustanovitve muzeja mora 
ustanovitelj predložiti tudi dokaze o tem, da 
so zagotovljeni temeljni pogoji za delo mu- 
zeja. 

Vsaka občina mora zgotoviti opravljanje 

nalo9 varstva premične naravne in kulturne OPOMBE: 
dediščine na svojem območju. 

89. aien 
Muzej lahko začne z delom, ko republiški 

upravni organ, pristojen za kulturo, ugotovi: 
- da je zbrano dovolj muzejskega gradiva; 
- da ima primerne prostore za razstavljanje 

in hranjenje muzejskega gradiva ter za druge 
naloge muzeja; 

- da ima ustrezne strokovne kadre. 
Podrobnejša določila o pogojih iz prejšnje- 

ga odstavka izda republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo. 

90. člen 
Muzej opravlja strokovne naloge varstva 

premične naravne in kulturne dediščine na 
območju, za katero je ustanovljen, razen v 
primerih iz drugega odstavka 13. člena tega 
zakona. 

Posebni muzej opravlja v soglasju in sode- 
lovanju z muzejem iz prejšnjega odstavka na- 
loge varstva tistega dela naravne in kulturne 
dediščine, za katerega je ustanovljen. 

Muzej, ki je ustanovljen za območje SR 
Slovenije, opravlja v soglasju in sodelovanju z 
muzejem iz prejšnjih dveh odstavkov tega čle- 
na naloge varstva tistih premičnih spomeni- 
kov in znamenitosti, ki so velikega ali izje- 
mnega pomena za SR Slovenijo. 

Ustanovitelj s svojim aktom določi naloge 
muzeja v smislu tega člena. 

91. člen 
Muzej pridobiva muzejsko gradivo v skladu 

s svojimi nalogami v smislu prejšnjega člena. 
Muzejsko gradivo pridobiva muzej pred- 

vsem: 
- z zbiranjem, odkrivanjem, izkopavanjem 

in z drugimi oblikami dejavnosti ali sodelova- 
nja v dejavnostih drugih; 

- z odkupom od zasebnih imetnikov; 
- s prevzemom v upravljanje v skladu z 39., 

42. in drugim odstavkom 47. člena, 48. in 49. 
členom tega zakona; 

- z volili ter darili; 
- z zamenjavo z drugimi strokovnimi orga- 

nizacijami. 

92. člen 
Muzeji strokovno sodelujejo z občani in 

pravnimi osebami, ki imajo zbirko predmetov 
naravne in kulturne dediščine (muzejska zbir- 
ka), pri urejanju in predstavljanju zbirke. 

V sporazumu z muzejem lahko občan ali 
pravna oseba iz prejšnjega odstavka razglaša 
muzejsko zbirko v javnosti, jo odpira za jav- 
nost in pobira za njen ogled vstopnino ali 
prispevke. 

c. Arhivi 

93. člen 
Arhivi poleg dejavnosti iz 70. člena tega 

zakona oziroma v okviru teh dejavnosti: 
ugotavljajo, zbirajo, strokovno obdelujejo 
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OPOMBE: arhivsko gradivo, izdelujejo inventarje, vodni- 
ke in druge pripomočke za uporabo arhivske- 
ga gradiva in jih objavljajo; 

- popisujejo arhivsko gradivo, ki je izven 
območja SR Slovenije in v tujini in zadeva 
njihovo območje ter z reprodukcijami tega 
gradiva dopolnjujejo svoja gradiva; 

- vodijo evidenco arhivskega gradiva; 
- konservirajo in restavrirajo arhivsko gra- 

divo in ga mikrofilmajo; 
- dajejo arhivsko gradivo v uporabo; 
- izdajajo predpise dokumentov in potrdila 

na podlagi dokumentov; 
- opravljajo znanstveno raziskovalne nalo- 

ge na področju arhivistike; 
- objavljajo arhivsko gradivo in opravljajo 

druge znanstveno raziskovalne naloge, zlasti 
na področju zgodovine; 

- pripravljajo razstave in druge oblike 
predstavljanja arhivskega gradiva, posebno 
tistega, s katerim upravljajo; 

- izdajajo publikacije. 

94. člen 

Arhiv ustanovi občina za naloge varstva ar- 
hivskega gradiva na njenem območju. 

Več občin lahko skupaj ustanovi arhiv. 
Medsebojne pravice in obveznosti urede 
ustanoviteljice s samoupravnim sporazu- 
mom. 

Arhiv, ki je ustanovljen za območje ene ali 
več občin, opravlja naloge varstva za arhivsko 
gradivo, ki je nastalo oziroma nastaja pri or- 
ganih, organizacijah in skupnostih, ki so imeli 
oziroma imajo sedež na območju arhiva, ra- 
zen za gradivo, za katerega opravlja naloge 
varstva Arhiv SR Slovenije. 

Občinski upravni organ, pristojen za kultu- 
ro, na predlog arhiva določi tiste družbeno 
pravne osebe in društva, katerih arhivsko gra- 
divo bo v skladu s tem zakonom prevzemal 
arhiv. 

95. člen 

Arhiv lahko začne z delom, ko republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo, ugotovi: 

- da ima arhiv potrebne skladiščne in de- 
lovne prostore in tehnično opremo za oprav- 
ljanje dejavnosti na območju, za katero je 
ustanovljen; 

- da ima strokovne kadre za vsa področja 
dejavnosti. 

Podrobnejša določila o pogojih iz. prejšnje- 
ga odstavka izda republiški upravni organ, 
pristojen za kulturo. 

96. člen 

Arhivsko gradivo, na katerem imajo lastnin- 
sko pravico občani in civilne pravne osebe, ki 
niso društva, pridobivajo arhivi z volili in dari- 
li, z nakupom in z drugimi pravnimi posli ali z 
izročitvijo na temelju tretjega odstavka 39. 
člena tega zakona. 

97. člen 

Arhiv SR Slovenije opravlja naloge varstva 
arhivskega gradiva 

- republiških organov in skupnosti; 

- državnih in avtonomnih organov, ki so 
imeli sedež na območju SR Slovenije in so po. 
vsakokratni državnopravni ureditvi veljali za 
organe na stopnji dežele oziroma za organe 
na podobni ali višji stopnji; 

- organov družbenopolitičnih in drugih or- 
ganizacij, ki so po svojih pravilih delovali za 
območje Slovenije ali nekdanjih dežel; 

- delovnih in drugih organizacij in skupno- 
sti, ki opravljajo ali so opravljale pomembnej- 
še naloge v razvoju nacionalne kulture; 

- osrednjih organov društev ali zvez dru- 
štev, ki so po pravilih ali dejansko opravljali 
oziroma opravljajo pomembnejše naloge v ra- 
zvoju nacionalne kulture. 

Arhiv SR Slovenije opravlja tudi varstvo za 
vse filmsko gradivo, ki je nastalo oziroma 
nastaja na območju SR Slovenije, in za arhiv- 
sko gradivo RTV Ljubljana. 

Republiški upravni organ, pristojen za kul- 
turo, določi na predlog Arhiva SRS tiste druž- 
bene pravne Osebe in društva, katerih arhiv- 
sko gradivo bo v skladu s tem zakonom prev- 
zemal Arhiv SRS. 

98. člen 

Arhiv SR Slovenije poleg zadev po prejš- 
njem členu opravlja za območje SR Slovenije, 
še tele zadeve: 

- vodi zbirno evidenco arhivskega gradiva; 
- vodi evidenco arhivskega gradiva, ki je 

izven območja SR Slovenije in v tujini ter 
zadeva SR Slovenije in Slovence, 

- vodi INDOK center za arhivistiko, 
- organizira in vodi usklajevanje metod in 

postopkov za delo v arhivih, 
- razvija in usmerja raziskovalno delo v 

zvezi z arhivistiko. 

99. člen 

Republiški upravni organ za ljudsko obram- 
bo, republiški štab teritorialne obrambe, re- 
publiški upravni organ za notranje zadeve ter 
Centralni komite Zveze komunistov Slovenije 
lahko samostojno opravljajo naloge varstva 
za arhivsko gradivo, ki je nastalo na njihovem 
delovnem področju na vsem območju SR Slo- 
venije. 

Če organi iz prejšnjega odstavka izročijo 
arhivsko gradivo arhivom ali pa ga prepustijo 
v preučevanje kakšni drugi zainteresirani or- 
ganizaciji, lahko določijo, pod katerimi pogoji 
se sme gradivo uporabljati. 

100. člen 

Zavodi, ki preučujejo zgodovino delavske- 
ga gibanja in ljudske revolucije, opravljajo 
naloge varstva za arhivsko gradivo, ki ga sami 
hranijo. 

101. člen 

Arhiv lahko s pogodbo prepusti posamez- 
nim organom in organizacijam določene vrste 
arhivskega gradiva in jim zaupa opravljanje 
posameznih nalog v zvezi z njim ter hkrati 
določi tudi pogoje za uporabljanje tega gra- 
diva. 
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IV. KAZENSKE DOLOČBE 

102. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 di- 

narjev se kaznuje za prekršek družbena prav- 
na oseba, ki je imetnik pravice upravljanja na 
delu naravne in kulturne dediščine, če: 

1. ne skrbi za njeno ohranjanje ne glede na 
njeno uporabno vrednost ali ne opusti njego- 
vo rabo, pa se zaradi tega zmanjša njegova 
kulturna, znanstvena, zgodovinska ali estet- 
ska vrednost (11. člen); 

2. izvozi del naravne in kulturne dediščine 
brez dovoljenja občinskega upravnega orga- 
na (12. člen). 

Z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori katerega od prekrškov iz prejšnjega od- 
stavka. 

103. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 

jev se kaznuje za prekršek občan, z denarno 
kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev pa civilno 
pravna oseba, ki je imetnik dela naravne in 
kulturne dediščine, če: 

1. ne ravna z njim kot dober gospodar in ga 
ne ohranja, pa zaradi tega na njem nastane 
škoda (10. člen); 

2. izvozi del naravne in kulturne dediščine 
brez dovoljenja občinskega upravneaa orqa- 
na (12. člen). 

104. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 

dinarjev se kaznuje za prekrške pravna oseba 
ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. uporablja ime, oblike in druge prepoz- 
navne značilnosti spomenika ali znamenitosti 
za reklamo, propagando, kot elemente firme 
ali blagovne znamke v nasprotju z naravo ali 
pomenom ali znamenitosti (51. člen); 

2. odkrije del naravne in kulturne dediščine, 
o katerem je mogoče utemeljeno domnevati, 
da je spomenik ali znamenitost, pa ne poskr- 
bi, da ostane nepoškodovan na mestu ali v 
položaju, kot ga je odkril, in ne obvesti takoj 
strokovne organizacije v roku (drugi odstavek 
52. člena); 

3. dela ali ukrepa kaj takega, s čimer bi 
lahko otežil raziskovanje najdbe iz drugega 
odstavka 53. člena ali najdišča, dokler tega ne 
dovoli strokovna organizacija (tretji odstavek 
53. člena); 

4. brez privoljenja muzeja razglaša muzej- 
sko zbirko v javnosti, jo odpira za javnost, 
pobira za njen ogled vstopnino ali prispeva 
(drugi odstavek 92. člena); 

5. opravlja arheološka izkopavanja oziroma 
raziskovanja v nasprotju z določbami tega 
zakona in brez dovoljenja republiškega 
upravnega organa pristojnega za kulturo (55. 
člen); 

6. opravlja brez dovoljenja strokovne orga- 
nizacije na stavbnem zemljišču kakšna dela, 
dokler ni na njem opravljena zavarovalna ar- 
heološka raziskava (drugi odstavek 53. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- OPOMBE: 
jev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori katerega od pre- 
krškov iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje tudi posameznik, ki stori kate- 
rega od prekrškov iz prejšnjega odstavka. 

105. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do .100.000 

dinarjev se kaznuje za prekršek civilno pravna 
oseba, ki je imetnik spomenika ali znamenito- 
sti ali družbeno pravna oseba, ki je imetnik 
pravice upravljanja na spomeniku ali zname- 
nitosti, če: 

1- ne vzdržuje njegove substance, podobe 
in položaja v okolici (prva alinea 30. člena); 

2. ga ne varuje pred nevarnostjo delovanja 
naravnih sil ali človeškega ravnanja (druga 
alinea 30. člena); 

3. ne dopušča ali ne omogoča strokovnim 
organizacijam ali osebam, ki jih one poobla- 
stijo, preučevanja, popisovanja, ali snemanja 
znamenitosti ali spomenika v znanstvene ali 
kulturne namene (tretja alinea 30. člena); 

4. ne omogoča občanom dostopa do spo- 
menika ali znamenitosti, pa to ni nevarno za 
spomenik ali znamenitosti oziroma ne pov- 
zroči imetniku škode ali nesorazmernih nepri- 
jetnosti (četrta alinea 30. člena); 

5. ne izloči strokovni organizaciji začasno 
spomenika ali znamenitosti zaradi organiza- 
cije razstave ali drugih tehtnih razlogov (peta 
alinea 30. člena); 

6. ne obvesti v roku 14 dni strokovne orga- 
nizacije, pri kateri je spomenik ali znameni- 
tost registriran ali popisan, o vseh spremem- 
bah ali stvarnih ali pravnih dejstev, pomemb- 
nih za register, popis ali evidenco (šesta ali- 
nea 30. člena); 

7. ne skrbi za oznako spomenika ali zname- 
nitosti (sedma alinea 31. člena); 

8. uporablja spomenik ali znamenitost za 
namene ali na način, ki nasprotuje njegovi 
naravi ali pomenu (31. člen); 

9. odsvoji spomenik ali znamenitost, v kate- 
rega vzdrževanje so bila vložena družbena 
sredstva, pa ne povrne zneska, za kolikor se je 
vrednost spomenika ali znamenitost poveča- 
la, strokovni organizaciji ali drugi družbeno 
pravni osebi, ki je v vzdrževanje spomenika ali 
znamenitosti vložila družbena sredstva (33 
člen); 

10. opravi na spomeniku ali znamenitosti 
poseg, ki ni v skladu z navodili strokovne 
organizacije, ali z izvajalci, s katerimi se stro- 
kovna organizacija ne strinja (35. člen); 

11. kljub opominu ne opravi potrebnih del 
na spomeniku ali znamenitosti v roku, ki mu 
ga je določila strokovna organizacija 
(36.člen); 

12. rabi spomenik ali znamenitost na način 
ali v namene, ki mu jih je občinski upravni 
organ prepovedal, pa je taka raba nevarna za 
obstoj in neokrnjenost spomenika ali zname- 
nitosti (37. člen); 

13. krši predkupno pravico občine ali stro- 
kovne organizacije ali če odsvoji arhivsko 
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OPOMBE: gradivo, ne da bi ga poprej ponudil arhivu (39. 
člen); 

14. ne dela z dokumentarnim gradivom 
strokovno usposobljen delavec (64. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar^ 
jev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori katerega od prekrškov iz prve- 
ga odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori katerega od prekrškov iz 1. do 13. točke 
prvega odstavka tega člena. 

106. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 di- 
narjev se kaznuje za prekršek organizacijo 
združenega dela, druga družbena pravna ose- 
ba ali društvo, če: 

1. ne skrbi za materialno varnost in za ure- 
jenost dokumentarnega gradiva v skladu z 
novodili tega zakona, dokler ni iz njega od- 
brano arhivsko gradivo (56. člen); 

2. ne sodeluje z arhivom pri ugotavljanju, 
odbiranju in izročanju arhivskega gradiva ter 
pri vodenju evidence o njem ter ne zagotovi 
primernih sredstev in strokovne delovne moči 
za evidentiranje, zbiranje in strokovno obde- 
lovanje arhivskega gradiva (63. člen); 

3. če ne izroči arhivskega gradiva arhivu 
v predpisanih rokih (65. in 66.člen); 

4. če ne izroči arhivskega gradiva arhivu v 
originalu, urejeno, popisano in v zaokroženih 
in kompletnih celotah (67. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe- 
no pravne osebe, ki je storila katerega od 
prekrškov iz prejšnjega člena. 

107. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek civilnopravna ose- 
ba, ki ima arhivsko gradivo starejše od 50 let, 
če ne dovoli arhivu ali drugim organizacijam 
ali posameznikom, ki jih pooblasti arhiv, da 
uporabijo to gradivo za raziskovalne, študij- 
ske in razstavne namene (62. člen). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje tudi odgovorna oseba civilno- 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje občan, ki ima arhivsko gradivo, 
starejše od 50 let, če ne dovoli arhivu, da ga 

reproducira za znanstveno ali strokovno ob- 
delavo (62. člen). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

108. člen 

Akti o razglasitvi spomenikov in znamenito- 
sti, izdani na podlagi zakona o varstvu narave 
(Uradni list SRS, št. 7/70) in zakona o varstvu 
kulturnih spomenikov (Uradni list SRS, št. 
26/61 in 11/1965) ostanejo v veljavi in se mora- 
jo uskladiti z določbami tega zakona v dveh 
letih po njegovi uveljavitvi. 

109. člen 

Občine ustanovijo organizacije za varstvo, 
oziroma prilagodijo ustanovitvene akte ob- 
stoječih zavodov za spomeniško varstvo v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Obstoječi zavodi za spomeniško varstvo na- 
daljujejo svoje delo kot organizacije za varstvo 
in uskladijo svojo organizacijo in delovanje 
ter samoupravne splošne akte z določbami 
tega zakona v enem letu po njegovi uveljavi- 
tvi. 

Muzeji in arhivi uskladijo svojo organizacijo 
in delovanje ter samoupravne splošne akte z 
določbami tega zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 

110. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo izda izvršilne predpise iz tega zakona 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Dokler ne bodo izdani predpisi iz prejšnje- 
ga odstavka, veljajo izvršilni predpisi izdani 
na podlagi zakonov iz 111. člena, če niso v 
nasprotju s tem zakonom. 

111. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha- 
jo veljati zakon o varstvu narave (Uradni list 
SRS, št. 7/70), zakon o varstvu kulturnih spo- 
menikov (Uradni list LRS, št. 26/61 in št . 
11/65), zakon o muzejih (Uradni list LRS, št. 
32/59 in Uradni list SRS, št. 11/65) in zakon o 
arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list SRS, 
št. 34/73). 

112. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta na svojih sejah 16. julija 1980, skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije pa dne 18. 7. 1980, obravnavala in sprejela 
osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini ter naročila 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj pripravi predlog 
tega zakona. Pri tem naj upošteva pripombe in predloge ter 
stališča delovnih teles obeh zborov in skupščine, stališča 
Družbenopolitičnega zbora ter razprave delegatov na sejah 
vseh treh zborov Skupščine. Še posebej naj predlagatelj do- 
sledneje opredeli obveznosti vseh zainteresiranih za varstvo 
in njihova medsebojna razmerja; akte o razglasitvi naj opre- 
deli tudi s stališča obveznosti, ki iz njih nastajajo; razmeji naj, 
kdaj razglaša spomenik ali znamenitost Skupščina SR Slove- 
nije; določi naj kriterije solidarnosti pri varstvu; natančno naj 
določi, kako more imetnik uveljavljati pravico do družbene 
pomoči; določi naj kriterije za razlastitev in te določbe poveže z 
zakonom o razlastitvi; dosledno naj razmeji med upravno in 
strokovno sfero in določi, katera javna pooblastila opravlja 
slednja; diferencirano naj navede, kaj je v varstvu naravne in 
kulturne dediščine kulturna dejavnost in kaj je dejavnost 
posebnega družbenega pomena; uskladi naj določbe zakona 
z zakonom o prostorskem urejanju in zakonom o stanovanj- 
skem gospodarstvu, ki se pripravljata; opredeli naj kdo krije 
stroške arheološke raziskave, stavbnih zemljišč; upošteva naj 
med etnološkimi spomeniki tudi tiste, ki dokumentirajo življe- 
nje narodnosti in drugih ljudstev pri nas. Ob predlogu zakona 
naj bodo v zasnovi pripravljeni tudi podzakonski teksti. 

Potem, ko je bil osnutek zakona sprejet, je predlagatelj, 
skupaj s Svetom za kulturo pri RK SZDL, organiziral področna 
posvetovanja v Celju, Ljubljani in Postojni, na katerih so 
sodelovali predstavniki občinskih kulturnih skupnosti, občin- 
skih konferenc SZDL, zavodov za spomeniško varstvo, muze- 
jev, galerij, arhivov in planskih ter projektantskih organizacij. 
Poleg tega je predlagatelj sodeloval s predstavniki muzejev in 
z obema strokovnima upravnima organizacijama s tega po- 
dročja, namreč z Zavodom SRS za varstvo naravne in kulturne 
dediščine in še posebej z Arhivom SR Slovenije, ter s pred- 
stavniki skupnosti arhivov. V skladu s pripombami izrečenimi 
v skupščinski razpravi, in na temelju zaveze, ki jo je predlaga- 
telj sprejel že v ekspozeju k osnutku zakona, je bilo namreč 
treba vnesti celotno problematiko arhivskega varstva, tako da 
gre zdaj za zakon, ki ureja vse področje varstva naravne in 
kulturne dediščine. Predlagatelj je pri pripravljanju predloga 
upošteval tudi pripombe in predloge, podane v omenjenih 
posvetovanjih in sodelovanjih, kolikorsosevnačeluskladalez 
usmeritvami, ki jih je dala skupščinska razprava. Slednje je 
predlagatelj v veliki meri lahko upošteval, in to tako splošne, 
kot vzporedno z njim tudi konkretne dopolnitve ali spre- 
membe posameznih določb. 

Prvo poglavje daje splošna načela in nekaj določb o varova- 
nju naravne in kulturne dediščine, kolikor to ni spomenik ali 
znamenitost. Definicije so izpopolnjene, vnešena določba o 
varstvu v izrednih okoliščinah, razširjen in poglobljen 7. člen 
skuša zajeti vsa družbena okolja, pomembna tudi za varstvo 
dediščine in njihovo povezanost. 

Ni bilo mogoče upoštevati tehle splošnih pripomb: 

- zakon premalo poudarja poseben družbeni pomen var- 
stva. 

Tej pripombi ni mogoče pritrditi. Ves zakon je zgrajen na 
spoznanju in namenjen uveljavljanju tega, posebnega druž- 
benega pomena varstva. 

Le posebni pomen dejavnosti tudi opravičuje znatne po- 
sege v sfero lastninskih pravic, ki jih zakon določa, pa tudi v 
upravljanje stvari, ki so družbena lastnina. Za dejavnosti stro- 
kovnih organizacij zakon še izrecno določa, da so posebnega 
družbenega pomena, posebni družbeni interes pa med dru- 

gim zagotavlja z določbami, ki omejujejo ali posebej urejajo 
samoupravljanje v teh organizacijah. 

Ni opredeljena vloga kulturnih skupnosti. Varstvo naravne i n 
kulturne dediščine je ena od kulturnih dejavnosti po veijajo- 
čem zakonu o kulturnih skupnostih, prav tako pa po predlogu 
zakona o svobodni menjavi dela v kulturi. Za dejavnosti stro- 
kovnih organizacij pa 68. člen v 3. odstavku še izrecno pove, 
da je kulturna dejavnost. Tako je podana jasna zveza med 
obema predlogoma zakonov. Zaradi narave in pravnih posle- 
dic akta o razglasitvi za spomenik ali znamenitost bi nikakor 
ne bilo primerno take odločitve nalagati kulturnim skupno- 
stim. 

V 2. odst. 88. člena je predvideno soglasje KSS za usta- 
novitev muzeja. Za arhive in za organizacije za varstvo na- 
ravne in kulturne dediščine pa se to ne zdi primerno, saj je 
njihov ustanovitelj vselej družbenopolitična skupnost v 
skladu s svojo dolžnostjo po tem predlogu. 

Drugo poglavje obravnava tisti del dediščine, ki je spome- 
nik ali znamenitost. Izpopolnjene so definicije teh pravnih 
kategorij, arhivsko gradivo okvalificirano kot zgodovinski, 
torej v širšem smislu kulturni spomenik. 

V podpoglavju o razglasitvi določa predlog v skladu s pri- 
pombami dve vrsti kriterijev, po katerih razglasi spomenik ali 
znamenitost skupščina SRS: vrsta in pomen spomenika ali 
znamenitosti (20. člen). 

Če ustanovi družbenopolitična skupnost posebno organi- 
zacijo za varstvo spomenika, odloči v aktu tudi o njeni pove- 
zanosti z obstoječimi organizacijami (21. člen). 

Pri vseh upravnih in oblastvenih odločitvah iz tega in iz 
drugih poglavij določbe izrecno opozarjajo, da mora temeljiti 
na strokovnih argumentih, ki so stvar strokovnih organizacij. 

Predlagatelj ni mogel neposredno slediti zamisli, da druž- 
benopolitični skupnosti z aktom o zavarovanju nastanejo ob- 
veznosti, ki naj jih zakon določi. Kakor je predlagatelj pojas- 
njeval že ob obravnavanju osnutka, ima akt o zavarovanju ta 
neposreden učinek, da stopijo glede spomenika v veljavo 
omejitve, zapovedi in prepovedi zoper imetnika in zoper 
druge. Strokovna organizacija mora spomenik ali znameni- 
tost vpisati v register ali popis in opravljati v zvezi z njim 
naloge iz tega predloga. 

To naj po našem predlogu vselej velja za strokovno organi- 
zacijo območja, ne glede na to, ali izda akt občina ali repu- 
blika. O morebitnih vlaganjih v spomenik pa ni mogoče niti 
predvideti, ali bodo potrebna, kolikšna in zakaj, niti ne intere- 
sentov, ki bodo prispevali sredstva (imetnik, organizacije 
združenega dela, krajani, nekatere samoupravne interesne 
skupnosti). 

Vprašanja programa obnove in obnavljanja spomenikov in 
zbiranja sredstev zanje v KSS ureja predlog zakona o svobo- 
dni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. Ne predla- 
gamo torej, naj bi družbenopolitična skupnost glede spome- 
nikov, ki jih z aktom zavaruje, hkrati sama prevzemala mate- 
rialne obveznosti. 

- urediti vprašanja nacionalnega kataloga. Predlog ureja 
v okviru dejavnosti strokovnih organizacij vprašanja registra. 
Iz tega registra ali na njegovem temelju je mogoče urejati in 
oblikovati tudi nacionalni katalog, seveda v obsegu in vsebini, 
ki je stvar preudarka strokovnih organizacij in njihovih mož- 
nosti. 

Od konkretnih predlogov ni bilo mogoče upoštevati tehle: 
- 20. člen: Skupščina SR Slovenije mora doseči soglasje 

prizadetih občin. Razumljivo je, da bo po možnosti treba 
doseči (neformalno) soglasnost. V skrajnem primeru pa bi 
skupščina SR Slovenije lahko razglasila spomenik kljub na- 
sprotovanju občine. To omogoča 5. točka 321. člena ustave. 

- 25. člen: tudi premične spomenike naj razglasi skup- 
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ščina. To se zdi iz praktičnih razlogov neprimerno. Takih 
spomenikov je preveč, da bi z razglaševanjem mogli obreme- 
njevati dnevne rede skupščine. 

- 25. člen: ni v skladu z 18. členom. Predlagatelj takega 
neskladja ne vidi. 

- 30. člen: v peti alineji podaljšati rok, za kolikor more 
imetnik posoditi spomenik za razstavo, od 6 mesecev na 12 
mesecev v petih letih. To bi morda bil prehud poseg v 
lastninsko pravico. 

Na novo so oblikovane odločbe o tem, kako, pod kakšnimi 
pogoji in po katerih subjektih je mogoče vlagati družbena 
sredstva v zasebne spomenike (33., 34. člen). Predkupna 
pravica je bolj prenešena z občine na strokovne organizacije 
(39. člen). Dodane so specifične določbe o razlastitvi ali 
prisilnem prenosu nepremičnin spomenikov in povezavo z 
zakonom o razlastitvah (42. - 46. člen) ter razširjene določbe 
o ravnanju z najdenimi ali odkritimi spomeniki in o arheolo- 
ških izkopavanjih (52. - 55. člen). Povsem na novo je vstav- 
ljeno podpoglavje o varstvu arhivskega gradiva, pri čemer 
predlog ne ponavlja določb, ki veljajo za vse spomenike, 
temveč dodaja le, kar je v tej sferi specifičnega. V primerjavi s 
sedanjim zakonom o arhivskem gradivu in o arhivih ne gre za 
vsebinske spremembe. 

V tem poglavju ni bilo mogoče v celoti upoštevati tehle 
predlogov in pripomb: 

- spomenik ne sme biti predmet prekupčevanja. Preku- 
pčevanje je v vsakem primeru kaznivo dejanje. V legalen 
promet s spomeniki pa,bistveno posega določba o predkupni 
pravici. 

- Bolje urediti uvoz in izvoz. Izvoz je skoraj popolnoma 
onemogočen z določbama 12. in 40. člena predloga. Omeje- 
vati uvoz bi gotovo ne kazalo, pospeševati pa ga je mogoče s 
carinskimi olajšavami, kar pa je stvar carinskih predpisov. 

- Oblikovati normativna izhodišča glede revitalizacije 
spomenikov. 

Revitalizacija je eden od pojmov, ki prihajajo v posameznih 
primerih v poštev, ki pa se od drugih posegov (vzdrževanje, 
konserviranje, restavriranje) razlikuje po praktični, lahko tudi 
strokovni plati, normativno pa je ne bi kazalo posebej obrav- 
navati. 

51. člen: - prepoved uporabe spomenika za znamke se ne 
zdi primerna. Z zamenjavo izraza nasprotovalo s škodovalo 
bi ne dosegli želenega varstva, če bi vezali uporabo na so- 
glasje imetnika ne bi varovali širšega družbenega interesa, za 
to pa v tem členu gre. 

53. člen: - Investitor ne more v celoti in zmeraj kriti 
stroškov, nastalih zaradi zavarovalne arheološke raziskave. 
Po zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbenim zemlji- 
ščem se urejanje stavbenih zemljišč financira s sredstvi 
upravljalca, organizacij združenega dela, komunalnih organi- 
zacij, samoupravnih organizacij in skupnosti stanovanjskih 
zadrug in investitorjev (21. člen citiranega zakona). 

Zato zadošča, da zakon o naravni in kulturni dediščini 
določi, da je zavarovalno arheološka raziskava sestavni del 
priprave stavbenega zemljišča. Predlagatelj meni, da v za- 
konu ne bi kazalo deliti dejavnosti strokovnih organizacij na 
tiste, ki so posebnega družbenega pomena, in na tiste, ki niso. 
Pri teh opredelitvah se je najbrž treba ravnati po pretežni 
naravi dejavnosti in jo posplošiti. Tako je ravnal zakonodaja- 
lec tudi doslej v zakonu o muzejih in v zakonu o arhivskem 
gradivu in o arhivih, pa tudi v novejšem zakonu o založništvu. 
Opredelitev, da je dejavnost strokovnih organizacij kulturna 
dejavnost, prav tako ni nova; vsebuje jo že zakon o kulturnih 
skupnostih. Tudi tu gre za opredelitev po pretežni naravi 
dejavnosti, ki sicer gotovo vsebuje vsaj še elemente upravnih 
in raziskovalnih dejavnosti. Pomen določbe je v tem, da je 
poglavitni prostor za svobodno menjavo dela za strokovne 
organizacije v kulturnih skupnostih, kar nikakor ne izključuje 
tudi njihovega povezovanja v drugih interesnih skupnostih. 
Del dejavnosti pa po predlogu financira proračun. 

- Utrditi položaj delegatov iz OZD in krajevnih skupnosti v 
organih strokovnih organizacij in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Kakor je ta potreba pereča, je vendar očitno, da 
gre za politično, ne za pravno nalogo. 

77. člen: prevelika pooblastila delegatom družbene skup- 
nosti, po vsebini pa to sodi v statut. Pravice »zunanjih« 
delegatov so take, kot v drugih organizacijah, ki opravljajo 
dejavnost posebnega družbenega pomena. Ker gre za pose- 
ganje v samoupravne pravice delavcev po ZZD lahko te pra- 
vice določi samo zakon. 

IV. poglavje vsebuje kazenske določbe, ki so strožje kot v 
osnutku. 

V. poglavje med drugim podaljšuje veljavnost podzakon- 
skih predpisov, dokler ne bodo sprejeti novi. 

Uveljavljanje tega zakona samo po sebi ne bi terjalo novih 
stroškov, saj ne vnaša nalog, ki bi jih ne vsebovali že doslejš- 
nji predpisi. Kvalitetnejša in doslednejša varstvena dejavnost 
bi seveda zahtevala več kadrov, materialnih pogojev in sred- 
stev. 

Toda to velja v enaki meri tudi ob sedanji zakonodaji. 
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Ljubljana, 9. 12. 1980 

OSNUTEK PROGRAMA DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za leto 1381 

Osnutek programa Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora za leto 
1981 izhaja iz načelnih izhodišč, ki so bila obliko- 
vana v informaciji o uveljavljanju metod in načinov 
dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in de- 
lovnih teles, ki so jo sprejeli zbori skupščine. Pri- 
pravljen je tudi na podlagi izkušenj, ki so veljale 
pri dosedanjem programiranju dela. Tako se je pri 
pripravi programa izhajalo iz temeljnih načel, po 
katerih je treba pri programiranju dela zagotoviti v 
največji meri demokratičnost pri pripravi in spreje- 
manju programa, uveljaviti načelo kontinuiranega 
planiranja in iz vsebinskega vidika zagotoviti od- 
prtost programa; uresničiti čim večjo povezanost 
in usklajenost delovnega programa skupščine s 
programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki so- 
delujejo v skupščinskem odločanju; pri tem pa je 
potrebno realno programirati in zagotoviti priori- 
teto reševanju najbolj aktualnih družbenih nalog. 
V programu dela zborov za leto 1981 se je skušalo 
čim bolj uveljaviti funkcijo, ki jo ima Skupščina SR 
Slovenije pri sprejemanju uresničevanja sprejete 
politike in aktov. 

V osnutku programa za leto 1981 je dana priori- 
teta 

- sprejemanju družbenega plana SR Slovenije 
in SFR Jugoslavije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje, sprotnim ocenam, kako se izvaja resolucija 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije in SFR Jugoslavije v letu 1981 in kako se 
uresničujejo predvideni stabilizacijski ukrepi ter 
pripravam in sprejemanju resolucije za leto 1982; 

- obravnavi oziroma nadaljnji obravnavi zako- 
nov, ki so bili programirani že za sedanje program- 
sko obdobje, pa v tem obdobju postopek spreje- 
manja zakonov še ni bil v celoti opravljen. Gre 
zlasti za naslednja področja: splošna ljudska 
obramba, zakonska ureditev družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje; stanovanjska zako- 
nodaja, urejanje prostora, davčna zakonodaja; 

- nalogam, ki jih je potrebno nujno reševati na 
podlagi ocene konkretnih družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih razmer v celotni samoupravni 

politični strukturi republike. Iniciative za obrav- 
navo takih vprašanj naj bi do sprejema delovnega 
programa - in med letom, dajali predvsem druž- 
benopolitični dejavniki; 

- vprašanjem, za katerih reševanje pokažejo 
delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih prek svojih delegacij 
in delegatov poseben interes; 

- spremljanju uresničevanja politike in aktov 
Skupščine SR Slovenije; 
f - spremembi ustave SR Slovenije in sodelova- 

nju pri sprejemanju ustave SFR Jugoslavije in 
spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov glede 
na predvidene ustavne amandmaje. 
Kljub načelom, za katera so se odločili zbori, da 
naj bo dan v programu pretežni poudarek sprem- 
ljanju uresničevanja politike in aktov, to vendarle 
še ni bilo mogoče dovolj uveljaviti. Tako je pro- 
gram še vedno pretežno zakonodajne narave. Pri 
tem je treba ugotoviti, da gre v večini primerov za 
spremembe in dopolnitve zakonov, kar izhaja iz 
ocen in analiz uresničevanja politike in aktov na 
določenem področju. V programu je tako le malo 
aktov, s katerimi se na novo urejajo odnosi na 
posameznih področjih. 

V programu pa so predvidene tudi nekatere na- 
loge, ki izhajajo iz spremljanja uresničevanja 
sprejete politike in aktov na področjih uresničeva- 
nja delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v SR Sloveniji, nadaljnjega razvoja krajevnih skup- 
nosti, priprav na usmerjeno izobraževanje, druž- 
bene preobrazbe pravosodja, pravne pomoči, svo- 
bodne menjave dela v nekaterih družbenih dejav- 
nostih, itd. 

Ugotoviti pa je potrebno, da je kljub sprejetim 
usmeritvam zborov, da je program Skupščine SR 
Slovenije program družbenopolitične aktivnosti 
vseh družbenih dejavnikov v republiki, ki sodelu- 
jejo v delu skupščine, osnutek programa še vedno 
pripravljen predvsem na osnovi programa Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in delovnih 
teles skupščine in zborov, in le v manjši meri na 
podlagi predlogov družbenopolitičnih organizacij, 
samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih sa- 



moupravnih organizacij in skupnosti in njihovih 
delegacij. Ob tem pa ne gre prezreti pomembno 
temeljno načelo, da je program odprt za vse po- 
bude, zlasti pa za pobude družbenopolitičnih de- 
javnikov za obravnavo nujnih vprašanj, ki bodo 
rezultat ocene družbenoekonomskih in razvojnih 
razmer v zvezi z uresničevanjem stabilizacije in 
planskih nalog. 

V osnutek programa niso vključeni samoupravni 
splošni akti samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki 
jih potrjuje oziroma daje soglasje Skupščina SR 

Slovenije. Ti akti bodo vnešeni v periodične de- 
lovne načrte zborov, ko bodo predloženi od ustrez- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V osnutku programa so zajete tudi teme in akti iz 
programov zborov Skupščine SFRJ. Konkretne na- 
loge iz teh programov in način njihove obravnave 
so razvidne iz osnutka programa zborov, pri čemer 
daje osnutek programa prednost tistim zadevam, 
ki pomenijo nadaljnje uresničevanje in dograjeva- 
nje političnega sistema. 

I. DEL 

TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SRS 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije 
Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Gradivo pršp.-avi: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Rok obravnave; 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitičhi zbor 

* 

2. Ustavni zakon za izvedbo amandmajev I do V 
k ustavi SR Slovenije 

Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 

.Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Uresničevanje delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v SR Sloveniji 

Gre za stalno nalogo Skupščine SR Slovenije, v okviru 
katere bodo zbori obravnavali nekatere aktualne naloge s 
tega področja, ki izhajajo iz sklepov zborov, sprejetih ob 
obravnavi informacije o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. 

Predlagatelj: 
odbori za družbenopolitični oziroma komunalni sistem 

vseh zborov 
Gradivo pripravi: 
posebno delovno telo 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor obravnavajo tudi skupščine samo- 

upravnih interesnih skupnosti 

4. Spremembe in dopolnitve poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov 

Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 

Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 

Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. in IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5, Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti 

Gradivo pripravi: 
Skupina delegatov Zbora občin 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Uresničevanje varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine 

Potrebno bi bilo celovito oceniti uresničevanje varstva sa- 
moupravnih pravic in družbene lastnine ter pri tem proučiti 
položaj in funkcijo organov nadzofstva v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, posebej pa 
še organov samoupravne delavske kontrole in organov druž- 
benega nadzorstva v družbenopolitičnih skupnostih. V tem 
okviru je še posebej treba oceniti kako skupščine družbeno- 
političnih skupnosti uresničujejo svojo ustavno funkcijo na 
področju družbenega nadzorstva. 

Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

in Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije 
Gradivo pripravijo: 
Pristojni organi in organizacije po dogovoru,s predlagate- 

ljema 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Uresničevanje družbene preobrazbe uprave 
z 
- informacijo o izvajanju predpisov o upravnem 
postopku pred upravnimi organi ter 
pooblaščenimi organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi 

Gradivo bo vsebovalo uveljavljanje z zveznim in republiškim 
sistemskim zakonom začrtanih družbenih ciljev preobrazbe 
državne uprave z vidika organizacije in delovanja upravnih 
organov, kakor tudi kadrovsko problematiko, uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov in samoupravno organiziranje delav- 
cev in delovnih ljudi v delovnih skupnostih teh organov. 
Posebej je treba v tem okviru proučiti delovanje in uveljavlja- 
nje republiških komitejev kot oblik podružbljanja uprave. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sistemu državne uprave in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih 

Sprejem ustavnih amandmajev ter zveznega zakona o te- 
meljih sistema državne uprave in Zveznega izvršnega sveta bo 
zahteval tudi spremembe in dopolnitve republiškega zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
Po sprejemu ustavnih amandmajev 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in delu republiških upravnih 
organov in republiških organizacij 

V obstoječem zakonu bo potrebno glede na novi zakon o 
upravah družbenih prihodkov spremeniti določbe o statusu in 
delovnem področju republiške uprave za družbene prihodke. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
II. in IV. trimesečje 1981 
Prostojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

10. Zakon o upravah za družbene prihodke 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

12. Uresničevanje zakona o pravni pomoči 
Zakon o pravni pomoči se je začel v Sloveniji uresničevati v 

konceptu podružbljanja vseh oblik pravne pomoči kot po- 
membne družbene funkcije, zaradi tega je potrebno oceniti, 
kako se je uveljavila pravna pomoč, zlasti, kako se uveljavljajo 
službe pravne pomoči v temeljnih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in občinah. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi:. 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

13. Zakon o Republiškem svetu za varstvo 
ustavne ureditve 

Glede na to, ,da je prenehal veljati zakon o republiških 
svetih, je potrebno s posebnim zakonom urediti področje dela 
in funkcije Republiškega sveta za varstvo ustavne ureditve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zakonodajo 
Predlog za izdajo zakona: 
i. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. Zakon o ustanovitvi družbenih svetov za 
posamezna upravna področja oz. za 
posamezne republiške upravne organe 

Z zakonom bodo na podlagi poprejšnjega dogovora udele- 
žencev pri delu družbenih svetov ustanovljeni družbeni sveti 
za posamezna upravna področja iz republiške pristojnosti oz. 
za posamezne.republiške upravne organe. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

15. Zakon o določitvi zaokroženega urbanega 
območja občin Maribor-Pesnica, Maribor- 
Pobrežje, Maribcr-Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor in Maribor-Tezno 

Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojen: 
Zbor občin 

16. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 

Glede na to, da je bil 29. oktobra 1980 sprejet zvezni zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih varnosti 
cestnega proneta, ki na novo ureja dSločena vprašanja, je 
potrebno v skladu s tem zakonom spremeniti in dopolniti tudi 
republiški zakon. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih vprašanj s pooročja 
varnosti železniškega prometa 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek: 
I. trimesečje 1981 
Predlog: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

18. Zakon o varnosti na žičnicah 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

19. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega deia 
Skupščine SRS 

Republiška volilna komisija je v sodelovanju z volilno komi- 
sijo pri predsedstvu RK SZDL izdelala analizo delegatskega 
sistema in dograjevanja volilnega sistema, v kateri so nave- 
dena nekatera vprašanja in predlagane rešitve za dograditev 
volilnega sistema. Zakon je potrebno spremeniti tudi zaradi 
pobude delegatov v Zboru združenega dela Skupščine SRS. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in RK SZDL 
Zakona pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun ob 

sodelovanju z republiškim komitejem za zakonodajo 
Predloga za izdajo z osnutkom zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predloga zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu člana 
Predsedstva SRS 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in odpoklicu člana Predsedstva SFRJ iz 
SRS 

Zakona je potrebno spremeniti in dopolniti glede na predvi- 
dene ustavne amandmaje. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakona pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v 

sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo 
Rok obravnave: 
po sprejemu amandmajev k zvezni in republiški ustavi 
Pristojni: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti 

Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 - priprava in predložitev zakona bo 

odvisna od sprejema zveznega zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

22. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
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Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

23. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku 

Glede na obvestilo Ustavnega sodišča SRS in na sklep 
Družbenopolitičnega zbora v zvezi z nekaterimi problemi si- 
stemske narave v sedanjem zakonu o samoprispevku bodo 
zbori proučili ali je potrebno spremeniti oziroma dopolniti 
zakon na tem področju. 

Predlagateij: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance v sodelovanju z Republi- 

škim komitejem za zakonodajo 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

24. Uresničevanje skiepov Skupščine SRS v 
zvezi z delovanjem enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih naravnih in drugih nesreč v SR 
Sioveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 29. 3. 1979 
obravnavala informacijo o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v SR Sloveniji ter zadolžila Izvršni svet, da 
oceni organiziranost, usposobljenost in opremljenost za rav- 
nanje v primerih naravnih in drugih nesreč ter na tej podlagi 
analizira družbene dogovore in sistemske rešitve na tem po- 
dročju ter predlaga ustrezne spremembe in dopolnitve. 

Predlagate!]: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Medresorska delovna skupina Izvršnega sveta v sodelova- 

nju z RK SZDL Slovenije 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

25. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: 
Reoubliški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Rok: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

26. Poročilo o uresničevanju stališč, priporočil 
in sklepov Skupščine SRS za uresničevanje 
posebnih pravic italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji z 

- zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osebnem imenu in 

- zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o matičnih knjigah 

Predlagatelj poročila: 
Komisija Skupščine SRS za narodnosti 

Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Predlagatelj zakonov: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakona pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predloga za izdajo zakona:, 
II. trimesečje 1981 
Osnutka zakonov: 
II. trimesečje 1981 
Predloga zakonov: 

III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ 

1. Družbeni plan Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 z 

- analizo izvajanja družbenega plana S3 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1981 in 
prvo oceno možnosti razvoja v letu 1932 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
lil. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Resolucija o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1932 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek: 
IV. trimesečje 1981 
Predlog: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični 2bor 
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4. Spremljanje uresničevanja politike 
stabilizacije, predvidene v resolucijah o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije in 
SFRJ v letu 1981 

Skupščina SRS bo v dogovoru z Izvršnim svetom Skupščine 
SRS sproti ocenjevala stanja na tem področju. 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. Uresničevanje sistema družbenega 
planiranja v SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradiva pripravi: 
Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 < ' 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1932 do 1985 

Konec leta 1981 se izteče veljavnost obstoječega zakona o 
dodatnem prispevku solidarnosti, s katerim se zagotavljajo 
sredstva za izpolnitev obveznooti plačila prispevka SR Slove- 
nije za obnovo in izgradnjo območij v Črni gori, ki jih je 
prizadel potres. Ker je predvidena obveznost za obdobje do 
leta 1985, bo potrebno predlagati podaljšanje takšne zakon- 
ske obveznosti plačevanja prispevka in ustrezno spremeniti 
sklenjeno stopnjo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zaton pripravi: 
RepubHški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo zakona: 
III. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
izhodišča: 
IV. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Uresničevanje zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih 

Analizo o uresničevanju zakona je potrebno pripraviti na 
podlagi zahteve Zbora združenega dela in Zbora občin ob 
obravnavi zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979 in ob izhodiščih za pripravo proračuna za 
leto 1981. Ugotovitve iz razprave bodo služile kot podlaga za 
morebitne spremembe zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v 

sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance 

Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o zaključnem računu proračuna SR 
Siovenije za leto 1980 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za'pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna:"' 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10, Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Investicijskih vlaganjih SR Siovenije v 
graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 
od leta 1978 do leta 1982 

Sprejeta politika na področju družbenoekonomskega ra- 
zvoja in stabilizacijski ukrepi v zvezi z negospodarskimi inve- 
sticijami narekujejo spremembo programa investicijskih vla- 
ganj SR Siovenije, ki je bil sprejet z zakonom v letu 1978. Ta 
program bo spremenjen glede obsega in dinamike vlaganj in 
bodo posamezne investicije izločene oziroma spremenjene. 
Realizacija'programa naj bi bila podaljšana do konca srednje- 
ročnega obdobja, to je do leta 1985. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

SEL DRUŽBENOEKONOMSKI OĐNOSS 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela 

Glede na sklepe in stališča zborov ob obravnavi informacije 
o družbenoekonomskih odnosih na področju samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje in sistemskih za- 
konov s tega področja ter zakonov s področja družbenih 
dejavnosti, je potrebno pripraviti spremembo in dopolnitev 
veljavnega zakoha. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zakonodajo 
Predlog za izdajo zakona; 
lil. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Zakon o energetskem gospodarstvu 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
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Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Zakon o javnih cestah 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vodah 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakonđ: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega- 
družbenega pomena 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 

» Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o samoupravnih Interesnih skupnostih za PTT 
promet 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o graditvi objektov 

Spremembe in dopolnitve obstoječega zakona so nujno 
potrebne zaradi določenih neurejenih vprašanj v zvezi z zago- 
tovitvijo sredstev za graditev objektov (potrdilo SDK o zagoto- 
vitvi sredstev). 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 

v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 

9. Zakon o urejanju prostora 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnimi zemljišči 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela. 
Zbor občin 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
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Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 

Zakon je bil že obravnaval v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svćt Skupščine1 SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin _ 
Družbenopolitični zbpr 

13. Zakon o davkih občanov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin . ' v 

14. Zakon o kompenzacijah ' 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

15. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za delo 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

16. Poročilo o pripravah za začetek 
izobraževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem ietu 1981 do 1982 

Zbori so ob sprejemu zakona o usmerjenem izobraževanju 
sprejeli sklep, da Izvršni svet v juniju 1981 predloži Skupščini 
SRS poročilo o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu 
o usmerjenem izobraževanju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno kul- 

turo 
Rokobravrtave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

17. Zakon o vzgojnoizobraževalnth 
organizacijah z italijanskim oziroma 
madžarskim jezikom in o dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR 
Sloveniji 

Zakon, ki je bil sprejet 1972. leta je potrebno v celoti 
spremeniti in dopolniti ter ga uskladiti z določbami sistemskih 
zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so bili sprejeti 
1980. leta. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno kul- 

turo 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

18. Uresničevanje zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 

Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje stanje na 
področju raziskovalne dejavnosti, uresničevanje družbenoe- 
konomskih odnosov in samoupravne organiziranosti. 

Predlagatelj: 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

19. Poročilo o uresničevanju politike 
zaposlovanja . 

Poročilo naj prikaže kako se uresničuje politika zaposlova- 
nja in opozori na probleme, ki se pri tem pojavljajo. Še 
posebej naj bo v poročilu navedeno kako se izvršuje sklep 
Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora, po 
katerem naj Izvršni'svet Skupščine SRS stalno spremlja vse 
akcije za odpravo in preprečevanje pojavov najemanja in 
prodajanja delovne sile, sprpti sprejema ustrezne ukrepe ter v 
začetku leta 1981 poroča Zboru združenega dela o učinkovi- 
tosti ukrepov, ki so bili sprejeti na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za delo 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1981 
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Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Siovenije 

20. Informacija o uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji 

Informacija bo prikazala stanje in probleme na področju 
preventivne dejavnosti i,n obsega problematike zdravstvenih 
storitev, preskrbljenosti zdravstva.z zdravili ter zdravstvenim 
materialom, epidemiološke situacije, uresničevanje svobodne 
menjave dela, kadrovske problematike, investicijske dejavno- 
sti itd. 

Predlagatelj: 
Zdravstvena skupnost Slovenije 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

21. Uresničevanje zakonov s področja 
kmetijstva (združevanje kmetom, kmetijska 
zemljišča, dedovanje kmetijskih zemljišč, 
starostno zavarovanje kmetov, preživninsko 
varstvo kmetov) 

Gradivo je potreBno pripraviti glede na nekatera odprta • 
vprašanja .družbenega položaja kmetov in njihove socialne 
varnosti. Ugotovitve iz razprave bodo služile kot izhodišče za 
spremembe in dopolnitve zakonov s tega področja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

22. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za delo v sodelovanju z Republiškim 

komitejem za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog za izdajo zakona: 

II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

23. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

24. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi nomadske paše 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: * 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

25. Poročilo o izvajanju sklepov in stališč 
Skupščine SRS o temeljnih usmeritvah za 
organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže 
ter zunanjetrgovinskih kadrov doma In v tujini 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje v sodelova- 

nju z Gospodarsko zbornico Slovenije in SI3EOT 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

26. Ocena uresničevanja sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
FSok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

27. Ocena uresničevanja rescSucšje SR 
Slovenije o sodelovanju z državami v razvoju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

28. Zakon o turistični dejavnosti 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske za- 

deve v sodelovanju s Komitejem za turizem 
Osnutek: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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fl. DEL 

Soglasja k aktom, ki jih sprejemata Zvezni zbor in Zbor 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s 

skupščinami socialističnih republik in socialističnih 

avtonomnih pokrajin. 

I. ZVEZNI ZBOR 

1. Predlog sprememb posameznih določb v 
Ustavi SFRJ 

Predlagatelji 
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja oziroma 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Pristojni: , 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1982 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1962 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

Razvojna politika 

1. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985 v letu 1982 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor ^ 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in 
denarne politike in skupnih temeljev kreditne 
politike za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za 
leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Določitev celotnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela, 

. Zbor občin 

ZAKONODAJNI DEL 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank republik 
in narodnih bank avtonomnih pokrajin 

Spremembe in dopolnitve tega zakona naj bi vsebovale 
rešitve glede: uporabe emisije po temeljnih in združenih ban- 
kah in na podlagi vrednostnih papirjev, ki jih izdajo interne 
banke in dajo bankam v eskont; višine povračila za uporab- 
ljena sredstva obvezne rezerve za vzdrževanje dnevne likvi- 
dnosti; kreditiranja Jugoslovanske banke za mednarodnoe- 
konomsko sodelovanje; kreditiranje tržnih blagovnih rezerv; 
poslovanja vojaškega servisa, pooblastila Narodne banke Ju- 
goslavije, da lahko uvaža in vnaša monetarno zlato; kontrole 
pri bankah in končnih uporabnikih ter postopek kontrole; 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev delovne skup- 
nosti v Narodni banki Jugoslavije. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o kritju tečajnih razlik, nastalih pri 
bankah zaradi spremembe dinarskega tečaja in 
tekočega deviznega priliva bank v letu 1980 

Z zakonom naj bi uredili naslove, iz katerih so nastale 
tečajne razlike ter nosilce za poravnavo teh razlik, način 
poravnave tečajnih razlik, periodiko njihove poravnave in 
skrajni rok do katerega bi morala banka poravnati negativni 
saldo tečajnih razlik v letu 1980. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

3. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje 
programa graditve proste cone, ustanovljene s 
sporazumom o zboljšanju gospodarskega 
sodelovanja med SFRJ in republiko Stalijo 
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Z zakonom bo določen celotni znesek sredstev za financira- 
nje proste cone, ustanovljene s sporazumom o zboljšanju 
gospodarskega sodelovanja med SFRJ in republiko Italijo. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona naj bi revidi- 
rali njegove določbe o prekrških ter uskladili carinsko osnovo 
za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o carinski tarifi 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona naj bi zmanj- 
šali carinske stopnje za stroje, aparate in električno opremOj 
da bi uskladili višino carinske obremenjenosti z drugimi pro- 
izvodi in razbremenili stroške gospodarstva v skladu s stabili- 
zacijskimi ukrepi. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju federacije 

Spremembe in dopolnitve tega zakona se bodo nanašele 
na: sistem financiranja JLA, sistem financiranja dopolnilnih 
sredstev gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin, sistem financiranja razerv; sistem financiranja za 
potrebe spodbujanja izvoza opreme; sistem financiranja 
družbenopolitičnih organizacij ter prizadevanje za postopno 
preseganje deficitarnega financiranja federacije in dr. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o denarnem sistemu 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bo urejeno 
vprašanje, kaj sodi v zadeve plačilnega prometa. Zakon bo 
usklajen s spremembami predpisov glede dela in delovanja 
internih bank, opravljene pa bodo tudi druge spremembe in 
dopolnitve zakona, če bo ocenjeno, da je to nujno. 

Pristojen: 
Zbor združenega deia 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino 

Spremembe in dopolnitve tega zakona se bodo nanašale 
na: vprašanja uporabe deviznih sredstev in njihovega združe- 
vanja; plačilno-bilančne in devizno-bilančne pozicije republik 
in pokrajin; kompenzacije; metodologijo spremljanja uresni- 
čevanja plačilne in devizne bilance ter druga vprašanja v zvezi 
z uresničevanjem ukrepov gospodarske stabilizacije. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o tarifi zveznih administrativnih taks 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bo usklajena 
višina konzultarnih taks za nekatera dejanja s taksami, ki jih 
predpišejo republike in pokrajini, predpisane pa bodo tudi 
nove tarifne številke za dejanja, ki so posledica spremembe 

zveznih zakonov, z uporabo katerih se sprejmejo upravni in 
drugi akti, za katere velja plačevanje taks. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

10. Zakon o dopolnitvi zakona o dolgoročni 
proizvodni kooperacij, poslovno-tehničnem 
sodelovanju in pridobivanju ter odstopanju 
materialne pravice do tehnologije med 
domačimi organizacijami združenega dela in 
tujimi osebami 

Z dopolnitvami zakona je treba urediti vprašanje plačil in 
izterjatev po sklenjenih pogodbah o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji prek posebnega deviznega računa, ki ga vodijo 
pooblaščene banke, in njihovo evidentiranje pri republiških in 
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnostih za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

11. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Z zakonom je treba urediti vprašanje izvajanja investicijskih 

del v tujini, dogovarjanje o skupnem nastopu na tujih trgih, 
dajanje olajšav organizacijam združenega dela, ki izvajajo 
investicijska dela v tujini, obračunavanje stroškov poslovanja 
in ugotavljanje dobička. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 

nega zbora Skupščine SFRJ so navedene številne teme, kate- 
rih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete po- 
litike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav tako 
so v programih obeh zborov predlagane spremembe in dopol- 
nitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v samo- 
stojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije 
vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in zborov, 
SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in delegatov v 
Zveznem zboru. 

Med pomembnejše teme iz programa Zbora republik in 
pokrajin sodijo: poročilo o uresničevanju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1S81 do ieta 1985 v letu 1981, 
analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja manj razvi- 
tih ter analiza uresničevanja dogovorjene politike hitrejšega 
razvoja gospodarstva SAP Kosovo; analiza o izvajanju novega 
sistema družbenega planiranja; poročilo o delu v zvezi s 
pripravo in sprejetjem družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1986-1995 oz. za posamezna področja do leta 2000; 
organiziranost trga s surovinami in reprodukcijskim materia- 
lom ter z blagom široke porabe; poročilo o uresničevanju 
skupne devizne politike kreditnih odnosov s tujino 1n politike 
dinarskega tečaja v letu 1981 ter tendence in probleme, ki se 
pojavljajo pri izvajanju te politike na začetku ieta 1981. 

V programu Zveznega zbora so naslednje pomembnejše 
teme in akti: analiza odnosov v delitvi dohodka s predlogi 
ukrepov za omejitev porabe v okviru realno ustvarjenega 
dohodka; analiza o izvajanju sistema družbenega načrtova- 
nja; nekatera vprašanja uresničevanja ustavne zasnove fede- 
racije (udeležba republik in avtonomnih pokrajin pri konstitui- 
ranju in delovanju Skupščine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta 
in zvezne uprave); uresničevanje ustavne zasnove o občini; 
zakon o temeljih odnosov pri gospodarjenju s sredstvi za 
zboljšanje in razširjanje materialne osnove združenega dela 
in pravice delavcev iz naslova minulega dela; zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema; zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja; zakon o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o temeljih sistema zavarovanja premoženja in 
oseb; zakon o temeljih družbenega sistema obveščanja; za- 
kon o temeljih sistema javnega obveščanja; zakon o splošni 
ljudski obrambi. 

poročevalec XI 



PREGLED 

tem In, aktov iz osnutka programa defa zborov 

Skupščine SR Slovenije za leto 1981 po trimesečjih 

I. TRIMESEČJE 

a) Teme: 
1. Poročilo o uresničevanju politike zaposlovanja 

b) Akti: 
1: Zakon o upravah za družbene prihodke (predlog) 
2. Zakon o republiškem svetu za varstvo ustavne ureditve 

(predlog za izdajo) 
3. Zakon o republiškem svetu za varstvo ustavne ureditve 

(osnutek) 
4. Zakon o določitvi zaokroženega urbanega območja občin 

Maribor (predlog) 
5.! Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi 

določenih vprašanj s področja varnosti železniškega pro- 
meta. (osnutek) 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi 
določenih vprašanj s področja varnosti železniškega pro- 
meta (predlog) 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
delegiranju v skupščine (predlog za izdajo z osnutkom) 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in oko- 
liših za zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
(predlog za"izdajo z osnutkom) 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju 
(predlog za izdajo) 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju 
(osnutek) 

II. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samopri- 
' spevku (predlog za izdajo) 

12. Družbeni plah Slovenije za obdobje 1981 do 1985 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicij- 

skih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in'nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 (predlog za 

• izdajo) 
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicij- 

skih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 (osnutek) 

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih 
(predlog) 

16,. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov (predlog za izdajo) 

17. Zakon o urejanju prostora (osnutek) 
18. Zakon o davkih občanov (predlog) 
19. Zakon o kompenzacijah (predlog zakona) 
20. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih (predlog) 
21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi 

nomadske paše (predlog) 
22. Zakon o turistični dejavnosti (osnutek) 

II, TRIMESEČJE 

a) Teme: 
1. Uresničevanje družbene preobrazbe uprave 
2: Poročilo o uresničevanju stališč, priporočil i/i sklepov 

Skupščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in njuhnih pripadnikov v 
SR Sloveniji 

3. Uresničevanje zakona o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih 
4. Poročilo o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu 

o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82 
5. Uresničevanje zakonov s področja kmetijstva - združeva- 

nje kmetov, kmetijska zemljišča, dedovanje kmetijskih zem- 
ljišč, starostno zavarovanje kmetov, preživninsko varstvo 
kmetov 

6. Poročilo o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slo- 
venije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zuna- 
njetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v 
tujini 

b) Akti: 
1. Predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije 
2. Ustavni zakon za izvedbo amandmajev I do V k ustavi SR 

Slovenije 
3. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slo- 

venije in poslovnikov-zborov (osnutek) 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 

ciji in delu republiških upravnih organov in republiških orga- 
nizacij (predlog za izdajo z osnutkom) 

5. Zakon o ustanovitvi družbenih svetov za posamezna 
upravna področja oziroma za posamezne republiške upravne 
organe (predlog) 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnostni 
cestnega prometa (predlog za izdajo) 

7. Zakon o varnosti ria žičnicah (predlog) 
8. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti 

(predlog) 
9. Zakon o spremambah in dopolnitvah zakona o orožju 

(predlog) 
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 
imenu (predloga za izdajo) 
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 
imenu (osnutek) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 
knjigah (predlog za izdajo) 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 
knjigah (osnutek) 
14. Zakon o zaključnem računu proračuna SR Slovenije za 
leto 1980 (predlog) 
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicij- 
skih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 (predlog) 
16. Zakon o javnih cestah (osnutek) 
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 
(osnutek) 
18. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samou- 
pravnih interesnih skupnostih za PTT promet (predlog za 
izdajo) 
19. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov (osnutek) 
20. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči (osnutek) 
21. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih (osnutek) 
22. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (osnutek) 
23. Zakon o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoi- 
zobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji (predlog za izdajo) 
24. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov (predlog za izdajo) 
25. Zakon o turistični dejavnosti (predlog) 
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III. TRIMESEČJE 

a) Teme: 
1. Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR 

Slovenije o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 
2. Uresničevanje zakona o pravni pomoči 
3. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in dru- 

žinskih razmerjih 
4. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvaja- 

nju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 

5. Informacija o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR> 
Sloveniji 

6. Ocena uresničevanja sklepov in stališč Skupčine SR Slo- 
venije o obmejnem gospodarskem sodelovanju 

b) Akti: 
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni 

inšpekciji (predlog) 
2. Zakon o republiškem svetu za varstvo ustavne ureditve 

(predlog) 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 

cestnega prometa (osnutek) 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 

delegiranju v skupščine (predlog) 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 

okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije (predlog) 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osebnem 
imenu (predlog) 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matičnih 
knjigah (predlog) 

8. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 
1985 (predlog za izdajo) 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela (predlog za izdajo) 
10. Zakone energetskem gospodarstvu (predlog) 
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunal- 
nih dejavnostih posebnega družbenega pomena (osnutek) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samou- 
pravnih interesnih skupnostih za PTT promet (osnutek) 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov (predlog) 
14. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (osnutek) 
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov (osnutek) 

IV. TRIMESEČJE 

a) Teme: 
1. Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih od- 

nosov v SR Sloveniji 
2. Uresničevanje varstva samoupravnih pravic in družbene 

lastnine 
3. Uresničevanje sklepov Skupščine SR Slovenije v zvezi z 

delovanjem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji 

4. Uresničevanje sistema družbenega planiranja v SR Slove- 
niji 
5. Uresničevanje zakona o raziskovalni dejavnosti in razi- 

skovalnih skupnostih 
6. Ocena uresničevanja resolucije SR Slovenije o sodelova- 

nju z državami v razvoju 

b) Akti: 
1. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slo- 

venije in poslovnikov zborov (predlog) 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 

ciji in delu republiških upravnih organov in republiških orga- 
nizacij (predlog) 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 

cestnega prometa (predlog) 
4. Resolucija o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981 do 1985 v letu 1982 (predlog) 
5. Resolucija o izvajanju družbnega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981 do 1985 v letu 1982 (osnutek) 
6. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 

1985 (osnutek) 
7. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 (izhodišča) 
8. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 (predlog) 
9. Zakon o javnih cestah (predlog) 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 
(predlog) 
11. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunal- 
nih dejavnostih posebnega družbenega pomena (predlog) 
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samou- 
pravnih interesnih skupnostih za PTT promet (predlog) 
13. Zakon o urejanju prostora (predlog) 
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči (predlog) 
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih (predlog) 
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (predlog) 
17. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (predlog) 
18. Zakon o vzgojnoizobraževainih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgojnoi- 
zobraževainih organizacijah v SR Sloveniji (osnutek) 
19. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov (predlog) 

OPOMBE: ena tema in trije Zakoni časovno niso opredeljeni. 
Gre za temo: Spremljanje in uresničevanje politike stabiliza- 
cije, predvidene v resolucijah za izvajanje družbenega plana 
SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1981. Skupščina bo, v 
dogovoru z Izvršnim svetom, sproti ocenjevala stanje na tem 
področju. 
Na zakonodajnem področju gre za tri zakone in sicer: 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 

državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu predsednika in članov predsedstva SR Slovenije, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu člana predsedstva SFRJ iz SR Slovenije 

Gre za zakone, ki jih bo potrebno spremeniti oziroma dopol- 
niti na podlagi ustavnih amandmajev. 
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URESNIČEVANJE PR 

ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1980 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 30. januarja 1980 
sprejeli program svojega dela za leto 1980, ki je bil nato 
konkretiziran v periodičnih delovnih načrtih za vsako trime- 
sečje posebej. Periodični delovni načrt za prvo trimesečje je 
bil sprejet istočasno z letnim delovnim programom, za drugo 
in tretje trimesečje na sejah zborov 2. aprila, za četrto trime- 
sečje pa na sejah zborov 30. septembra 1980. 

Uresničevanje zastavljenega delovnega programa je v glav- 
nih obrisih potekalo takole: 

Skupščina SR Slovenije je uresničevala zastavljeni delovni 
program na sejah zborov in na sejah delovnih teles skupščine 
in zborov. V letu 1980 sta imela Zbor združenega dela in Zbor 
občin vsak po 18 sej z 237 oziroma 225 točkami dnevnega 
reda, Družbenopolitični zbor pa 17 sej z 92 točkami dnevnega 
reda. Napram letu 1979 so imeli zbori v letu 1980 po eno, 
Družbenopolitični zbor pa 2 seji več in so obravnavali več točk 
dnevnega reda. 

Zbori so zasedali 6 mesecev to je januarja, februarja, marca, 
maja, junija in septembra po enkrat, aprila dvakrat, julija, 
novembra in decembra pa po trikrat. 

Do 18. novembra 1980 so imela delovna telesa Zbora zdru- 
ženega dela 67 sej s 351 točkami dnevnega reda, delovna 
telesa Zbora občin 49 sej s 304 točkami dnevnega reda in 
odbori Družbenopolitičnega zbora 28 sej s 106 točkami dnev- 
nega reda. Največ sej sta imela Odbora za finance obeh 
zborov. Odbor za finance Zbora združenega dela se je sestal 
19-krat, Zbora občin pa 15-krat. Odbori za družbenoekonom- 
ske odnose pri Zboru združenega dela in pri Zboru občin so 
se sestali po 13-krat, pri Družbenopolitičnem zboru pa 14- 
krat. 14 sej je imel tudi Odbor za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora. Odbor, za družbenopolitični si- 
stem pri Zboru združenega dela in pri Zboru občin pa sta se 
sestala 12-krat. Komisije Skupščine SR Slovenije so imele 97 
sej s 525 točkami dnevnega reda. 

Prioritetni del programa zborov Skupščine SR Slovenije je 
vseboval 73 nalog. V celoti je bilo opravljenih 47 nalog 
(64,3%), deloma je bilo opravljenih 16 nalog (22%), kar po- 
meni, da je skupščina z uresničevanjem programiranih nalog 
sicer začela, ni pa jih še dokončno opravila, 10 nalog (13,7%) 
pa ni bilo opravljenih. V celoti ali deloma je bilo opravljenih 
torej 63 nalog oziroma 84,3%. 

V tem programskem letu so bili sprejeti zakon o družbenih 
svetih, na njegovi podlagi pa zakoni o posameznih družbenih 
svetih; zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter odlok o se- 
stavi republiških komitejev; zakon o notranjih zadevah; zakon 
o začasnih ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine, zakon o zavarovanju odgovornosti pred 
jedrsko škodo, zakon o usmerjenem izobraževanju, zakon o 
osnovni šoli, zakon o vzgoji in. varstvu predšolskih otrok; 
zakon o skupnostih socialnega varstva, zakoni iz področja 
varstva narave; zakon o stanovanjskem gospodarstvu; zakon 
o družbeni kontroli cen, zakon o razlastitvi in prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini ter zakon o davkih iz 
dohodka temeljnih organizacij in delovnih skupnosti. Spre- 
jeta so bila tudi stališča in sklepi o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike. 

Skupščina je v tem obdobju opravila tudi naloge v zvezi s 
sprejemanjem sprememb ustave SR Slovenije ter spremljala 
razvoj delegatskega sistema in uresničevanja delegatskih od- 
nosov z vidika uveljavljanja metod in načinov dela Skupščine 
SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. 

V tem letu je bila tudi realizirana programirana zunanjepoli- 
tična tema s tem, da so zbori skupščine obravnavali naloge 

Socialistične republike Slovenije pri oblikovanju in uresniče- 
vanju ciljev politike in mednarodnega sodelovanja SFRJ. 

Vso skrb je skupščina posvetila pripravam in sprejemanju 
osnutka družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985; ocenjevala je, kako se izvaja resolucija o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za leto 1980 oziroma kako 
se uresničujejo. v resoluciji predvideni stabilizacijski ukrepi 
ter sodelovala pri pripravah in sprejemanju resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. 

Med nalogami, ki so bile za leto 1980 sicer programirane pa 
niso bile v celoti opravljene, so predvsem naslednje: 

- družbeni plan SR Slovenije za naslednje srednjeročno 
obdobje; • 

- zakonska ureditev splošne ljudske obrambe; 
- zakonska ureditev družbenoekonomskih odnosov v sa- 

moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in 
sicer zakoni o energetskem gospodarstvu; o gozdovih, o 
javnih cestah, o vodah, o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena; 

- stanovanjska zakonodaja: zakon o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih ter stanovanjskih razmerjih; 

- davčna zakonodaja: zakon o davkih občanov in zakon o 
službi družbenih prihodkov; 

- urejanje prostora: zakon o urejanju prostora ter zakon o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ter 

- še nekateri drugi zakoni, kakor zakon o kompenzacijah, 
zakon o turistični dejavnosti. 

Med nalogami, ki so bile za leto 1S80 programirane, pa 
sploh niso bile opravljene, so naslednje: 

- družbeni sistem informiranja; 
- spremembe in dopolnitve zakona- o svobodni menjavi 

dela; 
- spremembe in dopolnitve zakona o republiških blagovnih, 

rezervah; 
- spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zava- 

rovanju za primer brezposelnosti z zakonom o zajamčenem 
osebnem dohodku; 

- zakon o sanitarni inšpekciji; 
- uresničevanje sklepov Skupščine SRS v zvezi z delova- 

njem enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih naravnih in drugih nesreč v SR Sloveniji; 

- zakon o skupnih osnovah in merilih za pridobivanje sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo nosilcev družbenih 
funkcij ter 

- še nekateri zakoni, ki so bili sicer predvideni v delovnem 
programu, pa je potreba po njihovi izdaji oziroma novelizaciji 
odpadla. 

Izven prioritetnega delovnega programa je program za leto 
1980 vseboval še prilogo, ki je vsebovala zakone, za katere se 
takrat ni bilo mogoče odločiti, da se jim da prioriteta. Priloga 
je vsebovala 16 zakonov, od tega je bilo predloženih in v 
skupščini obravnavanih le 5 zakonov, to so zakoni o republi- 
ški inšpekciji za ekonomske odnose s tujino, zakon o igrah na 
srečo, zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
spremembe in dopolnitve zakona o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja železniškega prometa ter zakon o varnosti na 
žičnicah in vlečnicah. 

Izven delovnega programa so zbori Skupščine SRS obrav- 
navali 30 zakonskih aktov (19 zakonov in 11 odlokov). Pri tem 
je šlo za intervencijske zakone, na primer zakon o prispevkih, 
ki jih plačujejo zavezanci, ki niso sklenili ustreznih samou- 
pravnih sporazumov, dalje spremembe zakona o obračunava- 
nju in plačevanju prispevkov ter o uvedbi, stopnjah in olajša- 
vah davkov, odloki o usmeritvi dela depozitov družbenopoli- 
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tičnih skupnosti pri NB Slovenije itd. Sem so všteti tudi 
zakoni, za katere so dale pobude občinske skupščine ali 
delegati in njihove skupine, pa so jih umaknili po prvih obrav- 
navah na sejah zborov ali pa so njihove pobude zbori zavrnili. 

Zvezni zakoni in drugi akti, h katerim dajejo soglasje repu- 
bliške in pokrajinske skupščine. V delovnem programu za 
1980. leto je bilo predvidenih za obravnavo 26 takih zakonov. 
Dejansko pa je bilo do 5. 11. 1980 Skupščini SR Slovenije 
poslanih, v soglasje 44 zakonov. Skupščina SR Slovenije je 
dala soglasje k 38 zakonom, k 6 zakonom pa je soglasje 
oaklonila. Soglasja ni dala k naslednjim zakonom: o dopolni- 
tvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR Bosni in Hercego- 
vini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres leta 1969; 
o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim organiza- 
cijam združenega dela; o sredstvih za odpravo posledic po- 
tresa, ki je 15. 4. 1979 prizadel območje določenih občin SR 
Bosne in Hercegovine in SR Hrvatske; o plačevanju posebne 
takse na uvoženo blago; o prevzemanju obveznosti federa- 
cije, da odplačuje zunanje posojilo, ki ga je uporabila za 
graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«; o dopolnitvi zakona o 
jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje 
in o skupnih finančnih organizacijah. 

Poleg podatkov, ki osvetljujejo uresničevanje programa 
dela zborov Skupščine SR Slovenije, je potrebno presoditi, 
kako so bila realizirana izhodišča, na katerih je program 
nastajal. 

1. Program republiške skupščine za leto 1980 je nastajal v 
sodelovanju z vsemi družbenimi subjekti, ki sodelujejo v 
skupščinskem odločanju. Kolikor vsi družbeni subjekti niso 
bili aktivni v dajanju pobud pri nastajanju programa, pa so 
imeli možnost, da dajo k delovnemu gradivu oziroma osnutku 
programa svoja mnenja in pripombe, še preden so jih zbori 
sprejeli. Tako je program republiške skupščine dejansko pro- 
gram družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih dejavnikov 
v republiki, ki sodelujejo v delu Skupščine SR Slovenije in je 
bil kot tak delovna in organizacijska usmeritev za vse te 
dejavnike. Pri tem je potrebno ugotoviti, da nekateri-družbeni 
dejavniki, ki so imeli na podlagi sprejetega delovnega pro- 
grama določene obveznosti, le-teh niso v celoti uresničili. 
Zaradi tega skupščina ni v celoti opravila določenih obvezno- 
sti iz delovnega programa (na primer dokončna zakonska 
ureditev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje) nekaterih pa sploh 
ni opravila (družbeni sistem informiranja). Tudi v tem letu je 
prišlo do pojavov, da delegatska in politična akcija pri obrav- 
navi nekaterih tudi prioritetnih vprašanj nista bili usklajeni, 
dasi je bilo takih pojavov mnogo manj kot preteklo leto. 

2. Izhodišče, da je potrebno naloge skupščine programirati 
realno, pri tem pa dati prednost opravljanju prioritetnih nalog, 
je bilo v letu 1980 prav gotovo v mnogo večji meri realizirano 
kot pretekla leta. Upoštevati je potrebno, da je bila dokončno 
zakonsko urejena vrsta področij in da skoro ni področja, na 
katerem ne bi bila opravljena niti prva faza zakonodajnega 
dela (vsega 86% zastavljenega programa). Posebno pozor- 
nost, je Skupščina SRS namenila tudi ocenam, kako se izva- 
jajo planski dokumenti za 1980. leto oziroma kako se uresni- 
čujejo v teh dokumentih predvideni stabilizacijski ukrepi, ka- 
kor tudi pripravam planskih dokumentov za prihodnje sred- 
njeročno obdobje in za prihodnje leto. 

3. Da je bilo izhodišče, po katerem je potrebno doseči čim 
večjo usklajenost med programom dela Skupščine SR Slove- 
nije in programi dela občinskih skupščin v letu 1980 bolj 
dosledno realizirano, je gotovo tudi rezultat ob koncu leta 
1979 opravljene razprave v zborih Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v 
SR Sloveniji. Zbori občinskih skupščin so kot konference 
delegacij češče obravnavali vprašanja, ki so bila na dnevnem 
redu sej zborov Skupščine SR Slovenije in delegati so"se v 
svojih obravnavah v zborih ponovno sklicevali na stališča 
zborov občinskih skupščin. 

4. V praksi skupščinskega dela je bilo potrjeno izhodišče, 
da je program iz vsebinskega vidika odprt za pobude vseh 
družbenih dejavnikov, za obravnavo aktualnih neodložljivih in 
tekočih vprašanj, ki jih je potrebno reševati v Skupščini SR 
Slovenije. Tako so zbori skupščine obravnavali in odločali o 
preko 30 takih predlogih, ki niso bili vsebovani v programu, ki 
pa jih je bilo potrebno po oceni izvršnega sveta ali po oceni 
občinskih skupščin in delegatov reševati takoj. Kot pobudniki 
za reševanje takih vprašanj se niso pojavljale družbenopoli- 
tične organizacije, samoupravne interesne skupnosti oziroma 
samoupravne organizacije in skupnosti. 

5. Sledeč sprejetim izhodiščem je skupščina pri sklicu sej 
strmela za tem, da je bi loveč sej s krajšimi dnevnimi redi in da 
so bili na eni seji obravnavani vsebinsko zaokroženi sklopi 
vprašanj. Tako je imel Zbor združenega dela povprečno 13, 
Zbor občin povprečno 12, Družbenopolitični zbor pa pov- 
prečno 6 vprašanj na eni seji. Ugotoviti pa je potrebno, da so 
bile seje zborov vendar po svojem obsegu dokaj različne. 
Tako sta imela Zbor združenega dela in Zbor občin na svojih 
sejah največ 22 in najmanj 6 vsebinskih točk, Družbenopoli- 
tični zbor pa največ 10 in najmanj 2 točki dnevnega reda. 
Različnemu obsegu posameznih sej se tudi v bodoče ob še 
tako realnem programu ne bo mogoče izogniti, tudi zaradi 
obravnave zveznih aktov, h katerim daje skupščina soglasje in 
ki so skupščini predloženi izven predvidenih rokov, kakor tudi 
zaradi pobud, ki jih je potrebno obravnavati mimo sprejetega 
delovnega programa. 
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana ekonoms 

tujino za obdobje 1981-1 

Na podlagi: 
- Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 

družbenem planu Jugoslavije (Ur. I. SFRJ št. 6/76); 
- Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 

nem planu SR Slovenije (Ur. I. SRS št. 1/80); 
- Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 

tujino (Ur. I. SFRJ št. 15/77); 
- Zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije 

za ekonomske odnose s tujino (Ur. I. SRS št. 16/77); 
- Dogovora o skupnih ciljih in elementih planov ekonom- 

skih odnosov s tujino, planu priliva in odliva deviz ter planu 
kreditnih odnosov s tujino, kot tudi načinu in sredstvih za 
njihovo uresničevanje v obdobju 1981-1985 (Ur. I. SFRJ št. 
17/80) 

sklepajo člani Samoupravne interesne skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA EKONOMSKIH 
ODNOSOV S TUJINO ZA OBDOBJE 
1981-1985 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Planiranje ekonomskih odnosov s tujino je bistveni sestavni 

del planiranja celotnega procesa družbene reprodukcije. 
Planiranje ekonomskih odnosov s tujino se v postopku 

priprave planćv nanaša na usklajevanje posameznih in skup- 
nih interesov v razvoju ekonomskih odnosov s tujino in v 
procesu zagotavljanja splošnih in posebnih pogojev za 
ustvarjanje, pridobivanje in razdelitev celotnega prihodka v 
ekonomskih odnosih s tujino. 

2. člen 
S samoupranim sporazumom o temeljih plana ekonomskih 

odnosov s tujino ( v nadaljnjem besedilu: sporazum) člani 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 

ske odnose s tujino (v nadaljnjem besedilu: skupnost) ugotav- 
ljajo skupne interese in določajo skupne cilje ter ujfejajo 
medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti za 
njihovo uresničevanje glede izvoza in uvoza, priliva jn odliva 
deviz, najemanja in dajanja kreditov tujini, strukture delitve 
priliva in odliva, regionalne usmerjenosti ekonomskih od- 
nosov s tujino, skupnih vlaganj in dolgoročnega poslovnega 
sodelovanja z domačimi in tujimi partnerji. 

S tem sporazumom se opredelijo tudi smernice in kriteriji 
poslovne politike ter pogoji za sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o združevanju dela in sredstev z namenom poveča- 
nja deviznega priliva in racionalne nadomestitve uvoza ter za 
doseganje drugih ciljev. 

Na podlagi tega sporazuma sprejme skupščina skupnosti 
plan ekonomskih odnosov s tujino za srednjeročno obdobje 
in za vsako leto posebej, ki temelji na usklajenih planih članov 
skupnosti za obdobje 1981-1985, oziroma na usklajenih pla- 
nih članov skupnosti za vsako leto posebej. 

3. člen 
V skladu z načelom kontinuiranega planiranja skupščina 

skupnosti letno analizira izvrševanje srednjeročnega plana ter 
ga dopolnjuje v skladu s konkretnimi pogoji tekoče ekonom- 
ske politike na poročju ekonomskih odnosov s tujino. 

Na temelju analize in dopolnitev iz prvega odstavka pripravi 
skupnost predlog projekcije plačilno-bilančnega in devizno- 
bilančnega položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne 
in devizne bilance SFR Jugoslavije. 

4. člen 
V skladu z načelom kontinuiranega planiranja skupščina 

skupnosti v zadnjem letu tega srednjeročnega obdobja anali- 
zira izvrševanje srednjeročnega plana in na podlagi te analize 
sprejme izhodišča za planiranje za novo srednjeročno ob- 
dobje. 

II. CILJI, USMERITVE IN SKUPNI INTERESI 

5. člen 
V skladu s težnjami po tehničnem, tehnološkem in gospo- 

darskem razvoju SR Slovenije, ki ga ne moremo realizirati 
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brez večjega izvoza, se člani zavezujejo, da bo realna stopnja 
rasti izvoza v SR Sloveniji najmanj dvakrat večja od realne 
rasti družbenega proizvoda v SR Sloveniji. 

Da bi ustvarjene devize pokrivale uvozne potrebe temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih oblik združevanja zdru- 
ženega dela ter potrebe organov in organizacij družbeno 
političnih skupnosti, služile za odplačila kreditov v tujini ter 
služile za združevanje deviz za uresničevanje skupnih potreb, 
obveznosti in razvojnih programov, se člani skupnosti zave- 
zujejo, da bodo skupaj v obdobju 1981-1985 letno povečevali 
izvoz blaga in priliv od izvoza blaga realno za 7, nominalno 
18% povprečno letno in izvoz storitev in priliv od izvoza 
storitev nominalno za 15% povprečno letno, vključujoč di- 
narje deviznega porekla. 

6. člen 
V okviru tako planiranih letnih stopenj povečanja izvoza in 

priliva, se člani po enotah zavezujejo, da bodo dosegali na- 
slednje stopnje rasti izvoza, ki bodo dale naslednjo strukturo 
izvoza blaga in storitev po enotah skupnosti: 

1% = 27,30 din 
Enota Delež v izvozu SRS 

1980% 1981% 
v letih: indeks indeks povpr. 
1985% stopnje rasti letne stop. 

81/85 rasti 80/85 

III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXIV 
XXV 
XXVI 
XXVII 

29 
9 
9 
2 
7 
5 
6 

13 
5 

100 
8 

30 
10 

1 
8 
2 
6 
5 
6 

12 
4 
1 

100 
7 

32 
11 

7 
2 
6 
4 
5 

13 
5 

127 
116 
134 
144 
364 
109 
135 
115 
136 
133 
119 
119 
308 

26 
271 

194 

123 
190 
144 

118 
113 
119 
121 
124 
109 
113 
112 
112 
111 
115 
115 
128 
130 

94 

107 
121 
129 

* manj od 0,5 mio din 

7. člen 
Da bi dosegli tako dinamično rast izvoza ob istočasni uskla- 

jenosti uvoza z devizno-bilančnimi in plačilno-bilančnimi 
možnostmi, je potrebno: 

- širiti obstoječe in razvijati nove oblike proizvodnih, trgov- 
skih, finančnih in drugih oblik mednarodnega ekonomskega 
sodelovanja, 

- ekonomsko enakopravnejše vključevanje v mednarodno 
delitev dela in zmanjševanje deficita v ekonomski menjavi s 
tujino, 

- skladnejša in racionalnejša regionalna menjava s pove- 
čanjem deleža dežel v razvoju v naši zunanjetrgovinski me- 
njavi, 

- vzdrževati stopnje zadolženosti v mejah, ki ne bodo ogro- 
žale eksterne likvidnosti. 

8. člen 
Člani skupnosti se obvezujejo, da bodo enotno nastopali na 

tujih trgih in zagotovili usklajevanje interesov združenega 
dela v republiki in med socialističnimi republikami in sociali- 
stičnima avtonomnima pokrajinama. 

V tem obdobju bodo člani skupnosti dosegli skladnejšo 
regionalno razporeditev menjave in drugih oblik gospodar- 
skega sodelovanja s tujino. Pomembno je sodelovanje z deže- 
lami v razvoju in neuvrščenimi državami ter poglabljanje so- 
delovanja v smeri graditve nove mednarodne ekonomske 
ureditve. 

Poleg povečanja blagovne menjave z deželami v razvoju bo 
gospodarsko sodelovanje usmerjeno zlasti na krepitev dolgo- 
ročnejših in višjih oblik sodelovanja, kot so dolgoročne proiz- 

vodne kooperacije, poslovno-tehnično sodelovanje in odsto- 
panje materialnih pravic do tehnologije, finančno sodelova- 
nje, konzultantske storitve, skupna vlaganja in izvajanje inve- 
sticijskih del. 

Ekonomske odnose z razvitimi zahodnimi državami bodo 
člani skupnosti razvijali na enakopravnejših osnovah. Zlasti 
bodo povečali izvozno aktivnost tako, da bi ob relativno 
počasnejšem naraščanju uvoza iz teh držav lahko znatno 
izboljšali pokritje uvoza z izvozom. 

Poleg blagovne menjave bodo višje oblike sodelovanja, 
transfer tehnologije in finančne odnose, usmerjali v skladu s 
celotnimi družbeno-ekonomskimi razvojnimi programi. 

V sodelovanju s socialističnimi državami bodo člani skup- 
nosti težili k uravnoteženju zunanjetrgovinske menjave. 

9. člen 
Člani skupnosti bodo pospešeno razvijali obmejno gospo- 

darsko sodelovanje, zlasti z razvijanjem višjih oblik poslovno- 
tehničnega in industrijskega sodelovanja ter turizma in tran- 
sporta. V ta namen bodo združevali delo in sredstva na pod- 
lagi konkretnih programov oziroma projektov, zlasti na proiz- 
vodnem področju ter obmejno gospodarsko sodelovanje 

■ vgradili v plane razvoja 
Osimski sporazumi so osnova za nadaljnjo krepitev gospo- 

darskega sodelovanja s sosednjo Italijo. Člani skupnosti se 
bodo v okviru skupnosti sporazumeli o aktivnosti za izvajanje 
teh sporazumov. 

10. člen 
Člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 

ljali devize za uvoz surove nafte, naftnih derivatov, zemelj- 
skega plina in premoga za koksiranje do 10% (v letu 1981 do 
5.716 mio din v konvertibili) in za potrebe dejavnosti IV. enote 
(energetika) do 2,5% (v letu 1981 do 1.375 mio din v konverti- 
bili). 

11. člen 
Člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 

ljali devize za potrebe organov in organizacij družbeno-poli- 
tičnih skupnosti do 8,5% (v letu 1981 do 4.950 mio din v 
konvertibili). 

12. člen 
Člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 

ljali devize za realizacijo usklajenih programov dejavnosti 
širšega družbenega pomena do 3% (v letu 1981 do 1.715 mio 
din v konvertibili). 

Te dejavnosti so: 
X. enota (del) - Združena cestna podjetja Slovenije 
XII. enota (del) - malo gospodarstvo 
XIII. enota (del) - za informatiko 
XIV. enota (del) - stroški za vzdrževanje varčevalne mreže v 

tujini in za devizne obresti na devizne hranilne vloge občanov 
v smislu 122. člena ZDP 

XV. enota - Izobraževalna skupnost 
XVI. enota - Raziskovalna skupnost 
XVII. enota - Zdravstvena skupnost 
XVIII. enota - Kulturna skupnost 
XIX. enota - Telesnokulturna skupnost . 
XX. enota - Skupnost socialnega skrbstva in socialnega 

varstva 
XXI. enota - Zveza skupnosti za zaposlovanje 
XXII. enota - Zveza skupnosti otroškega varstva 
XXIII. enota - Zveza stanovanjskih skupnosti 
XXIV. enota - Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 

varovanja 
XXVI. enota (del) - komunala in mestni potniški promet, SIS 

za požarno varnost 
XXVII. enota (del) - informatika, ki zajema uvoz tuje znan- 

stvene in strokovne literature, politično-informativnega tiska 
in avtorske pravice. 

13. člen 
Za plačevanje uvoza reprodukcijskega materiala v konverti- 

bilnih devizah, ki je potreben za proizvodnjo določenitf proiz- 
vodov, ki se dobavljajo na klirinško področje za izpolnitev 

II 
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blagovnih list v okviru bilateralnih dogovorov, vendar le v 
primeru, če gre za izvoz v države s katerimi ima SFR Jugosla- 
vija negativni saldo do 1% (v letu 1981 do 572 mio din v 
konvertibiii). 

14. člen 

Člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 
ljali devize za obvezno rezervo in intervencije na nivoju skup- 
nosti do 3% (v letu 1981 do 1.715 mio din v konvertibiii). 

15. člen 

Člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 
ljali devize za realizacijo usklajenih programov obmejnega 
gospodarskega sodelovanja in za realizacijo programov last- 
nih ali mešanih podjetij v deželah v razvoju in podjetij, usta- 
novljenih v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja do 
1% (v letu 1981 do 572 mio din v konvertibiii). 

Ta devizna sredstva bodo usmerjena za uresničevanje kon- 
kretnih programov, ki bodo usklajeni v pristojnih interesnih 
skupnostih. 

16. člen 
Devize za namene iz 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 18. člena 

člani skupnosti zagotavljajo od osnove, opredeljene v samo- 
upravnem sporazumu o merilih, pogojih, načinih in postopkih 
za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za obdobje 1981-1985. 

17. člen 
Člani skupnosti se zavezujejo, da v letu 1985 stopnja zadol- 

ženosti SR Slovenije ne bo večja od 20%. 
Stopnja zadolženosti, izražena v odstotkih, predstavlja ra- 

zmerje med odplačilom kreditov in obresti za srednjeročne in 
dolgoročne kredite napram skupnemu deviznemu prilivi od 
izvoza blaga in storitev. 

Skupščina skupnosti ugotovi za srednjeročno obdobje vsa- 
koletno stopnjo zadolženosti SR Slovenije. 

S samoupravnim sporazumom o merilih in postopkih za 
uresničevanje kreditnih odnosov s tujino se določijo merila in 
postopki za zadolževanje posameznih članov skupnosti. 

Člani skupnosti bodo dosledno izvajali načelo, da se v tujini 
lahko zadolži le tisti, ki bo lahko prevzel tudi polno odgovor- 
nost za vračilo najetih kreditov z lastnimi devizami, oziroma z 
združenimi devizami. 

18. člen 
Člani skupnosti bodo vse devizne obveznosti, kot so odpla- 

čila glavnice, obresti, najemnine, licenčnine ipd. poravnali z 
• lastnimi ali združenimi devizami. 

člani skupnosti bodo od svojih ustvarjenih prilivov zagotav- 
ljali do 6% (v letu 1981 do 3415 mio in v konvertibiii) za 
odplačilo zapadlih obveznosti po najetih kreditih, za katere 
člani niso prevzeli obveznosti, da jih bodo odplačali z ustvar- 
jenimi in združenimi devizami in to za tiste člane, ki ne 
ustvarjajo ali ne morejo združiti dovolj deviz, navedenih v 
členih 10. in 12. 

19. člen 
Temeljne in združene banke bodo s samoupravnimi spora- 

zumi o temeljih planov ter z letnimi dogovori o uresničevanju 
srednjeročnega plana temeljnih bank izoblikovale potrebne 
devizne rezerve za vzdrževanje devizne likvidnosti v višini 1,5 
mesečnega odliva. . , ,4. 

Plani prilivov in odlivov članov skupnosti morajo biti se- 
stavni del planov prilivov in odlivov temeljnih bank. 

20. člen 
Politika ekonomskih odnosov s tujino se oblikuje na na- 

slednjih družbeno-ekonomskih osnovah: 
- Ekonomski odnosi s tujino so sestavni dal odnosov v 

družbeni reprodukciji in slonijo na samoupravljanju delavcev 
in na združevanju dela in sredstev; 

- Temeljne organizacije združenega dela so izvirni nosilci 
pravic in obveznosti in osnova vseh oblik združevanja dela in 

sredstev v družbeni reprodukciji, torej tudi v domeni ekonom- 
skih odnosov s tujino; 

- Dohodek, ki izvira iz deviznega priliva, je sestavni del 
dohodka temeljne organizacije združenega dela; 

- Devize kot sredstva v družbeni lastnini pripadajo temeljr 
nim organizacijam združenega dela, ki so sodelovale v njiho- 
vem ustvarjanju; 

- Temeljne in druge organizacije združenega dela ter nji- 
hove skupnosti, republike in avtonomne pokrajine skupaj s 
federacijo prevzemajo svoj del odgovornosti za devizno in 
plačilno bilanco SFR Jugoslavije in za položaj SFR Jugosla- 
vije v mednarodnih ekonomskih odnosih; 

- Udeležba v mednarodni delitvi dela se oblikuje na enako- 
pravnih odnosih in na optimalnem koriščenju naravnih virov 
in materialnih resursov, domačega dela in znanja. 

21. člen 

Člani skupnosti bodo v skladu z merili za usmerjanje in 
samoupravno združevanje deviznih sradstev združevali de- 
vize za nekatere skupne gospodarske potrebe z namenom, da 
bi zagotovili nemoteno proizvodnjo teh dejavnosti in s tem 
proizvodnjo celotnega gospodarstva. 

Člani bodo usmerjali devizne prilive za pokritja potreb na- 
slednjih dejavnosti: 

- bazna kemična industrija in predelava kavčuka, 
- del farmacevtske industrije (proizvodnja zdravil), 
- črna metalurgija in kositer, 
- del kovinske industrije (bela pločevina), 
- del kmetijstva (proizvodnja hrane, zaščitna sredstva, 

umetna gnojila, komponente za proizvodnjo močnih krmil, 
rezervni deli ter veterinarski preparati in pripomočki), 

- del tekstilne industrije (proizvodnja in primarna prede- 
lava surovin), 

- predelava surovih kož, 
- uvoz premoga za koksiranje, 
- del uvoza nafta, ki se uporablja za interne energetske in 

tehnološke namene članov, 
- energetika, 
- proizvodnja cementa, 
- uvoz tuje strokovne in znanstvene literature, politično- 

informativnega tiska, plačevanja avtorskih pravic in stroški 
informativne dejavnosti, 

- za pokrivanje zapadlih obveznosti tistim članom skupno- 
sti, ki ne ustvarjajo dovolj lastnih deviz, 

- proizvodnjo papirja, 
- potrebe XVI. enote, 
- ptt promet, 
- železniški promet, 
- stroški zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti. 
Merila iz prvega odstavka sprejme skupščina skupnosti za 

vsako plansko leto posebej na predlog odbora za samou- 
pravni sporazum o temeljih plana ekonomskih odnosov s 
tujino (v nadaljnjem besedilu: odbor za plan). 

22. člen 
Pri združevanju deviznih sredstev bodo člarii skupnosti 

upoštevali zlasti načela o: 
- usklajenih planih kot osnovi za samoupravni sporazum o 

združevanju deviznih sredstev, 
- trajnejših in trajnih odnosih združevanja, 
- opredelitvah skupnega tveganja in odgovornosti, 
- merilih za medsebojno ekonomsko zainteresiranost. 

23. člen 

Na podlagi analize uresničevanja srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije skupščina skupnosti določi za te- 
koče plansko leto prioritete, za katere je potrebno usmerjanje 
združevanja deviz po 21. členu. 

III. ELEMENTI PLANOV IN USKLAJEVANJA 

24. člen 
Člani skupnosti usklajujejo naslednje elemente planov eko- 

nomskih odnosov s tujino, izražene vrednostno: 
1. elemente materialnih tokov, ki zajemajo izvoz in uvoz 

blaga in storitev: 
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- skupaj, 
- po namenu porabe (oprema, material za reprodukcijo in 

široka potrošnja), 
- regionalna razdelitev, 
2. elemente finančno-deviznih tokov ekonomskih odnosov 

s tujino: 
- devizni prilivi od izvoza blaga in storitev, 
- devizni odlivi od izvoza blaga in storitev, 
- devizni odliv in priliv po valutah (konvertibila, kliring), 
3. elemente kapitalnih transakcij: 
- stanje vračila in črpanje danih in prejetih kreditov, 
- stanje vračila naložb in nova vlaganja v tujini, oziroma 

tujih vlaganj pri nas, 
- kapitalne transakcije po valutah (kliring, konvertibila), 
4. odnose, ki nastajajo po 67. in 68. členu Zakona o deviz- 

nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino med člani skup- 
nosti kot tudi med njimi in med organizacijami združanega 
dela-drugih republik in avtonomnih pokrajin, 

5. predloge deviznih potreb usklajenih programov dejav- 
nosti širšega družbenega pomena v SR Sloveniji, ki so sprejti 
v samoupravnih interesnih skupnostih, iz katerih je tudi razvi- 
den način združevanja, višina potrebnih deviz ter dinamika 
njihove uporabe, 

- predloge deviznih potreb usklajenih programov obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja, sodelovanja v okviru me- 
dnarodnih sejemskih kompenzacijskih aranžmajev s sose- 
dnimi državami ter za realizacijo programov lastnih ali meša- 
nih podjetij v deželah v razvoju in podjetij, ustanovljenih v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

IV. USKLAJEVANJE PLANOV 

25. člen 
Člani skupnosti morajo planirati in uskladiti elemente pla- 

nov najprej v okviru delovnih organizacij, sestavljenih organi- 
zacij in drugih oblik združevanja združenega dela. 

Istočasno člani skupnosti planirajo in uskladijo svoje inte- 
tese v reprodukcijskih povezavah, tako v SR Sloveniji kot tudi 
v reprodukcijskih povezavah z organizacijami združenega 
dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Plane dokončno uskladijo v enotah skupnosti. 
Plane obmejnega gospodarskega sodelovanja, plane sode- 

lovanja v okviru določenih mednarodnih sejemskih kompen- 
zacijskih aranžmajev s sosednjimi državami ter plane lastnih 
ali mešanih podjetij v deželah v razvoju in podjetij, ustanov- 
ljenih v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja, uskla- 
jujejo člani skupnosti v ustreznih interesnih skupnostih ter v 
odboru za obmejno gospodarsko sodelovanje pri Gospodar- 
ski zbornici Slovenije. 

Enote v medsebojnem usklajevanju določijo obseg zago- 
tavljanja deviz za namene iz 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 18. 
člena. 

Na temelju tako usklajenih planov, pripravi skupnost pred- 
log devizno in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije. 

Predlog devizno in plačilno-bilančnega položaja SR Slove- 
nije skupnost usklajuje s predlogi devizno in plačilno-bilanč- 
nih položajev drugih socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin, ki so jih pripravile njihove samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, s ciljem izoblikova- 
nja predloga devizne in plačilne bilance SFR Jugoslavije. 

V primeru, da sprejeta devizna in plačilna bilanca Jugosla- 
vije in položaj SR Slovenije v njej opredeljujeta drugačne 
pravice in dolžnosti članov skupnosti, bodo člani ponovno 
uskladili svoje plane po elementih, ki so se spremenili. 

26. člen 

Uskladitev planov ekonomskih odnosov s tujino ugotovi 
skupščina skupnosti na predlog odbora za plan. 

Če se spremenijo pogoji za realizacijo plana, bo odbor za 
plan predlagal spremembe usklajenih planov, oziroma po- 
novno usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino. 

l/se spremembe usklajenih elementov planov ekonomskih 
odnosov s tujino se izvedejo na enak način, kot se usklajujejo 
plani po tem sporazumu. 

27. člen 
Člani skupnosti lahko v medsebojnem sporazumevanju 

spreminjajo svoje plane, v kolikor te spremembe ne vplivajo 
na devizno in plačilno-bilančni položaj SR Slovenije. 

V. MERILA ZA USKLAJEVANJE PLANOV 

28. člen 
Ta merila služijo za usklajevanje planov ekonomskih od- 

nosov s tujino med enotami za plansko obdobje 1981-1985. 
Skupščina skupnosti lahko sprejme podrobnejša merila za 

usklajevanje letnih planov ter določi mesta in način usklajeva- 
nja za posamezno leto, do 30. septembra predhodnega leta. 

Ta merila služijo za usklajevanje planov ekonomskih od- 
nosov s tujino med enotami za leto 1981 s tem, da morajo 
člani skupnosti planirati rast izvoza blaga in storitev ter uvoza 
blaga in storitev v skladu z letno resolucijo o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1981. 

Usklajevanje organizira in vodi odbor za plan. 

v> 29. člen 
Skupna planirana rast izvoza blaga in storitev vseh enot 

mora biti v skladu s tem sporazumom. Osnova je planirani 
izvoz blaga in storitev v letu 1980. oziroma ocenjena realiza- 
cija v letu 1980. 

Skupna planirana rast uvoza blaga in storitev vseh enot sme 
znašati realno 2%. Osnova je planirani uvoz blaga in storitev v 
letu 1980, zmanjšan za 20%, oziroma ocenjena realizacija v 
letu 1980. 

Skupna planirana rast uvoza opreme, blaga široke potroš- 
nje ter storitev mora biti manjša od predvidene rasti uvoza 
blaga in storitev. 

Dejavnosti, za katere člani skupnosti zagotavljajo in združu- 
jejo devize, morajo planirati manjšo rast uvoza blaga in stori- 
tev od skupno predvidene rasti uvoza blaga in storitev. 

30. člen 
Člani skupnosti bodo v skladu s tem sporazumom izhajali 

od načela, da bodo izboljševali razlike med uvozom in izvo- 
zom. 

Pokritje uvoza blaga in storitev z izvozom blaga in storitev v 
enoti mora biti ugodnejše, kot je bilo doseženo v prejšnjem 
letu, oziroma saldo med prilivi od izvoza blaga in storitev in 
odlivi za uvoz blaga in storitev za posamezno enoto skupnosti 
ne sme biti slabši, kot je bil dosežen v prejšnjem letu. Pri tem 
sme priti do odmikov, če se doseže soglasje med enotami, da 
bodo imele posamezne enote nižje pokritje, oziroma neugo- 
dnejši saldo med odlivi in prilivi iz naslednjih vzrokov; 

1. Zaradi odnosov, ki so nastali po samoupravnem spora- 
zumu iz 67. člena Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino; 

2. Zaradi povečanja uvoza za proizvodnjo, s katero se nado- 
mešča uvoz v posameznih, dokumentiranih primerih, če 
vpliva ta proizvodnja na izboljšanje salda; 

3. Zaradi povečanja uvoza opreme pri večjem obsegu inve- 
sticijskih vlaganj v skladu z Dogovorom o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985; 

4. Zaradi skupno ugotovljene povečane vrednosti uvoza 
surovin, ki je posledica nenormalne rasti cen in porušenih 
ravnotežij na svetovnem trgu; 

5. Zaradi skupno dogovorjenega povečanega uvoza ener- 
getskih surovin; 

6. Iz drugih vzrokov, ki smejo biti po soglasju o ocenitvi 
vseh enot, razlog za odmik od omenjenega načela. 

31. člen 
člani skupnosti, ki opravljajo dejavnosti širšega družbenega 

pomena, za katere člani skupnosti zagotavljajo devize, uskla- 
jujejo svoje plane v skladu z 29. in 30. členom tega sporazuma 
in po samoupravnem sporazumu o merilih, pogojih, načinih 
in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za obdobje 1981-1985. 
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32. člen 
V primeru, da je saldo tekoče devizne bilance SR Slovenije 

negativen (deficit), se za višino tega deficita zmanjšajo po- 
trebe po zagotavljanju deviz za nemene v členih 10., 11., 12., 
13., 14., 15. in 18. tega sporazuma. 

V primeru, da je saldo tekoče devizne bilance SR Slovenije 
pozitiven (suficit), se za višino tega suficita poveča zagotavlja- 
nje deviz. 

33. člen 
Usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino med 

člani znotraj enote se bo vršilo na osnovi meril, izdelanih v 
enoti, ta pa ne smejo delovati v nasprotju z določili tega 
sporazuma. « 

VI. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE 
URESNIČEVANJA PLANOV 

34. člen 
Člani skupnosti se obvezujejo, da bodo uresničevali spre- 

jete plane ekonomskih odnosov s tujino, spremljali njihovo 
uresničevanje tako, da ne bo prišlo do sprememb v globalnih 
odnosih in dinamiki ter podvzemali pravočasno ukrepe v 
okviru temeljne organizacije združenega dela. 

Potrebne ukrepe v okviru skupnosti za uresničevanje plana 
ekonomskih odnosov s tujino člani skupnosti določajo z dru- 
gimi samoupravnimi sporazumi, kot so: 

- Samoupravni sporazum o merilih, pogojih, načinih in 
postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz, 

- Samoupravni sporazum za pospeševanje izvoza, 
- Samoupravni sporazum o merilih in postopkih za uresni- 

čevanje kreditnih odnosov s tujino. 

35. člen 
Analiza skupnosti tekočih gibanj ekonomskih odnosov s 

tujino s sporazumom je stalna naloga odbora za plan in 
delovne skupnosti. O tem odbor za plan obvešča odbore 
skupnosti in člane skupnosti. Kadar odbor za plan ugotovi 
odmike od dogovorjenih programov in projekcij, je dolžan o 
tem obvestiti prizadete člane skupnosti in ostale odbore 
skupnosti, ki so nato dolžni ukrepati v smislu prejšnjega člena 
tega sporazuma. 

36. člen 
Skupščina skupnosti bo do 31. 3. 1981 sprejela na predlog 

odbora za plan metodologijo za izvrševanje usklajenih planov 
ekonomskih odnosov s tujino članov skupnosti. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
Ta sporazum velja, ko ga podpiše večina članov skupnosti. 

38. člen 
Spremembe tega sporazuma se sprejemajo na enak način 

kot sam sporazum. 

39. člen 
Ta sporazum se uporablja od dneva uveljavitve in se objavi 

v »Aktih- skupnosti. 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o merilih, pogojih, načinih in postopkih 

za dosego dogovorjenega obsega uvoza 

blaga in storitev ter odliva deviz za 

obdobje 1981-1985   

Na podlagi 69. člena Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77) in v 
skladu z enotnimi kriteriji za sklepanje samoupravnih spora- 
zumov iz 71. člena istega zakona, ki jih je sprejela Skup- 
ščina Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske od- 
nose s tujino dne... in na podlagi 21. člena Zakona o 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino (Uradni list SRS, št. 16/77) ter 94. in 95. 
člena statuta Samoupravne interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino (Uradnhlist SRS, št. 7/79) 
sklepajo člani Samoupravne interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s tujino 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O MERILIH, POGOJIH, NAČINIH IN 
POSTOPKIH ZA DOSEGO 
DOGOVORJENEGA OBSEGA UVOZA 
BLAGA IN STORITEV TER ODLIVA 
DEVIZ ZA OBDOBJE 1981-1985 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta samoupravni sporazum sklepajo temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela in druge družbeno-pravne osebe (v 
nadalnjem besedilu: člani) v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (v 
nadaljnjem besedilu: skupnosti). 

S tem samoupravnim sporazumom določajo člani skupno- 
sti merila, pogoje, načine in postopke za dosego dogovorje- 
nega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz, vštevši 
tudi odliv deviz na podlagi kompenzacije zaradi prepovedi ali 
omejitve izvoza ter način za uresničitev projekcije devizno- 
bilančnega in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije in 
planov ekonomskih odnosov s tujino. 

2. člen 
Člani skupnosti, ki ustvarjajo devize z izvozom blaga in 

storitev, pri proizvodnji katerih v raznih oblikah trajneje sode- 
lujejo tudi druge organizacije združenega dela s področja 
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SFRJ, bodo s temi organizacijami sklepali samoupravne spo- 
razume o njihovem deležu pri deviznem prihodku v sora- 
zmerju s tem, koliko so njihovi delavci k njim prispevali. 

3. člen 
Člani skupnosti bodo devize, ustvarjene z izvozom blaga in 

storitev po 66. in 67. členu Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77 - v 
nadaljnjem besedilu: zakon) združevali na podlagi samou- 
pravnih sporazumov oz. pogodb o skupnih vlaganjih doma in 
v tujini, o dolgoročni proizvodni kooperaciji aH o dolgoroč- 
nem poslovno-tehničnem sodelovanju ter drugih aktov, s 
katerimi se določajo oblike medsebojnega sodelovanja za 
uresničevanje skupnih razvojnih programov, ustvarjanje 
skupnega prihodka oz. skupnega dohodka in za skupno pro- 
izvodnjo blaga in storitev, s katerimi prispevajo k večjemu 
deviznemu prilivu organizacij združenega dela s področja 
SFR Jugoslavije. 

4. člen 
Na podlagi tega samoupravnega sporazuma bodo člani 

skupnosti zagotavljali del ustvarjenih deviz za skupne druž- 
bene potrebe in potrebe proizvodnje skupnega pomena. 

5. člen 
Na podlagi tega samoupravnega sporazuma bodo člani 

skupnosti združevali del ustvarjenih deviz za potrebe proiz- 
vodnje in drugih dejavnosti skupnega pomena. 

6. člen 
Osnove za sklepanje tega samoupravnega sporazuma so: 
- plan družbenega razvoja SFR Jugoslavije za tekoče leto, 
- odlok o skupni devizni politiki SFR Jugoslavije za tekoče 

leto, 
- plah družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje 1981 

do 1985 in resolucija o izvajanju družbenega piana SR Slove- 
nije za tekoče leto, 

- projekcija devizno-bilančnega in plačilno-bilančnega po- 
ložaja SR Slovenije v enotni devizni in plačilni bilanci SFR 
Jugoslavije za tekoče leto, 

- plan ekonomskih odnosov s tujino članov skupnosti za 
obdobje 1981 do 1985 in usklajeni plani članov skupnosti za 
tekoče leto. 

7. člen 
S projekcijo devizno-bilančnega in plačilno-bilančnega po- 

ložaja SR Slovenije v enotni devizni in plačilni bilanci SFR 
Jugoslavije je določena obveznost za uresničevanje predvide- 
nega izvoza blaga in storitev ter priliva deviz in možnost 
skupnega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz, ki jo člani 
skupnosti zagotavljajo z uresničevanjem tega samouprav- 
nega sporazuma. Pri tem morajo člani skupnosti povečevati 
pokrivanje uvoza z izvozom in ž zmanjšanjem deficita oz. 
povečanjem suficita izboljšati svoj devizno-bilančni in pla- 
čilno-bilančni položaj. 

8. člen 
S tem samoupravnim sporazumom se določajo: 
- enotna merila in pogoji za razpolaganje z devizami, 

ustvarjenimi po 66. in 67. členu zakona, 
- enotna merila in postopek za pridobitev pravice do pri- 

dobljenih deviz, kupljenih na deviznem trgu za tiste člane 
skupnosti, ki ne ustvarjajo deviz po 66. in 67. členu zakona ali 
jih ne ustvarjajo dovolj, da bi plačali svoje obveznosti, 

- enotna merila in postopek za zagotavljanje deviz za 
skupne družbene potrebe in potrebe proizvodnje skupnega 
pomena in za združevanje dela ustvarjenih deviz za potrebe 
proizvodnje in drugih dejavnosti skupnega pomena, 

- smeri in elemente samoupravnega sporazumevanja, 
- enotna merila in postopek za združevanje deviz ali prido- 

bitev pravice do pridobljenih deviz, kupljenih na deviznem 
trgu zaradi omejitve ali prepovedi izvoza po 22. členu zakona, 

- način in postopek za omejitev razpolaganja z devizami, 
- pooblastila, pristojnosti in obveznosti organov skupnosti 

v zvezi z uresničevanjem tega sporazuma. 

II. NAČIN IN POSTOPEK ZA DOSEGO 
DOGOVORJENEGA OBSEGA UVOZA BLAGA 
IN STORITEV TER ODLIVA DEVIZ 

9. člen 
Člani skupnosti uvažajo in plačujejo po določilih tega sa- 

moupravnega sporazuma: 
1. blago: 
- reprodukcijski material (surovine, reprodukcijski mater- 

jal, rezervni deli za tekoče vzdrževanje), 
- osnovna sredstva (opremo, rezervne dele za investicijsko 

vzdrževanje), 
- blago široke potrošnje, 
2. storitve, 
3. glavnice in obresti po najetih kreditih v tujini, 
4. druga plačila. 
Člani skupnosti plačujejo uvoz po namenih iz prvega od- 

stavka z devizami, ustvarjenimi po 66. in 67. členu zakona, z 
združenimi devizami po 68. členu zakona in z devizami, zago- 
tovljenimi po tem samoupravnem sporazumu ali s pridoblje- 
nimi devizami, kupljenimi na deviznem trgu v skladu s tem 
samoupravnim sporazumom. 

10. člen 
Osnova za razpolaganje z devizami so ustvarjene devize, 
devize, ki jih člani na osnovi usklajenih planov zagotavljajo za 
skupne družbene potrebe in potrebe proizvodnje skupnega 
pomena, združene devize ter pridobljene devize, kupljene na 
deviznem trgu. 

Vse pravice in obveznosti iz tega samoupravnega spora- 
zuma izvršujejo člani skupnosti na podlagi usklajenih planov 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Devize, ki jih člani skupnosti zagotavljajo za skupne druž- 
bene potrebe in potrebe proizvodnje skupnega pomena, se 
porabljajo v skladu z dinamiko, določeno v usklajenih planih. 
Če se plani po dinamiki ne uskladijo, lahko člani v vsakem 
četrtletju razpolagajo s 25% pridobljenih deviz. 

11. člen 
Za konvertibilni devizni priliv se šteje devizni priliv, dosežen 

v konvertibilnih devizah z izvozom blaga in storitev in ostali 
prilivi v konvertibilnih devizah po 66. (dolgoročna proizvodna 
kooperacija s tujino, opravljanje gospodarskih dejavnosti v 
tujini v skladu z zveznim zakonom, najemanje tujih kreditov, 
izdajanje vrednostnih papirjev, druga razmerja in oblike po- 
slovanja s tujino, vzpostavljena v skladu z zakonom) in 67. 
členu zakona. 

Med ostale prilive po 66. členu zakona spadajo: 
- plačilo zavarovalnin in premij v devizah v skladu z veljav- 

nimi predpisi, 
- vračila danih finančnih kreditov tujini, 
- vložek tuje osebe v domačo organizacijo združenega 

dela, 
- konvertibilni devizni prilivi iz držav, s katerimi je dogovor- 

jen klirinški način plačevanja, 
- prilivi po 120. členu zakona. 
Za konvertibilni devizni priliv se štejejo tudi prilivi po 78. in 

127. členu zakona in plačila z bencinskimi boni, prodanimi v 
tujini v skladu z veljavnimi,predpisi. 

Za devizni priliv se štejejo tudi devizni prilivi na podlagi 
izvoza blaga in storitev na kredit. 

12. člen 
Člani skupnosti, ki ustvarjajo konvertibilne devizne prilive 

po 66 in 67. členu zakona, lahko 65% konvertibilnega deviz- 
nega priliva uporabijo za plačevanje uvoza po 9. členu ter za 
samoupravno sporazumevanje. 

V postopku usklajevanja planov ekonomskih odnosov s 
tujino bodo člani skupnosti sporazumno določili delež deviz, 
s katerim bodo največ razpolagali za lastno porabo. 

Člani skupnosti lahko poleg deviz iz prvega odstavka upo- 
rabljajo tudi združene devize do višine, določene s samou- 
pravnimi sporazumi po 68. členu zakona in devize, zagotov- 
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//ene po tem samoupravnem sporazumu do višine, določene v 
usklajenih planih. 

13. člen 
Člani skupnosti, ki ustvarjajo konvertibilne devizne prilive 

po 66. in 67. členu zakona, zagotavljajo: 
- 8,5% za potrebe organov in organizacij družbenopolitič- 

nih skupnosti, 
- 3% za kritje potreb članov s področja svobodne menjave 

dela (XV. - XXIV. enota skupnosti), komunale z mestnim 
potniškim prometom, informativne dejavnosti, malega gospo- 
darstva, dela stroškov za vzdrževanje varčevalne mreže v 
tujini in za izplačila deviznih obresti na devizne hranilne vloge 
občanov po 122. členu zakona, Samoupravne interesne skup- 
nosti za požarno varnost, združenih cestnih podjetij Slove- 
nije, 

- 9% za uvoz surove nafte in naftnih derivatov ter premoga 
za koksiranje za energetske potrebe in za oskrbo občanov, 

- 1% za uvoz zemeljskega plina, 
- .2,5% za dejavnost IV. enote (energetika), 
- 1% za potrebe članov v okviru obmejnega gospodar- 

skega sodelovanja in gospodarskega sodelovanja z deželami 
v razvoju (plačevanje uvoza blaga in storitev, proizvedenih v 
lastnih in mešanih podjetjih, naložbe v lastna in mešana 
podjetja in dajanje kreditov), 

- 6% za odplačilo zapadlih obveznosti po najetih kreditih, 
za katere člani niso prevzeli obveznosti, da jih bodo odplačali 
z ustvarjenimi in združenimi devizami in to za tiste člane, ki ne 
ustvarjajo in ne morejo združiti dovolj deviz in so navedeni v 
tem členu in v 23. členu, 

- 1% za plačevanje uvoza reprodukcijskega materiala v 
konvertibilnih devizah, ki je potreben za proizvodnjo določe- 
nih proizvodov, ki se dobavljajo na klirinško področje za 
izpolnitev blagovnih list v okviru bilateralnih dogovorov, ven- 
dar le v primeru, če gre za izvoz v države, s katerimi ima SFR 
Jugoslavija negativni saldo, 

- 3% za rezervo in intervencijo. 
Delež po prvem odstavku se zagotavlja tako, da člani skup- 

nosti ob predložitvi naloga za razpored priliva ustrezni delež 
deviznega priliva prodajo temeljni banki brez pravice ponov- 
nega odkupa. Temeljna banka vodi te devize na posebnem 
deviznem računu. 

Devize po drugem odstavku prodajo člani v roku 30 dni od 
datuma na obrazcu 745. če člani v tem roku ne prodajo 
ustreznega deleža deviz, izvrši prenos na posebni devizni 
račun temeljna banka in nakaže članu dinarsko protivrednost. 

Devize po prvem odstavku lahko člani združujejo za isti 
namen, za katerega so bile zagotovljene. 

14. člen 
Devize, pridobljene z izvozom proizvodov ali delov proiz- 

vodov, ki so predmet pogodb o dolgoročni proizvodni koope- 
raciji s tujino, se lahko v celoti uporabijo za uvoz predmetov 
kooperacije iz teh pogodb v skladu z Zakonom o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter 
pridobitvi in odstopu materialne pravice do tehnologije med 
organizacijami združenega dela in tujimi osebami, ne glede 
na določila 12. člena. 

Devizni priliv iz prejšnjega odstavka, ki ni uporabljen za 
plačevanje uvoza predmetov kooperacije, se šteje kot devizni 
priliv po 11. členu in se uporablja v skladu z 12. členom. 

, 15. člen 
Devize, ustvarjene z izvozom v okviru sklenjenih sporazu- 

mov o obmejnem gospodarskem sodelovanju in sejemskih 
kompenzacijskih poslov, se lahko v celoti uporabljajo samo 
za plačilo uvoza po teh poslih, ne glede na določila 12. člena. 

i 
16. člen 

Devize, ustvarjene na podlagi kompenzacijskih poslov, se 
lahko v celoti uporabijo za uvoz po teh poslih, ne glede na 
določila 12. člena. 

17. člen 
Devize, ustvarjene na podlagi vlaganj tujih oseb v domače 

organizacije združenega dela, se lahko uporabljajo v skladu s 

sklenjeno in registrirano pogodbo, vendar največ do višine 
vložka tuje osebe, ne glede na 12. člen. 

18. člen 
Devize, dobljene na podlagi najetih kreditov v tujini, se 

lahko v celoti uporabijo za plačevanje v tujino po dinamiki in 
za namen, za katerega je bil kredit odobren, ne glede na 12. 
člen. 

19. člen 
Devize, ustvarjene na podlagi vrnjenih finančnih in blagov- 

nih kreditov (glavnica) iz tujine, ki so bili dani iz lastnih deviz, 
se lahko v celoti uporabijo za plačevanje v tujino, ne glede na 
12. člen. 

Devize na podlagi vrnjenih kreditov po prvem odstavku, ki 
so bili dani z devizami, kupljenimi na deviznem trgu, morajo 
člani v roku 30 dni prodati temeljni banki brez pravice do 
ponovnega nakupa. Če člani teh deviz ne prodajo v roku 30 
dni, izvrši prodajo temeljna banka in nakaže članu dinarsko 
protivrednost. 2Q ^ 

Člani skupnosti, ki opravljajo znanstveno raziskovalne na- ■ 
loge, lahko izvršujejo plačila v zvezi z opravljanjem teh nalog 
na podlagi pogodb z mednarodnimi organizacijami iz priliva, 
doseženega po teh pogodbah, vendar največ do zneska, ki je 
s pogodbo določen za izvršitev določene naloge. 

21. člen 
Člani skupnosti, ki imajo konsignacijska skladišča motor- 

nih vozil, morajo od ustvarjene provizije od prodanih motor- 
nih vozil in rezervnih delov najmanj 50% uvoženih rezervnih 
delov prodati organizacijam združenega dela, ki opravljajo 
popravila in servisiranje motornih vozil. 

22. člen 
Devize, prenešene na devizni račun člana na podlagi ter- 

minske prodaje deviz od temeljne banke, se lahko v celoti 
uporabijo za plačila po 9. členu. Terminski nakup od članov 
izvrši temeljna banka v skladu z 12. členom. 

23. člen 
S samoupravnim sporazumevanjem in dohodkovnim pove- 

zovanjem bodo člani skupnosti usmerjali razpoložljive devize 
za potrebe proizvodnih in drugih dejavnosti skupnega po- 
mena znamenom, da bi zagotovili nemoteno proizvodnjo v 
teh dejavnostih in s tem gospodarstva kot celote. 

Člani bodo usmerjali devizne prilive za pokritje naslednjih 
potreb v skladu z usklajenimi plani ekonomskih odnosov s 
tujino: 

- bazna kemična industrija in predelava kavčuka, 
- del farmacevtske industrije (proizvodnja zdravil), 
- črna metalurgija in kositer, 
- del kovinske industrije (bela pločevina), 
- del kmetijstva (proizvodnja hrane, zaščitna sredstva, 

komponente za močna krmita in umetna gnojila, rezervni deli 
ter veterinarski preparati in pripomočki), 

- del tekstilne industrije (proizvodnja in primarna prede- 
lava surovin), 

- predelava surovih kož, 
- premog za koksiranje, 
- del uvoza nafte, ki se uporablja za interne energetske in 

tehnološke namene članov, 
- energetika, 
- proizvodnja cementa, 
- uvoz tuje strokovne in znanstvene literature, politično 

informativnega tiska, plačevanje avtorskih pravic in stroški 
informativne dejavnosti, 

- proizvodnja papirja, 
- potrebe članov XVI. enote, 
- PTT promet, 
- železniški promet, 
- odplačila zapadlih obveznosti po najetih kreditih, za ka- 

tere člani niso prevzeli obveznosti, da jih bodo odplačevali z 
ustvarjenimi in združenimi devizami in to za tiste člane, ki ne 
ustvarjajo in ne morejo združiti dovolj deviz in so navedeni v 
13. in v tem členuA 
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- stroški zavarovalnih in pozavarovalnih obveznosti. 
S samoupravnimi sporazumi o združevanju deviz in s sa- 

moupravnimi sporazumi o udeležbi v skupnem deviznem pri- 
hodku bodo člani opredelili medsebojne odnose, skupne 
plane, riziko in odgovornost ter odnose, ki med njimi nasta- 
jajo na podlagi skupnega rizika in odgovornosti. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega odstavka evidentira 
Odbor za devizni režim. 

Skupščina skupnosti bo vsako leto analizirala uresničeva- 
nje samoupravnih sporazumov po tem členu in po potrebi 
dala pobudo za spremembo tega člena. 

24. člen 
Če projekcija devizno-bilančnega in plačilno-bilančnega 

položaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci SFR Jugosla- 
vije predvideva primanjkljaj, lahko posamezni član pridobi 
pravico do nakupa deviz na deviznem trgu. 

Če projekcija devizno-bilančnega in plačilno-bilančnega 
položaja SR Slovenije v enotni plačilni bilanci SFR Jugosla- 
vije določa presežek se članom skupnosti omeji določen 
delež priliva, s katerimi zagotavljajo pokritje presežka. 

25. člen 
Rezerva iz 13. člena se dodeli v primeru, če gre za nadome- 

stitev reprodukcijskega materiala ali osnovnih sredstev 
(vključno z drugimi plačili v zvezi z uvozom osnovnih sred- 
stev), uničenih zaradi višje sile. 

O razporeditvi rezerve odloča skupščina skupnosti na pred- 
log enote, v katero je član vključen, o intervencijskem uvozu 
pa odloča Odbor za devizni režim na predlog Republiškega 
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Neizkoriščena rezerva na dan 31. 12. tekočega leta se pora- 
čuna na člane sorazmerno deležu, ki so ga člani prispevali k 
oblikovanju rezerve; o njeni razporeditvi pa se opredelijo 
člani skupnosti. 

26. člen 
če skupščina skupnosti ugotovi, da so devize po 13. členu 

dosegle vsoto določeno v usklajenih planih, člani prenehajo 
zagotavljati devize po 13. členu. 

27. člen 
če pride do odstopanj pri izvrševanju projekcije devizno- 

bilančnega in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije, 
lahko skupščina skupnosti na predlog Odbora za devizni 
režim skupnosti začasno poveča ali zmanjša članom razpola- 
ganje s konvertibilnim deviznim prilivom. 

Pri sprejemanju ukrepov iz prejšnjega odstavka se bo upo- 
števalo, kako posamezni člani izvršujejo obveznosti in mož- 
nosti iz usklajenih planov. 

28. člen 
Če je v projekciji devizno-bilančnega in plačilno-bilanč- 

nega položaja SR Slovenije določena pravica do uvoza na 
podlagi kompenzacije zaradi prepovedi ali omejitve izvoza, 
člani skupnosti v postopku usklajevanja planov zagotovijo ali 
združijo devize za ta namen. 

29. člen 
Člani skupnosti, ki izvajajo investicijska dela v tujini, lahko 

kupijo devize za potrebe izvajanja teh del v tujini na termin do 
enega leta do vrednosti 10% od sklenjenega in registriranega 
posla in sicer na podlagi pogodbe s temeljno banko. 

30. člen 
Člani skupnosti uvažajo in plačujejo uvoz opreme do višine, 

opredeljene v projekciji devizno-bilančnega in plačilno-bi- 
lančnega položaja SR Slovenije, upoštevajoč tudi možnost 
prelivanja med posameznimi nameni uvoza. 

Člani skupnosti lahko 10% ustvarjenih deviznih prilivov 
uporabijo za plačevanje uvoza opreme in sicer za uvoz 
opreme za razširjeno reprodukcijo na podlagi soglasja Komi- 
sije za uvoz opreme, za uvoz opreme za enostavno reproduk- 
cijo, rezervnih delov za investicijsko vzdrževanje in sejemskih 
eksponatov pa brez tega soglasja. Uvoz računalniške in pisar- 

niške opreme ter osebnih avtomobilov je mogoč le ob so- 
glasju Komisije za uvoz opreme, ne glede na to, ali gre za 
opremo za razširjeno ali enostavno reprodukcijo. 

V letu 1981 je možno plačevanje uvoza opreme po drugem 
odstavku le z gotovinskim načinom plačila. 

Devize po drugem odstavku lahko člani združujejo po dolo- 
čilih 3. člena. 

Člani skupnosti, za katere se zagotavljajo devize po 13. 
členu, v postopku usklajevanja planov v enotah določijo delež 
deviz po 13. členu, ki se lahko uporabljajo za plačevanje 
uvoza opreme za enostavno reprodukcijo in rezervnih delov 
za investicijsko vzdrževanje, ne glede na drugi odstavek. 

31. člen 
Člani skupnosti, ki izvajajo investicijska dela v tujini, lahko 

po obračunu investicijskih del v tujini, v katerem je upošte- 
vana tudi vrednost uvoženih osnovnih sredstev, uvozijo 
opremo za enostavno reprodukcijo in rezervne dele za inve- 
sticijsko vzdrževanje pod pogojem, da je finančni rezultat 
pozitiven oz. da je dosežen dobiček, ki je bil transferiran v 
Jugoslavijo in sicer v vrednosti 10% od doseženega dobička. 

32. člen 
Devize po 15. členu se lahko uporabijo tudi za plačevanje 

uvoza opreme, ne glede na določila člena 30. po usklajenih 
planih v interesnih skupnostih za obmejno gospodarsko so- 
delovanje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 

33. člen 
Komisija za uvoz opreme upošteva pozitivno oceno banke o 

neto deviznem efektu investicije za razširjeno reprodukcijo (v 
oceni mora biti upoštevan uvoz opreme in reprodukcijskega 
materiala). 

V primeru uvoza opreme za razširjeno reprodukcijo v vre- 
dnosti nad 100 mio din daje soglasje skupščina skupnosti na 
predlog Komisije za uvoz opreme. 

34. člen 
Člani skupnosti prijavljajo, uvažajo in plačujejo uvoz 

opreme za razširjeno reprodukcijo na podlagi meril za uvoz 
opreme po določbah tega samoupravnega sporazuma. 

35. člen 
Merila za uvoz in plačilo opreme s konvertibilnega področja 

po 34. členu so: 
- uresničevanje prednostnih nalog, opredeljenih v družbe- 

nem planu SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 ter v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981 do 1985 in resoluciji o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za tekoče leto, upoštevajoč tudi 
merila za prestrukturiranje gospodarstva iz Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, 

- povečanje družbene produktivnosti dela in učinkovitosti 
narodnega gospodarstva kot celote, 

- povečanje izvoza blaga in storitev ali omogočanje že 
doseženega obsega izvoza ter racionalnega nadomeščanja 
uvoza, upoštevajoč prevzemanje izvoznih obveznosti in 
zmanjšanje uvoza po končani investiciji, 

- pridobivanje in predelava predvsem domačih sekundar- 
nih surovin. 

- omogočanje višje stopnje avtomatizacije in vključevanje 
v proizvodnjo visoko zmogljivih proizvajalnih sredstev, ki na- 
domeščajo zastarele stroje in naprave, 

- usmerjanje proizvodnje v višjo stopnjo predelave in večjo 
kvaliteto izdelkov oziroma v izdelke z večjo udeležbo znanja, 

- specializacija dela. ki omogoča večjo produktivnost in 
vključevanje v mednhrodno delitev dela, 

- dokončanje investicijskih objektov, za katere je večina 
opreme že dobavljena. 

- odpiranje novih delovnih mest na manj razvitih in obmej- 
nih območjih. 

- varstvo okolja. 
- izvajanje investicijskih naložb, ki se financirajo z združe- 

vanjem sredstev na podlagi samoupravnih sporazumov in s 
samoprispevki za dejavnost članov, ki se vključujejo v XV. do 
XXIV. enoto. 
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36. člen 

Na podlagi 34. člena se ne bo uvažalo opreme: 
- ki jo je možno nabaviti doma pod približno enakimi 

pogoji in podobni kvaliteti kot iz uvoza, 
- ki jo je možno pod približno enakimi pogoji in v podobni 

kvaliteti nabaviti v državah, s katerimi je dogovorjen klirinški 
način plačevanja. 

37. člen 
Oprema na podlagi 34. člena se bo uvažala praviloma iz 

tistih držav, s katerimi ima SFR Jugoslavija ugodnejšo bla- 
govno menjavo. 

Del uvoza opreme se bo usmeril tudi na uvoz po Tržaškem 
in Goriškem sporazumu predvsem pri tistih članih, ki izvažajo 
v okviru teh sporazumov. 

Del uvoza opreme se bo usmeril tudi na uvoz eksponatov, 
razstavljenih na mednarodnih sejmih v SFR Jugoslaviji. 

38. člen 
Skupščina skupnosti podrobneje predpiše vsebino za- 

htevka, potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, podrob- 
nejši postopek za obravnavo zahtevka in izdajo sklepa. 

Zahtevku za ugotovitev skladnosti z merili za uvoz opreme 
po 34. členu je potrebno priložiti mnenje pristojnega republi- 
škega upravnega organa in Gospodarske zbornice Slovenije 
o ekonomski, tehnološki in razvojni upravičenosti investicije, 
mnenje banke o neto deviznem efektu, pri uvozu računalniške 
opreme pa še pozitivno mnenje koordinacijske komisije za 
uvoz računalnikov pri Republiškem komiteju za mednarodno 
sodelovanje. 

39. člen 
Pri obravnavi zahtevkov za uvoz opreme za razširjeno re- 

produkcijo se bo upoštevala tudi stopnja dodelanosti i n vest i - 
cijsko-tehnične dokumentacije. Kadar gre za izgradnjo ob- 
jekta, ki bo trajala več let, se odobri uvoz opreme po dinamiki, 
predvideni v projektu izgradnje. 

40. člen 
Člani skupnosti lahko uvažajo blago široke potrošnje naj- 

več do višine, kot je opredeljena v projekciji devizno-bilanč- 
nega in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije in če za 
plačilo razpolagajo z ustvarjenimi, združenimi ali devizami, 
zagotovljenimi po 13. členu. 

41. člen 
V okviru obsega uvoza po 40. členu se 31,4% nameni za 

uvoz blaga široke potrošnje za redno oskrbo trga s prehram- 
benimi in industrijskimi proizvodi ter za popestritev izbire 
blaga široke potrošnje na domačem trgu, vključno z odkupom 
sejemskih eksponatov. 

Plane uvoza blaga široke potrošnje po prejšnjem odstavku 
uskladijo člani skupnosti (koristniki) v okviru Splošnega zdru- 
ženja trgovine Gospodarske zbornice Slovenije. 

i 
42. člen 

V okviru obsega uvoza po 40. členu se 19,2% nameni za 
intervencijski uvoz blaga široke potrošnje. 

Člani skupnosti pridobijo soglasje za intervencijski uvoz 
blaga široke potrošnje za odpravljanje pomanjkljive ponudbe 
ali za uvoz reprodukcijskega materiala, ki je potreben za 
proizvodnjo blaga široke potrošnje za to intervencijo, v breme 
deviz, zagotovljenih po 13. členu, kadar Republiški komite za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve ugotovi, da je aH da bi 
lahko prišlo na tržišču do večjih motenj. 

To pravico odobrava Odbor za devizni režim skupnosti na 
predlog Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve. 

43. člen 
V okviru obsega uvoza iz 40. člena se nameni: 
a) 9,6% za blago široke potrošnje, ki se uvaža v skladu s 

sklenjenimi meddržavnimi sporazumi o izvozu in uvozu blaga 
in storitev v obmejnem in sosednjem prekomorskem prometu. 

b) 7,3% za blago široke potrošnje, ki se uvaža v posameznih 
mednarodnih sejemskih kompenzacijskih poslih. 

Plani uvoza po prvem odstavku se usklajujejo v interesnih 
skupnostih za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja 
v okviru celovitega planiranja obmejnega gospodarskega so- 
delovanja. 

44. člen 
V okviru obsega uvoza iz 40. člena se nameni: 
- 4,8% za uvoz knjig, dnevnih in mesečnih časopisov, 

ostalih periodičnih publikacij, učbenikov in drugih učil, tiska- 
nih v tujih jezikih, magnetnih trakov in mikrofilmov, posnet- 
kov z znanstveno literaturo. 

Plani uvoza po prvem odstavku se usklajujejo v XXVII. enoti 
skupnosti ob sodelovanju XV., XVI. in XVIII. enote skupnosti. 

45. člen 
V okviru obsega iz 40. člena se nameni: 
- 7,2% za uvoz gotovih zdravil, serumov in vakcin, kontrast- 

nih in diagnostičnih sredstev, medicinskih instrumentov in 
rezervnih delov za medicinske aparate, zobozdravniških, or- 
topedskih in ostalih pomožnih materialov, laboratorijskih in 
farmacevtskih kemikalij, slušnih, govornih in vidnih pripo- 
močkov. 

Plani uvoza po prejšnjem odstavku se usklajujejo v XVII. 
enoti skupnosti ob sodelovanju III. enote, glede obsega uvoza 
za veterinarske namene pa ob sodelovanju VII. enote. 

46. člen 
V okviru obsega iz 40. člena se nameni: 
- 2,5% za rezervne dele za tekoče vzdrževanje kmetijske in 

gozdarske mehanizacije, ki se uvažajo za oskrbo individual- 
nih kmetijskih proizvajalcev. 

Plani uvoza po prejšnjem odstavku se usklajujejo v VII. 
enoti ob sodelovanju V. enote. 

47. člen 
V okviru obsega iz 40. člena se nameni: 
- 18% za uvoz blaga široke potrošnje, ki ga člani, ki oprav- 

ljajo posle zastopanja tujih firm in imajo konsignacijska skla- 
dišča, prodajajo za dinarje. 

O uvozu po prejšnjem odstavku se plani usklajujejo v Komi- 
siji za zastopniško dejavnost pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije. 

Člani skupnosti, ki opravljajo posle zastopanja tujih firm in 
imajo konsignacijska skladišča, lahko uvažajo rezervne dele, 
potrošni material in pribor za dinarsko prodajo v Jugoslaviji 
na podlagi usklajenega plana, vendar največ do višine dose- 
žene zastopniške in konsignacijske proizije. 

48. člen 
Skupščina skupnosti lahko na predlog Odbora za devizni 

režim na podlagi usklajenih planov spremeni obseg možnosti 
uvoza blaga široke potrošnje po posameznih namenih. 

49. člen 
V okviru usklajenega plana za uvoz blaga široke potrošnje 

po posameznih namenih lahko člani določijo rezervo in krite- 
rije za razpolaganje le-te. 

50. člen 
Člani skupnosti morajo ob predložitvi prijave sklenjenega 

posla uvoza po 9. členu oz. naloga za plačilo blaga s konsig- 
nacije z gotovinskim načinom plačila razpolagati: . 

- z devizami na deviznem računu, kar dokazujejo s potrdi- 
lom temeljne banke ali 

- s potrdilom temeljne banke, da bo zagotovila prodajo 
deviz v trenutku izvršitve plačila v tujino (na podlagi pravice 
do ponovnega nakupa po 74. členu zakona) ali 
- potrdilom temeljne banke, da bo zagotovila prodajo deviz v 
trenutku zapadlosti plačila v tujino na podlagi sklenjene po- 
godbe s članom o terminski prodaji in nakupu deviz. 

Člani skupnosti morajo v trenutku prijave sklenjenega posla 
uvoza s kreditnim načinom plačila imeti sklenjen posel o 
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najetju kredita v tujini. Roki črpanja kredita se morajo pravi- 
loma ujemati z roki plačila po sklenjeni pogodbi. 

51. člen 
Plačevanje uvoza iz 9. člena iz držav, s katerimi je dogovor- 

jen klirinški način plačevanja, se izvršuje po usklajenem planu 
in v skladu z bilateralnimi pogodbami in drugimi aranžmaji s 
temi državami. 

Če pride do odstopanj pri uresničevanju projekcije devizno- 
bilančnega in plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije na 
klirinškem področju, lahko skupščina skupnosti na predlog 
Odbora za devizni režim sprejme ustrezne ukrepe, merila, 
načine in postopke za uresničevanje teh projekcij. 

»Obseg uvoza iz držav, s katerimi je dogovorjen klirniški 
način plačevanja, je odvisen od možnosti plačevanja za vsa- 
kega člana. 

Klirinške devize je možno združevati po določbah zakona.« 

52. člen 
Člani skupnosti plačujejo zapadle obveznosti (glavnica in 

obresti), prevzete do 31. 12. 1980 po finančnih, blagovnih in 
komercialnih kreditih, kakor tudi zapadle obveznosti (glav- 
nica in obresti) po različnih vrstah garancij, suprergarancij in 
drugih oblik poroštva z ustvarjenimi ali združenimi devizami 
ali s pridobljenimi devizami, kupljenimi na deviznem trgu na 
podlagi usklajenih planov oz. zagotovljenimi devizami po 
členu 13. 

Člani skupnosti plačujejo zapadle obveznosti (glavnica in 
obresti), naštete v prvem odstavku, ki so prevzete in prijav- 
ljene v Narodni banki Slovenije po 1. 1. 1981, z ustvarjenimi ali 
združenimi devizami oziroma s pridobljenimi devizami, kup- 
ljenimi na deviznem trgu in po usklajenem planu in v skladu s 
pogoji, pod katerimi je bil kredit odobren. 

53. člen 
Člani skupnosti lahko dajejo finančne in blagovne kredite 

tujini, če razpolagajo z ustvarjenimi ali združenimi devizami 
oziroma, če imajo pravico do pridobljenih deviz, kupljenih ne 
deviznem trgu na podlagi usklajenih planov in v skladu s 
pogoji, določenimi v soglasju za dajanje finančnih in blagov- 
nih kreditov. 

54. člen 

Uvoz po potrjenih prijavah do 31. 12. 1980 se lahko vrši v 
skladu s potrjeno prijavo, če je bilo plačilo izvršeno ali odprt 
akreditiv oz. dana garancija za otvoritev akreditiva do 
31.12.1980, če pa se uvoz plača po 1. 1. 1981, pa se lahko 
uvozi v skladu s potrjeno prijavo ob zagotovitvi deviz, ki jih 
člani lahko uporabljajo za lastne potrebe. 

55. člen 
Narodna banka Slovenije zagotovi vodenje evidence o: 
- ustvarjenih devizah (ločeno za lastne potrebe, za združe- 

vanje po 23. členu in zagotavljanje potreb po 13. členu), 
- o devizah, ki jih člani zagotavljajo za potrebe družbenopo- 

litičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. 

56. člen 
Vse neizkoriščene pravice po 9. in 10. členu Samouprav- 

nega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za 
dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za leto 1980, upoštevajoč sklepe skupščine skup- 
nosti 13. 5. in 3. 9. 1980, se lahko uporabljajo za plačevanje v 
letu 1981 in sicer do zneska deviz na deviznem računu ozi- 
roma do višine zneska, ki ga članu temeljna banka garantira v 
okviru pravice ponovnega nakupa deviz po drugem odstavku 
74. člena zakona. 

Člani, ki so imeli po sklepu skupščine z dne 3. 9. 1980 
določen delež razpolaganja s prilivi pod 60%, lahko prenašajo 
v letu 1981 pravice do 60%, zmanjšane za vrednost koriščenih 
začasno zmanjšanih pravic po sklepih Odbora za devizni 
režim. 

55. (48.) člen 
Narodna banka Slovenije zagotovi vodenje evidence o: 
- ustvarjenih devizah (ločeno za lastne potrebe, za združe- 

vanje po 23. členu in zagotavljanje potreb po 13. členu), 
— o devizah, ki jih člani zagotavljajo za potrebe družbeno- 

političnih skupnosti in družbeno-političnih organizacij. 

56. (49.) člen 
Vse neizkoriščene pravice po 9. in 10. členu Samouprav- 

nega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za 
dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za leto 1980, upoštevajoč sklepe skupščine skup- 
nosti 13. 5. in 3. 9. 1980, se lahko uporabljajo za plačevanje v 
letu 1981 in sicer do zneska deviz na deviznem računu ozi- 
roma do višine zneska, ki ga članu temeljna banka garantira v 
okviru pravice ponovnega nakupa deviz po drugem odstavku 
74. člena zakona. 

Člani, ki so imeli po sklepu skupščine z dne 3. 9. 1980 
določen delež razpolaganja s prilivi pod 60%, lahko prenašajo 
v letu 1981 pravice do 60%, zmanjšane za vrednost koriščenih 
začasno zmanjšanih pravic po sklepih Odbora za devizni 
režim. 

57. (50.) člen 
Devize na deviznih računih, ki presegajo pravice po 56. 

členu in obseg pravic v okviru neplačanih potrjenih prijav iz 
člena 54, morajo člani prodati na deviznem trgu brez pravice 
do ponovnega nakupa in sicer najkasneje do 30. 6. 1981. 

Devize po prvem odstavku lahko kupijo člani, ki prenašajo v 
leto 1981 pravice po 54. in 56. členu, pa ne razpolagajo z 
devizami. 

Temeljna banka prodaja devize iz prvega odstavka le za 
namene iz drugega odstavka. 

57. člen 
Devize na deviznih računih, ki presegajo pravice po 56. 

členu in obseg pravic v okviru neplačanih potrjenih prijav iz 
člena 54, morajo člani podati na deviznem trgu brez pravice 
do ponovnega nakupa in sicer najkasneje do 30. 6. 1981. 

Devize po prvem odstavku lahko kupijo člani, ki prenašajo v 
leto 1981 pravice po 54. in 56. členu, pa ne razpolagajo z 
devizami. 

Temeljna banka prodaja devize iz prvega odstavka le za 
namene iz drugega odstavka. 

58. člen 
Odbor za devizni režim spremlja izvajanje samoupravnega 

sporazuma, da je na lastno pobudo ali na pobudo katerega- 
koli člana skupnosti, na predlog Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje, Narodne banke Slovenije ali De- 
vizne inšpekcije predloge skupščini skupnosti za izvajanje 
tega samoupravnega sporazuma, razpravlja o namenski upo- 
rabi deviznih sredstev in odloča v okviru pooblastil po 42. 
členu. 

Odbor po potrebi, najmanj pa dvakrat letno daje poročilo 
skupščini skupnosti oziroma članom skupnosti o izvrševanju 
samoupravnega sporazuma. 

59. člen 
Skupščina skupnosti bo do 31. 3. 1981 sprejela metodolo- 

gijo za izvrševanje usklajenih planov ekonomskih odnosov s 
tujino članov skupnosti. 

Drugi odstavek 10. člena se uporablja od 1/4-1981 dalje. 

60. člen 
Člani skupnosti, ki svojih prevzetih in zapadlih obveznosti 

po Samoupravnem sporazumu o merilih, pogojih, načinih in 
postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in 
storitev ter odliva deviz za leto 1980 in sklepih skupščine 
skupnosti niso izpolnili, ne morejo razpolagati z devizami, 
dokler navedenih obveznosti ne poravnajo v celoti. 
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
61. člen 

Člani skupnosti, k i so na podlagi 14. člena Samoupravnega 
sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego 
dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz 
za leto 1980 pridobili pravico do prijavljanja uvoza reproduk- 
cijskega materiala pred do'seženim prilivom, pa je do 31. 12. 
1980 niso izkoristili oz. prijavili uvoza, te pravice ne morejo 
več izkoristiti. 

Izkoriščeno pravico iz prvega .odstavka, za katero je bilo v 
letu 1980 že izvršeno plačilo v tujino, morajo člani pokriti s 
prilivi v letu 1981 v skladu z 12. členom tako, da te prilive 
prodajo na deviznem trgu brez pravice do ponovnega nakupa. 

Izkoriščeno pravico po prvem odstavku, za katero še ni bilo 
izvršeno plačilo v tujino v letu 1980, se pokriva z devizami po 
56. členu, s tekočimi prilivi po 12. členu ali s terminskim 
nakupom deviz. 

62. člen 
Člani skupnosti, ki so po sklepih Izvršnega sveta skupščine 

SR Slovenije prevzeli dodatne izvozne obveznosti in teh ob- 
veznosti niso izvršili, so pa izkoristili uvozne možnosti, te 
obveznosti poravnavajo iz možnosti razpolaganja z devizami v 
letu 1981. 

63. člen 
Ta samoupravni sporazum velja, ko ga podpiše večina čla- 

nov skupnosti. 
64. člen 

Če se bodo posamezni členi tega samoupravnega spora- 
zuma razlikovali od enotnih kriterijev za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov po 69. členu zakona, sprejetih v Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, se 
skupščino skupnosti pooblašča, da uskladi tekst samouprav- 
nega sporazuma s sprejetimi enotnimi kriteriji. 

65. člen 
Tolmačenje in navodila iz izvajanja samoupravnega spora- 

zuma daje skupščina skupnosti na predlog Odbora za devizni 
režim skupnosti v sodelovanju z Narodno banko Slovenije. 

66. člen 
Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma se 

lahko sprejmejo po enakem postopku kot samoupravni spo- 
razum. 

67. člen 
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1. 1. 1981 in se 

objavi v »Aktih« skupnosti. 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o merilih in postopkih za uresničevanje 

kreditnih odnosov s tujino v obdobju od 

leta 1981-1985   

Na podlagi 141. člena zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77) ter na 
podlagi 24. člena zakona o Samoupravni interesni skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (Uradni list SRS, 
št. 16/177) ter enotnih merilih in postopku za sklepanje 
samoupravnih sporazumov temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela ter drugih družbenih pravnih oseb po 141. 
členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino v letih 
1981-1985, sklenejo člani Samoupravne interesne skupno- 
sti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O MERILIH IN POSTOPKIH ZA 
URESNIČEVANJE KREDITNIH 
ODNOSOV S TUJINO V OBDOBJU OD 
LETA 1981-1985 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta samoupravni sporazum sklenejo temeljne in druge orga- 

nizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti 
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti, bančne 
organizacije, zadruge ter družbeno-pravne osebe in društva, 
ki so po 5. členu zakona o Samoupravni interesni skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino člani Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino (v nadaljnjem besedilu: člani skupnosti). 

2. člen 
Določbe tega samoupravnega sporazuma se nanašajo na: 
1. Uresničevanje pravic do zadolževanja v tujini, s tem:- 

- da je obseg najemanja tujih srednjeročnih in dolgoročnih 
kreditov opredeljen z medrepubliškim dogovorom, ki ga 
sklepa Zvezni izvršni svet z izvršnimi sveti socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem bese- 
dilu: medrepubliški dogovor); 

- da sta obseg in merila najemanja kreditov pri Mednaro- 
dni banki za obnovo in razvoj opredeljena z dogovorom o 
usmerjanju in uporabi posojil Mednarodne banke za obnovo 
in razvoj za obdobje , ki ga sklene Zvezni izvršni svet in 
izvršni sveti socialističnih republik in socialističnih avtono- 
mnih pokrajin; 

- da je najemanje tujih kreditov za izvajanje investicijskih 
del v tujini urejeno z odlokom Zveznega izvršnega sveta. 

2. Dinamiko črpranja najetih tujih kreditov, ki mora biti v 
posameznih letih usklajena z možnostmi, ki bodo opredeljene 
v projekciji devizno-bilančne in plačilno-bilančne pozicije SR 
Slovenije v enotni projekciji devizne in plačilne bilance Jugo- 
slavije. 

3. Kreditiranje tujine. 

3. člen 
Člani skupnosti bodo vse tuje kredite, ki jih bodo najeli v 

letih 1981-1985 skupaj z vsemi stroški kredita odplačali: 
- z ustvarjenimi devizami, 
- z združenimi devizami, 
- z devizami, pridobljenimi z nakupom na deviznem trgu na 

podlagi usklajenih planov. 

4. člen 
S tem samoupravnim sporazumom se člani skupnosti do- 

govorijo o merilih in postopku za pridobivanje pravic do: 
- najemanja tujih kreditov v opredeljenem obsegu po skle- 

njenem medrepubliškem dogovoru, 
- kreditiranja tujine. 
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II. USMERITEV, MERILA IN POSTOPEK ZA 
URESNIČEVANJE PRAVIC DO NAJEMANJA 
TUJIH KREDITOV PO SKLENJENEM 
MEDREPUBLIŠKEM DOGOVORU 

5. člen 
Člani skupnosti bodo v letih 1981-1985 najemali v tujini: 
1. Komercialne, blagovne in finančne kredite: 
- za uvoz opreme in storitev, 
- za uvoz reprodukcijskega materiala. 
2. Finančne kredite za konverzijo v dinarje 

na podlagi usklajenih planov kreditnih odnosov s tujino in 
sicer največ do obsega, ki bo zagotovil stopnjo zadolženosti 
do tujine, ki bo opredeljena v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 
1981-1985 (stopnja zadolženosti je razmerje med zapadlimi 
obveznostmi do tujine iz najetih srednjeročnih in dolgoročnih 
tujih kreditov in skupnim deviznim prilivom od izvoza blaga in 
storitev)., 

1. Finančni krediti za konverzijo v dinarje 

6. člen 
Člani skupnosti se dogovorijo, da se bo obseg finančnih 

kreditov za konverzijo v dinarje, ki bo opredeljen za SR 
Slovenijo v medrepubliškem dogovoru, usmeril predvsem za 
naložbe, ki so prednostno opredeljene v dogovoru o družbe- 
nem planu Jugoslavije in v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Odločitve glede konkretnih usmeritev sredstev iz prvega 
odstavka tega člena sprejme na predlog odbora za kreditne 
odnose s tujino skupščina skupnosti. 

2. Krediti za uvoz opreme in storitev 

7. člen 
Tuji krediti za uvoz opreme in storitev se bodo prvenstveno 

usmerjali v skupna vlaganja na podlagi trajnejših dohodkov- 
nih odnosov in v naložbe, ki se financirajo z združevanjem 
sredstev na podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov in 
s samoprispevki, ki zagotavljajo uresničevanje prednostnih 
nalog, določenih z družbenim planom Jugoslavije in družbe- 
nim planom SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter z resolu- 
cijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 v tekočem letu, predvsem pa v naložbe, ki 
povečujejo izvoz blaga in storitev ter zagotavljajo čimvečji 
neto devizni učinek. 

Pri nadaljnjem usmerjanju imajo prednost naslednje na- 
ložbe: 

- ki jih predvidevajo člani skupnosti, ki imajo ugodnejše 
razmerje med deviznimi prilivi, s katerimi razpolagajo od 
izvoza blaga in storitev ali po sklenjenih samoupravnih spora- 
zumih o združevanju deviz in zapadlimi obveznostmi do tujine 
(manjšo stopnjo zadolženosti do tujine); 

- kadar gre za zagotovitev dodatnih finančnih virov za že 
začete prioritetne investicije; 

- s katerimi se racionalno nadomešča uvoz, predvsem 
glede proizvodov, ki so deficitarni na domačem trgu; 

o s katerimi še vpliva na stabilizacijo domačega tržišča z 
vidika ohranitve določenega obsega preskrbljenosti tržišča in 
stabilnosti cen, upoštevaje strukturo in kakovost virov sred- 
stev; 

- s katerimi se uresničuje utreznejša regionalna usmeritev 
uvoza opreme; 

- ki zagotavljajo čim hitrejši začetek obratovanja novih 
zmogljivosti; 

- s katerimi se zagotavlja višja stopnja predelave domačih 
surovin; 

- s katerimi se zagotavlja uresničevanje višjih oblik sodelo- 
vanja z obmejnim gospodarstvom v sosednjih državah; 

- s katerimi se zagotavlja višja stopnja avtomatizacije in 
visoka stopnja zmogljivosti proizvajalnih sredstev, ki nadome- 
ščajo zastarele stroje; 

- s katerimi se zagotavljajo dodatne zmogljivosti na manj 

razvitih in obmejnih območjih v SR Sloveniji zlasti glede na 
zagotavljanje novih delovnih mest; 

- ki v čim manjši meri onesnažujejo okolje oz. odpravljajo 
onesnaževanja. 

8. člen 
Blagovne in finančne kredite za uvoz opreme in storitev 

bodo člani skupnosti praviloma najemali s posredovanjem 
bank, pooblaščenih za posle s tujino, ki bodo organizirale 
najemanje kreditov z okvirnimi pogodbami, upoštevaje ok- 
virne pogoje v smislu odloka o okvirnih pogojih za organizi- 
ran nastop domačih oseb na zunanjem trgu (Uradni list SFRJ, 
št. 8/78) in drugih veljavnih aktov. 

9. člen 
Krediti za uvoz opreme in storitev se lahko izjemoma naja- 

mejo v obliki komercialnih kreditov, če so pogoji nakupa in 
kreditiranja, ki jih daje dobavitelj opreme, ugodnejši od pogo- 
jev, ki jih je mogoče doseči s plačilom opreme in storitev po 8. 
členu tega samoupravnega sporazuma. 

10. člen 
Opravičenost najemanja tujih kreditov za uvoz opreme in 

storitev pri investicijah iz 8. in 9. člena ugotovi banka, ki 
opravi oceno deviznega učinka investicije oz. nosilca investi- 
cije (izvrševanje izvoznih obveznosti, realiziranje potrebnega 
uvoza, odplačilo prevzetih obveznosti). 

Na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka tega člena bo dala 
banka mnenje, iz katerega bo razvidno: 

- da je iz analize deviznega učinka investicije oz. nosilca 
investicije razvidno, da bo zagotovljeno vračanje prevzetih 
obveznosti z ustvarjenimi ali združenimi devizami; 

- da so pogoji, za najemanje komercialnega kredita ugo- 
dnejši od pogojev blagovnega ali finančnega kredita v smislu 
določbe 9. člena tega samoupravnega sporazuma. 

- da so dani pogoji za pridobitev blagovnega in finančnega 
oziroma komercialnega kredita. 

Skupnost sklene s temeljnimi bankami in združeno banko 
dogovor, da bodo banke uporabljale enotna merila pri oceni 
neto deviznega učinka investicije oz. pri oceni sposobnosti 
nosilca investicije, da bo vračala prevzete obveznosti do tu- 
jine z lastnimi ali združenimi devizami. 

11. člen 
Komisija za uvoz in plačilo opreme lahko izda na osnovi 

mnenja banke iz prejšnjega člena tega samoupravnega spo- 
razuma soglasje za zadolžitev v tujini za uvoz opreme in 
storitev istočasno ob izdaji soglasja za uvoz opreme in stori- 
tev. 

Skupščina skupnosti predpiše na predlog odbora za kre- 
ditne odnose s tujino natančnejši postopek za pridobitev 
soglasja za zadolževanje v tujini za uvoz opreme in storitev po 
tem samoupravnem sporazumu. 

3. KREDITI ZA UVOZ REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA 

12. člen 
Člani -skupnosti bodo na podlagi sklepa, ki ga sprejme v 

skladu s samoupravnimi aktu pristojni organ upravljanja čla- 
nov najemali v tujini kredite za uvoz reprodukcijskega mate- 
riala z rokom odplačila, daljšim od 1 leta, po naslednjih 
merilih: 

- za proizvodnjo blaga in trajnih dobrin, namenjeni izvozu 
na kredit, pri čemer mora biti rok odplačila najetega kredita 
usklajen s prilivom deviz od izvoza blaga na kredit; 

- za proizvodnjo blaga, ki racionalno nadomašča uvoz, če 
je proizvodni ciklus daljši od enega leta, pri čemer rok odpla- 
čila najetega kredita ne sme biti daljši od trajanja proizvo- 
dnega ciklusa. 

Soglasja za najetje tujih kreditov iz prvega odstavka tega 
člena bo izdajal: 

0 do zneska 1,500.000. - din odbor za kreditne odnose s 
tujino 
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- nad 1,500.000. - din skupščina skupnosti na predlog 
odbora za kreditne odnose s tujino. 

Tuje kredite za uvoz reprodukcijskega materiala z odplačil- 
nim rokom do enega leta bodo člani skupnosti lahko najemali 
na podlagi sklepa pristojnega organa upravljanja članov. 

III. USMERITEV, MERILA IN POSTOPEK ZA 
URESNIČEVANJE PRAVIC DO KREDITIRANJA 
TUJINE 

13. člen 
Člani skupnosti bodo lahko dajali dolgoročne, srednje- 

ročne in kratkoročne komercialne, blagovne in finančne kre- 
dite tujini in sicer: 
1. Komercialne, blagovne in finančne kredite: 
- za izvoz opreme, ladij in proizvodov s posebnim name- 

no m, 
- za izvajanje investicijskih del v tujini, 
- za raziskovalna dela, izdelavo študij in projektov v tujini, 
- za izvoz trojnih potrošnih dobrin. 

2. Finančne kredite lastnim in mešanim podjetjem v tujini 
- s katerimi se povečuje izvoz blaga in storitev, razen v 

trgovinska podjetja, preko katerih se ne Izvažajo blago in 
storitve, 

- za druge namene v skladu z veljavnimi predpisi. 
Za dajanje blagovnih in finančnih kreditov tujini morajo 

imeti člani skupnosti zagotovljene lastne ali združene devize. 

14. člen 
Pri dajanju kreditov iz prejšnjega člena morajo dajalci upo- 

števati naslednja merila: 
1. izboljšanje pogojev za plasma domače opreme in ladij; 

2. krepitev konkurenčne sposobnosti in uspešnejši nastop 
jugoslovanskega gospodarstva na mednarodnem trgu: 

3. pospeševanje zunanje-trgovlnske menjave In drugih 
oblik ekonomskega sodelovanja s tujino ob prizadevanju, da 
se poveča izvoz blaga in storitev ter Izvoz proizvodov s poseb- 
nim namenom, spodbuja transfer znanja In tehnologije ter 
vzpodbuja večje projektiranje v tujini; 

4. vzpodbujanje Izvoza blaga In storitev, s katerim se pove- 
čuje devizni priliv. 

16. člen 
Dajalci kreditov morajo pri dajanju kreditov upoštevati: 
1. dogovore In samoupravne sporazume o organiziranem 

nastopu na mednarodnem trgu, 
2. usmeritev v pospeševanju ekonomskega sodelovanja z 

neuvščenimi državami In državami v razvoju ter pospeševanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z dajanjem kreditov 
po ugodnejših pogojih. 

16. člen 
Člani skupnosti bodo kreditirali tujino: 
1. V okviru svojih možnosti In obsega kreditiranja, ki ga bo 

določala projekcija devlzno-bllančnega In plačilno-bllanč- 
nega položaja republike v enotni projekciji devizne In plačilne 
bilance Jugoslavije. 

2. V skladu s svojimi razvojnimi plani In s politiko kreditnih 
odnosov s tujino ter usklajenimi plani kreditnih odnosov s 
tujino. 

17. člen 
Za dajanje kreditov tujini si morajo člani skupnosti zagoto- 

viti zavarovanje plačila terjatev iz danih kreditov v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

18. člen 
Finančne kredite tujini smejo člani skupnosti dajati na pod- 

lagi sklepa, ki ga sprejme v skladu s samoupravnimi akti 
pristojni organ upravljanja člana ter posebnega soglasja od- 
bora za kreditne odnose s tujino. 

IV. DRUGE DOLOČBE 

19. člen 
Za spremljanje in izvajanje tega samoupravnega sporazuma 

pooblastijo člani skupnosti odbor za kreditne odnose s tujino. 
Odbor za kreditne odnose spremlja izvajanje tega samo- 

upravnega sporazuma, sprejema ustrezne ukrepe v okviru 
svojih pristojnosti ter daje po potrebi skupščini skupnosti 
predloge za sprejemanje ukrepov za izvajanje tega samo- 
upravnega sporazuma. 

Odbor za kreditne odnose s tujino po potrebi, najmanj pa 
ob zaključku vsakega polletja, poroča skupščini skupnosti o 
izvajanju tega samoupravnega sporazuma. 

20. Člen 
Evidenco o izvajanju tega samoupravnega sporazuma vodi 

Narodna banka Slovenije v skladu s 26. členom zakona o 
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odhose s tujino (Uradni list SRS, št. 16/77) ter 41. členom 
zakona o Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 24/77). 

21. člen 
Tolmačenje določb tega samoupravnega sporazuma daje 

skupščina skupnosti na predlog odbora za kreditne odnose s 
tujino. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

22. člen 
Vse spremembe In dopolnitve tega samoupravnega spora- 

zuma se sprejmejo na enak način kot ta samoupravni spora- 
zum. 

23. člen 
Ta sporazum začne veljati, ko ga podpiše več kot polovica 

članov skupnosti. 

24. člen 
Če se bodo posamezni členi tega samoupravnega spora- 

zuma razlikovali od enotnih kriterijev za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov po 141. členu Zakona, sprejetih v Intere- 
sni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, se 
skupščino skupnosti pooblašča, da uskladi tekst samouprav- 
nega sporazuma s sprejetim! enotnimi kriteriji. 

26. člen 
Ta samoupravni sporazum se uporablja od dneva uveljavi- 

tve In se objavi v Aktih skupnosti. 
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REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CESTE »      i    — 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih srednjeročnega plana 

vzdrževanja in izgradnje magistralnih in 

regionalnih cest v SR Sloveniji za 

obdobje od leta 1981 do 1985   

23. 12. 1980 

V uradnem pojasnilu prvega dela samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega P'ana /zdrzevanja in 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje <od leta 1981 do 1985 (skiJP~uns 

Poročevalec z dne 4. 12. 1980) smo najavili, da bomo drugi del objavili, ko bo Skupščina RSCnaseji 15.12.1980 

d°Zaradi preglednost?^ »Poročevalcu« objavljamo celotno besedilo predloga Samoupravnega 
SPUd^e^nce'^rosfri^1 d^'^'obravnavanju In sklepanju o^pristopu uporabliajo besedno obja,l]eno v tem 
Poročevalcu.  _ 

Na predlog Skupščine Republiške skupnosti za ceste SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Interesna skupnost za ceste 
Slovenije), upravljalca magistralnih in regionalnih cest na 
območju Socialistične republike Slovenije, v skladu zlasti z 
določili 15. člena Zakona o javnih cestah (Ur. list SRS št. 
53/71), določili zlasti 586. in 591. člena Zakona o združenem 
delu (Ur. list SFRJ št. 51/76), določili zlasti 112. in 116. člena 
Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije (Ur. list SRS št. 1/80) ter sklepa skupščine 
Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije o pripravi in 
sprejetju srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje ma- 
gistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 
1981 do 1985 (Ur. list SRS, št. 17/79) sprejemajo delavci v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovni 
ljudje in občani v skupščinah občin na območju Socialistične 
republike Slovenije, Izvršni svet skupščine SR Slovenije in 
Ljubljanska banka - Združena banka Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženci tega samoupravnega sporazuma). 

poročevalec 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA VZDRŽEVANJA IN 
IZGRADNJE MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH CEST V SR 
SLOVENIJI ZA OBDOBJE OD LETA 1981 DO 19B5 

1. člen 

S tem samoupravnim sporazumom udeleženci na področju 
razvoja magistralnih in regionalnih cest na območju Sociali- 
stične republike Slovenije v obdobju od leta 1981 do 1985: 

- urejamo in usklajujemo družbenoekonomske in druge 
samoupravne odnose ter interese na področju razvoja magi- 
stralnih in regionalnih cest; 

- določamo fizični obseg razvoja vzdrževanja in izgradnje 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od 
leta 1981 do 1985; 

- določamo za posamezne objekte lokacijo, rok dograditve 
in znesek naložb; 
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o določamo osnove in merila za združevanje sredstev v 
Interesno skupnost za ceste SR Slovenije; 

- določamo elemente splošne ljudske obrambe in osnove 
družbene samozaščite na področju razvoja magistralnih in 
regionalnih cest; 

- določamo tehnične in prometne osnove izgradnje magi- 
stralnih in regionalnih cest; 

- določamo način nadzora nad izvajanjem tega samo- 
upravnega sporazuma. 

2. člen 
Pri opredeljevanju družbenoekonomskih in drugih samou- 

pravnih odnosov in interesov na področju razvoja magistral- 
nih in regionalnih cest udeleženci tega samoupravnega spo- 
razuma ugotavljamo da: 

- je vzdrževanje in izgradnja cest posebnega družbeneaa 
pomena; 

- se upošteva nadelo kontinuiranosti planiranja in je zato 
potrebno nadaljevati ter zaključiti naložbe pričete v srednje- 
ročnem obdobju 1976-1980; 

- sprejemamo temeljne opredelitve naložb v razvoj cest, 
določene z analizo možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 s smernicami za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije ter odlokom o temelnjih smernicah in okvirih eko- 
nomske politike družbenoekonomskega razvoja Juaoslaviie 
za dobo od leta 1981-1985; 

- pri usmeritvah naložb upoštevamo meddržavne dogo- 
vore in pogodbe ter dogovore in sporazume sklenjene med 
republikami in avtonomnima pokrajinama; 

- pri določanju tehničnih in prometnih osnov vzdrževanja 
in izgradnje cest upoštevamo geopolitično, prometno in eko- 
nomsko vključevanje Slovenije v državne in mednarodne 
transportne tokove blaga in oseb, oziroma družbenoekonom- 
skega razvoja sploh; 

- tudi vnaprej z naložbami v ceste pospešujemo razvoj 
manj razvitih območij in obmejnih območij; 

- pri naložbah v ceste upoštevamo interese večje varnosti 
cestnega prometa, varstvo okolja in zaščito proti hrupu. 

3. člen 
Na območju ^ Slovenije bo v srednjeročnem obdobju 

1981—1985 vzdrževano (redno letno in zimsko vzdrževanje) 
javnih cest in cestnih objektov, in sicer: 

- 90 km avtocest; 
- 110 km hitrih cest; 
- 1065 km magistralnih in 
- 3731 km regionalnih cest. 
Za vzdrževanje cest in cestnih objektov se mora pri sklepa- 

nju srednjeročnih ali letnih dogovorov upoštevati zlasti na- 
slednje: 

- vzdrževati ceste v letnem in zimskem času tako, da bo na 
cestah mogoč promet, kateremu so namenjene; 

- zaradi potreb po odstranjevanju objektivnih nevarnosti 
na vozišču je organizirati vzdrževalno službo tako, da lahko 
ukrepa v čimkrajšem možnem času po zaznambi objektivnih 
nevarnosti; 

- kvalitetno izvajanje stalnega nadzora nad stanjem cest in 
objektov na njih, kakor tudi nad njihovo prevoznostjo in 
uporabnostjo ceste za tisti promet, kateremu je cesta name- 
njena; 

-popravilo makadamskih in moderniziranih vozišč mora 
biti izvajano tako, da na njih ne bo udarnih jam ali drugačnih 
deformacij, katere bi lahko ogrožale varnost prometa; 

- urejevanje bankin, brežin, usekov in nasipov ter vzdrže- 
vanje zelenic in nasadov ob cestah mora omogočiti normalno 
preglednost voznikom, poleg tega pa prispevati k urejenosti 
okolice ceste; 

- naprave za odvodnjavanje morajo biti vzdrževane tako, 
da bo omogočeno njihovo normalno delovanje; 

- na objektih bodo izvajana redna vzdrževalna dela; 
- horizontalna in vertikalna signalizacija mora biti v takem 

stanju, da voznika pravočasno opozarja na nevarnost ali pa 
pravilno usmerja; 

- zimska služba mora biti izvedena v skladu z načrti o 
zimski službi in na osnovi razvrstitve cest v zimskem času 
(prioriteti); 

- izredna dela, kot posledice izrednih dogodkov na cestah, 

jodo izvajana po posebnih programih na podlagi predhodnih 
analiz vsakega dela posebej. 

4. člen 
Pri organiziranju in izvajanju ljudske obrambe in družbene 

samozaščite na področju razvoja magistralnih in regionalnih 
cest udeleženci tega samoupravnega sporazuma izvajamo 
zlasti naslednje naloge: 

- usklajujemo načrte in programe razvoja cestnega 
omrežja s kriteriji in potrebami obrambe in zaščite z družbe- 
nopolitičnimi skupnostmi in oboroženimi silami; . 

- koordiniramo in usklajujemo razvojne programe s stali- 
šča obrambe in zaščite z območnimi samoupravnimi skup- 
nostmi za ceste; 

- prioritete pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževa- 
nju cest bomo določali tudi glede potreb in zahtev obrambe in 
zaščite; 

- pri novogradnjah in rekonstrukcijah se morajo zagotoviti 
tudi zahteve obrambe in zaščite; 

- v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti se 
izvajanje nalog tega sporazuma uskladi z navodili, smerni- 
cami in sklepi Skupščine SR Slovenije ter njenih izvršilnih 
organov. 

5. člen 
Razširjena ršprodukcija cest se bo izvajala na naslednjih 

lokacijah, v zneskih, dolžinah in rokih: 

1. Novogradnje 

Lokacija Dolžina Inv. vred. v 
 km v mio din 
a) pričetek v obdobju 1976-1980 in končane v 
obdobju 1981-1985 
- odsek Črnuče-Dolgi most pododsek 

Celovška cesta-Dolgi most 
- odsek Dolgi most-Dolenjska cesta 
- priključek Semedela ' 
- priključek Ruda 
- odsek Ruda-Strunjan 
- II. etapa HC skozi Maribor * ■ 
- priključek Rožna dolina 
- mejni prehod Šentilj 
- odsek Solkan-Brda 
- odsek Naklo-Ljubljana (1/2 AC)* 
- II. etapa zahodne magistrate v Celju 
- Uranska cesta" 
- Zasavska cesta 

6.200,9 b) pričetek in končane v obdobju 1981-1985 
- Tržaška cesta v Ljubljani _ 31 g 
- odsek Šmarje Sap-Višnja gora (2 pas.) 12,0 720,0 

751,9 
c) pričete in končane v obdobju 1981-1985*" 
- predor Karavanke 6,6 1.900,0 
d) pričetek in nedokončane v obdobju 
1981-1985"** 
- odsek Vrtojba - Selo (1/2 AC) 10,5 247,2 
- III. etapa HC skozi Maribor 4 3 100,0 

347,2 

Etapna Izgradnja AC na odseku Naklo-Ljubljana še ni dogovorjena z Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj. 
'•Upoštevana dogradnja samo v okviru možnosti Republiške skupnosti za ceste. 

Izgradnja predora skozi Karavanke po meddržavni pogodbi med SFRJ in 
republiko Avstrijo bo glede na Jugoslovanski značaj tega projekta potekala na 
r.8..!?,' f ,b0 8kuPn0 dogovorjeno z drugimi republikami in pokrajinami. Skupština RSC zadolžuje in pooblašča Izvršilni odbor, da za navedena 
odseka v času izvajanja gradnje pripravi predlog za najetje premostitvenega 
kredita na račun sredstev Iz čl. 11 tega sporazuma. 

9,1 
6,8 

7.6 
9.7 

6,7 
29,0 

21,0 
12,6 

857.5 
1.046,2 

136,1 
109.6 
428,1 
531.4 

15.3 
26.4 

212,3 
1.845,0 

92.5 
200,0 
700.5 
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2. Rekonstrukcije 

Zap. 
št. 

Lokacija Dolžina inv. vred. v 
v km 000 din 

1. 11/341 
2. 1/10 C 
3. II/342 a 
4. 1/10 d 
5. 1/1 
6. 1/1 
7. 11/315 
8. II/322 
9. II/378 

10. I/6 
11 M/320 
12. I/3 
13. M/342 
14. M/333 
15. M/344 
16. M/344 
17. M/321 
18. M/371 
19. M/368 
20. I/3 
21. M/333 
22. M/319 
23. I/4 

Vinska gora-Arja vas 
Tremerje-Laško 
Penk-Letuš 
Postoj na-Pivka 
Martuljek-Belca 
Podkoren-Koren 
Bohinjska Bela-Soteska 
Kranj-Golnik 
Trebija-Žiri 
škofljica-Pijava gorica 
Grahovo-Bloška polica 
Fala-Maribor 
Poljana-Žerjav 
Straža-Novo mesto 
Rogaška Slatina 
Šentjur 
Radovljica 
Kamnik 
Trbovlje 
Ptuj 
Novo mesto 
Cerkno 
Metlika 

3,0 
1,8 
1,0 
5.7 
4,0 
1.8 
7,0 
2.2 
1.3 
1.4 
2,0 
2,0 
2,8 
5,8 
5,8 
4,0 
1.4 
3.5 
1.6 
5,0 
3.8 
1,0 
1,0 

40.000 
37.900 
15.000 

110.000 
70.000 
30.000 

110.000 
30.000 
40.000 
30.000 
18.042 
40.000 
50.000 
60.000 
40.000 
10.000 
6.473 

25.000 
20.000 
29.177 
30.000 

5.308 
20.000 

866.900 

6. člen 
Na področju enostavne reprodukcije (investicijskega vzdr- 

ževanja) cest se bodo dela izvajala na naslednjih lokacijah, v 
dolžinah, vrednostih in rokih: 

1. Investicijsko vzdrževanje 

Zap. 
št. 

Lokacija Vrsta 
ukrepa 

Vrednost 
v 000 din 

a) pričeta dela v v obdobju 1976-1980 
in končana v obdobju 1981-1985 

1.11/344 Celje-Šentjur ojačit. voz. 15.948 
2. M/330 Velika Reka-Radeče ojačitev 2.972 
3. M/10c Celje-Šmarjeta ojačitev 8.492 
4. l/10c Rim. Toplice-Zidani most ojačitev 6.050 
5. M/314 Črnivec-Radmirje ured. vozišča 2.548 
6. II/326 šmarje-Planina ured. vozišča 12.312 
7. M/344 Celje-Šentjur ojačitev 2.866 
8. II/344 Šentjur-Mestinje ojačitev 5.095 
9. M/344 Šentjur-Mestinje ojačitev 9.660 

10. M/346 Rogatec-Majšperk ured. vozišča 6.900 
11. 11/341 Velenje-Vinska gora ojačitev 13.693 
12. M/340 Šentrupert-Soteska ojačitev 10.509 
13. 1/10 Šentrupert-Ločica ojačitev 4.458 
14. M/301 f Dornberk-Selo ojačitev 4.777 
15. M/308 Črni vrh-Col ojačitev 4.458 
16. M/308 Col-Ajdovščina ojačitev 16.347 
17. M/304 Kalce-Godovič ojačitev 849 
18. M/304 Sp. Idrija-Želin ojačitev 4.352 
19. II/304 Želin-Dol. Trebuša ojačitev 3.397 
20. M/319 Sovodenj-Cerkno ured. vozišča 7.749 
21.11/377 Pečnik-Žiri ured. vozišča 5.095 
22. M/301 Šempeter-Dornberk ojačitev 5.308 
23. M/301 f Dornberk-Selo ojačitev 2.654 
24. II/306 šempeter-Miren ojačitev 10.085 
25. M/301 Predel-Bovec ojačitev 4.458 
26. M/301 Bovec-Žaga ojačitev 5.839 

• 27. 11/301 b Žaga-Učja ured. vozišča 14.861 
28. M/302 Trenta-Bovec ojačitev , 9.235 
29. M/310 Bertoki-Gradišče ojačitev 7.218 
30. M/320 Planina-Unec ojačitev 2.229 
31. 1/10 Kalce-Planina ojačitev 1.062 
32. l/10d Postojna-Pivka ojačitev 16.095 
33. 1/1 Od Pivka-Ribnica ojačitev 12.844 
34. 11/301 Dutovlje-Sežana ojačitev 11.252 
35. M/301 Sežana-Divača ojačitev 8.598 

36. Il/301g 
37. M/384 
38. 11/321 a 
39. M/323 
40. M/315 
41. 11/315 
42. M/316 
43. M/322 
44. 11/314 
45. 11/314 
46. M/319 
47 II/322 
48.il/320 
49. II/320 
50. H/336 
51. M/371 
52. 1/10 
53. 1/10 
54. M/327 
55. M/331 
56. M/365 
57. 1/1 
58. M/336 
59. M/314 
60. It/328 
61 H/328 
62. It/330 
63. II/330 
64. II/365 
65. M/328 
66. M/330 
67. M/376 
68. 1/10 
69. M/368 
70. 1/10 
71. M/336 
72. 1/10 
73. 11/341 
74. M/349 
75. l/IOa 
76. 11/351 
77. M/357 
78. l/10a 
79- II/358C 
80. M/352 
81. 11/351 
82. II/354 
83. M/358 
84. I/3 
85. M/346 
86. M/347 
87. II/347 
88. M/348 
89. M/360 
90. I/3 
91. M/370 
92. M/341b 
93. M/341b 
94. M/338 
95. H/333 
96. M/338 
97. H/362 
98. M/362 
99. M/327 

100. M/364 
101. I/6 
102. H/333 
103. I/10C 
104. I/4 
105. II/327 
106 H/327 
107. H/386 
108. I/4 
109. I/6 
110. 1/1 Oc 
111. M/326 
112. II/326 

Dutovlje-Repentabor 
Mojstrana-Vrata 
Kropa-Podnart-Zvirče 
Vodice-Sp. Brnik 
Lesce-Soteska 
Soteska-Sv. Janez 
Bled-Borje 
Žirovnica-Begunje 
Podrošt-Češnjica 
Škofja Loka 
šk. Loka-Gorenja vas 
šenčur-Kranj 
Planina-Unec 
Cerknica- Bloška polica 
Želodnik-Drtija 
Domžale-Duplica 
Ločica-Trojane 
Trojane-Želodnik 
Mlačevo-Krka 
Grosuplje-lvančna gorica 
šmartno-Grm 
Ivančna gorica-Bič 
Hrastnik-Šmarjeta 
Stahovica-Črnivec 
Šentjakob-Ribče 
Litija-Zagorje 
Zadvor-Šmartno 
Šmartno-Vel. Reka 
Šmartno pri Litiji—Grm 
šentjakob-Ribče 
Zadvor-šmartno 
Ljubljana-Vič ■ 
Kalce-Planina 
Latkova vas-Trbovlje 
Ljubljana-Vrhnika 
Izlake-Zagorje 
Ločica-T rojane 
Dravograd 
Videm-Radenci 
Lenart-Gor. Radgona 
Renkovci-Beltinci 
Dobrovnik-Dolga vas 
Črenšovci-Lendava 
Stročja vas-Ljutomer 
Šentilj-Trate 
Renkovci-Beltinci 
Ormož-Središče 
Stročja vas-Pavlovci 
Spuhlja-Ormož 
Majšperk-Ptuj 
Slov. Bistrica-Hajdina 
Spuhlja-Zavrč 
Maribor-Ptuj 
Žihlava-Ptuj 
Spuhlja-Ormož 
Ribnica-Ribniška koča 
Ravne-Slov. Gradec 
Ravne-Slov. Gradec 
SI. Bistrica-Poljčane 
Podbočje-Čatež 
Bistrica-Bizeljsko 
Videm-Brežice 
Brežice-Dobova 
Črnomelj-Adlešiči 
Adelšiči-Vinica 
Kočevje-Livold 
Podbočje - Čatež 
Krško - Kovinarska 
Novo mesto - Metlika 
Krka - Žužemberk 
Dvor - Soteska 
Zbure - Mačkovec 
Novo mesto - Metlika 
Žlebič - Kočevje 
Radeče - Boštanj 
Žužemberk - Pluska 
Trebnje - Mokronog 

ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ured, vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
več. ureditev 
ojačitev 
ojačitev 7 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ured. vozišča 
ured vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 
ojačitev 
ojačitev 
ured. vozišča 
ojačitev 

4.033 
3.716 
8.704 
6.688 
1.804 
6.688 
9.660 
2.123 

11.995 
5.520 
5.944 
5.095 

849 
13.800 

2.865 
4.033 
1.486 
8.173 
8917 
3.078 
4.140 
4.883 
3.716 
4.565 
1.062 
8.917 
1.911 
5.095 
3.185 
9.660 
4.458 

10.085 
6.368 
5.732 
3.291 
2.548 

212 
9.660 
2.229 

855 
2.548 
4.458 

12.551 
3.609 

19.594 
5.944 
2.548 
4.883 
2.548 
9.447 
1.804 
4.034 
3.821 
6.900 

13.163 
5.839 
1.804 
8.280 

13.057 
8.492 

10.085 
4.140 
7.431 
4.458 

12.313 
2.865 

12.951 
9.340 
2.017 
2.654 
4.458. 
8.386 

15.286 
2654 

4.140 
15.923 
9.340 

poročevalec III 



113. 11/331 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 

119. 

120. 

Grm - Pluska 
zidovi iz leta 1980 
železniški prehodi (Tremerje) 
parkirni prostori iz 76-80 
avtobusna postajališča 
nedokončana dela 
iz programa 1980 
izvedena dela, 
toda finančno plačano 
v letu 1981 
projekti naročeni 
v 1980 za potrebe 81-85 

ured. vozišča 4.246 
21.230 
21.230 
26.538 
15.923 

159.225 

127.390 

53.075 

4. Ostalo 

1.167.630 

Lokacija in obseg del pod zap. št. 114 - 120 določa Skup- 
ščina samoupravne interesne skupnosti za ceste SR Slovenije 
z letnim finančnim načrtom. 

2. Modernizacije 

Zap. 
št. 

Lokacija 

b. pričeta in končana dela v bodobju 1981-1985 

Dolžina Vrednost 
v km v 000 din 

1. 11/314 črnivec-Gornji grad 
2. II/336 Rimske Toplice-Jurklošter 
3. II/345 Črnolica-Žegar-Lesično 
4. II/326 Šentjur-Planina 
5. II/338 Bistrica ob Sotli-Bizeljsko 
6. 11/301 Vreme-Ribnica 
7. 11/314 Petrovo Brdo-Sorica-Podrošt 
8. 11/314 črna-čmivec 
9. II/346 Ptuj-Lenart 

10. II/358 Stročja vas-Palovci 
11. 11/351 Senarska-Videm 
12. II/326 Kočevje—Dvor 
13. II/334 Mozelj-Brezovica 
14. II/336 Jelovec—Boštanj 
15. II/326 Šmarje-Planina 
16. II/364 Bosljiva Loka-Osilnica 
17. H/367 Stranice-Vitanje 
18. II/302 Vršič-Trenta 

1.5 
3.4 
4,0 
1.5 
1,0 
4.0 
2,5 
1.7 
5,0 
3,2 
2,0 
5,0 
2,0 
5,0 
1,0 
1,5 
1,0 
1.8 

25.000 
30.000 
40.000 
21.000 
10.000 
50.000 
20.000 
35.000 
80.000 
25.000 
10.000 
70.000 
16.000 
50.000 
10.000 
12.000 
20.000 

5.000 
529.000 

3. Ojačitev 

Zap. Lokacija 
št. 

1. AC . Slov. Konjice-Celje 
2. 1/10 Vransko-Ločica 
3. 1/1 Oc Laško-Zidani most 
4. II/340 Nazarje-Luče 
5. H/302 Bovec-Trenta 
6. 11/301 Šempeter-Štanjel 
7. AC Unec-Razdrto 
8. 11/311 Koper-Šmarje 
9. 11/310 Pridvor-Gračišče 

10. 11/319 Jezersko-Kranj 
11. H/315 Bohinjska Bistrica-Savica 
12. AC Ljubljana-Unec 
13. 1/1 Ljubljana-lvančna gorica 
14. 1/10 Ljubljana-Logatec 
15. 1/10 Prevoje-Črnuče 
16. 1/1 Medvode-Šentvid 
17. AC SI. Konjice-Hoče 
18. I/3 Dravograd-Maribor 
19. I/3 Ptuj-Ormož 
20. l/10a Lenart-Gornja Radgona 
21. II/347 Slov. Bistrica-Ptuj 
22. 1/4 Težka voda-Metlika 
23. 11/326 Trebnje-Mirna 
24. 1/1 Jezero-Mačkovec 
25. II/385 Podgrad-ll. Bistrica 
26. H/304 Godovič-ldrija 

Dolžina 
v km 

4,0 
4,0 
3,0 
4,0 
5,0 
2,0 
4,0 
4,0 
4,0 
2,0 
6,0 
5,0 
7,0 
5,0 
4,0 
4,0 
2,0 

10,0 
7,0 
3,0 
4.0 
4,0 
4,0 
4,0 
6,0 
4,0 

Vrednost 
v 000 din 

25.000 
19.107 
11.000 
12.738 
20.000 

6.500 
25.000 
15.923 
16.000 
8.492 

27.000 
31.843 
30.784 
25.000 
12.736 
21.230 
18.048 
50.000 
33.956 
10.000 
12.736 
15.923 
16.000 
16.984 
25.000 
20.000 

Zap. Lokacija 
št. 

Vrednost 
v 000 din 

1. Zidovi na M+R cestah 
2. Črne točke 
3. Oprema cest 
4. MDA 
5. Sofinanciranje (samo v 1.1981) 
6. Žel. prehodi - izven nivoja križanja 

135.000 
109.820 
50.000 
35.180 
40.000 
80.000 

Lokacijo in obseg del določa Skupščina samoupravne interesne 
skupnosti za ceste SR Slovenije z letnim finančnim načrtom. 

7. člen 
Objekti se bodo gradili (razširjena reprodukcija) na nasled- 

njih lokacijah, v zneskih in rokih: 
Zap. 
št. 

Lokacija 

a) pričeti v obdobju 1976-1980 
in končani v obdobju 1981-1985 

Inv. vred. v 
000 din 

1. 376 
2. 330b 
3. 10a 
4. 
5 
6. 

Most čez Mali Graben-Kozarje 
Most čez Savo v Zagorju 
Most pri Benediktu (razširitev 2 kom.) 
Most na cesti Vuhred-Podvelka 
Most čez Mirno pri Boštanju 
Most če Kokro na Jezerskem (1 kom.) 

b) pričeti in končani v obdobju 1981-1985 
1- Most čez Rogoznico v Budini 
2- Most čez potok v Nadanjem selu I. 
3- Most čez potok v Nadanjem selu II. 
4. Most čez Pišnico pri Jasni 
5. Most čez Boben v Hrastniku 
6. Most čez Krko v Dobravi 
7. Most čez Krko v Kostanjevici 
8. Most če Dravinjo v Vidmu 
9- Most čez Ložnico v Cigonci 

10. Most čez Savinjo v Ljubnem 
11. Mostovi čez Pako 

(Velenje- Huda Luknja) 4 kom. 
12. Most čez Javorniški potok v Črni 
13. Most čez Ledavo v Pertoči 
14- Most čez Bukovniški potok v Dobrovniku 15. Manjši mostovi razponov 5-29 m (7 kom.) 
16. Most čez Dravinjo v Ločah 
17 . Most čez Oplotnico v Tepanju 

18.040 
40.355 
12.730 
20.160 
56.700 

9.072 

15.920 
12.734 
12.734 
26.535 
10.611 
58.380 
79.570 
53.072 
12.734 
31.842 

53.072 
10.611 
15.920 
15.920 
63.688 
20.000 
21.000 

671.400 

527.000 

8. člen 
Pri novogradnjah cesta in objektov ter investicijskem vzdr- 

ževanju cest na posameznih lokacijah morajo biti upoštevane 
zlasti naslednje tehnične in prometne osnove: 

- varnost 
- prometna obremenitev 
- tehnični elementi 
- zaščita okolja 
- pogoji uporabe 
- hidrološki pogoji 
- trajnost materialov 
- nosilnost objektov 
Pri uporabi navedenih osnov se udeleženci tega sporazuma 

zavezujemo, da bomo te osnove uporabljali racionalno upo- 
števajoč predvsem možnost etapne gradnje, racionalne 
opreme in izvedbo priključkov, tipizacijo objektov in opti- 
malno izrabo zemljišč. 

9. člen 
Za izvršitev del, naštetih v členih od 4 do 7 tega sporazuma, 

za upravljanje cest, za odplačilo najetih posojil in kreditov, za 
vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo zidov, za urejanje 
črnih točk, za cestno signalizacijo in drugo opremo, za mla- 
dinske delovne akcije, za izdelavo študij in projektov ter za 
nepredvidene stroške, je potrebno v obdobju 1981-1985 za- 
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3.975,2 
2.223,6 

767,1 
4.245,8 

450,0 

9,200,0 
671,4 
866,9 

gotoviti skupna sredstva v višini 22.400,0 mio din. Skupna 
sredstva se namenjajo za: 

mio din (cene 1979) 
a) enostavno reprodukcijo: (mio din 11.661,7) 
- redno vzdrževanje cest in objektov 
- modernizacijo cest in objektov 
- upravljanje cest 
- odplačilo posojil in kreditov 
- drugi stroški po prvem odstavku tega sporazuma 
b) razširjeno reprodukcijo (mio din 10.738,3) 
- novgradnje cest 
- novogradnje objektov 
- rekonstrukcije in obvozi 
Sredstva iz 1. odstavka tega člena bodo zagotovljena iz , 

naslednjih virov: 
a) iz izvirnih virov mio din (cene 1979) 
- prispevka od prodaje pogonskih goriv 9.100,0 
- pristojbine na cestna motorna vozila domača 2.800,0 
- pristojbine na tuja motorna vozila 200,0 
- cestnine 1.200,0 
- združenih sredstev TOZD (od dela čistega dohodka) 

5.000,0 
b) iz ostalih virov: 
- posojilo domačih bank 1.200,0 
- posojila tujih bank 2.900,0 
Viri sredstev v skupnem znesku in po posameznih postav- 

kah so usklajeni s predlogom dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

10. člen 
V Republiški skupnosti za ceste ocenjujemo, da bodo viri 

sredstev realizirani v višini 26.200 mio din in sicer zaradi 
ocene višjega prispevka od prodaje pogonskih goriv, višje 
ocene pristojbine na cestna motorna vozila domača in mož- 
nosti razpisa novega javnega posojila za ceste. 

Odvisno od povečanja virov se bodo sredstva namensko 
uporabila: 

- za enostavno reprodukcijo do 12.171,1 mio din 
- za razširjeno reprodukcijo do 14.028,9 mio din 

1. Novogradnje 

Lokacija 

- odsek Vrtojba - Sela (1/2 AC) 
- III. etapa HC skozi Maribor 
- odsek Hrastje - Mačkovec (2 pas.) 
- odsek Šentilj - Pesnica (AC) 
- vzhodna obvoznica Kranj 
- južna magistrala Celje I. etapa 
- odsek Baba (Trojane) 
- odsek Črnuče - Dolgi most, pododsek 

Črnuče - Titova cesta 

Dolžinalnves. vred. 
v km v mio din 
10,5 
4,3 

10,0 
9.6 
1.7 
1.3 
1,5 

3.4 

252,8 
220,0 
616,7 

1.060,3 
34,0 

106,2 
60,0 

450,0 
2.800,0 

2. Rekonstrukcije 

Zap. 
št. 

Lokacija Dolžinalnves. vred. 
v km v 000 din 

1. 11/341 
2. 1/1 Oc 
3. Il/342b 
4. II/304 
5. II/306 
6. 1/1 Od 
7. 1/1 
8. 1/1 
9. II/322 

10. II/378 
11. I/6 
12. I/3 
13. II/342 
14. II/333 
15. II/344 
16. 11/314 

Vinska gora - Arja vas 
Tremerje - Laško 
Penk - Letuš 
Godovič - Idrija 
Šempeter - Miren 
Postojna - Pivka 
Martuljek - Belca 
Podkoren - Koren 
Kranj - Golnik 
Trebija - Žiri 
Škofljica-Pijava gorica 
Fala-Maribor 
Poljana-Žerjav 
Straža-Novo mesto 
Rogaška Slatina 
Kamnik 

4,0 
2.2 
1.0 
4,0 
4.0 
0,3 
4,0 
0,2 
2.3 
0,7 
0,6 
2,0 
0,2 
0,2 
1.2 

57,000 
57,635 
16,845 
84,920 
38,000 
18,000 
78,607 

7,150 
30,000 
23,688 
12,460 
40,000 

3,072 
4,750 

10,000 
1,538 

17. H/368 
18. I/3 
19. II/333 

Trbovlje 
Ruj 
Novo mesto 

3,0 
1,2 

1,230 
13,283 
12,460 

Na področju enostavne reprodukcije (investicijskega vzdrže- 
vanja) cest se bodo dela izvajala dodatno na naslednjih loka- 
cijah, v dolžinah, vrednostih in rokih 

1. Modernizacije 

Zap. 
št. 

Lokacija dolžina 
v km 

vred.v 
000 din 

1. 11/314 Črnivec-Gornji Grad 1,0 19,000 
2. II/336 Rimske Toplice-Jurklošter 3,6 28,383 
3.-II/345 Črnolica-Žegar-Lisično 2,0 20,000 
4. II/326 šentjur-Planina 1,0 15,000 
5. 11/301 Vršič-Bovec 1.0 4,246 
6. It/301 b Žaga-Učeja 2,0 17,000 
7. H/301 Vreme-Ribnica 1,0 -15,000 
8. 11/314 Petrovo Brdo-Sorica-Podrošt 0,5 6,000 
9. 11/314 Črna-Črnivec 1,3 23,000 

10. II/336 Mlinšek-Kadrše 2,5 48,000 
11. H/346 Ptuj-Lenart 2,0 35,000 
12. II/358 Stročja vas-Pavlovci 0,8 7,000 
13. H/351 Senarska-Videm 3,0 16,000 
14. II/360 Ptuj-Žihlava 6,0 37,000 
15. II/326 Kodevje-Dvor 1.0 10,000 
16. H/334 Mozelj-Brezovica 3,0 26,460 
17. II/336 Jelovec-Boštanj 1.0 13,299 
18. H/326 šmarje-Planina 2,0 25,000 
19. H/326 Žužemberk-Trebnje 4,0 25,000 
20. H/364 Bosljiva Loka-Osilnica 1,5 12,500 

2. Ojačitve 

Zap. 
št. 

Lokacija dolžina 
v km 

vred. v 
000 din 

1. H/302 Bovec-Trenta 
2. 11/301 šempeter-štanjel 
3. 1/10 e Razdrto-Selo 
4. II/376 Lj-Vič-Polhov gradeč 
5. |/3 Dravograd-Maribor 

3,0 
2,0 
5,0 
3,0 
5.0 

11,836 
6,238 

25,975 
16,000 
26,425 
86,474 

11. člen 

Za zagotovitev kontinuitete realizacije programa novogra- 
denj cest (5. člen) in razvoja cestne infrastrukture (2. člen) se 
zavezanci - udeleženci tega samoupravnega sporazuma za- 
vezujemo, da bomo zagotavljali, plačevali oziroma združevali 
sredstva za: 

a) za dokončanje gradnje posameznih odsekov cest, katerih 
gradnja se bo pričela v planskem obdobju 1981-1985 in 
nadaljevala v naslednje planskem obdobju in to: 
- odsek Vrtojba-Selo (1/2 AC) 252,8 mio din 
- III etapa AC skozi Maribor 220,0 mio din 
b) odplačilo anuitet od najetih kreditov za izgradnjo pre- 

dora Karavanke v , , „„ 
- planskem obdobju 1986-1990 v skupnem znesku 5.365 

mio din „ 
- planskem obdobju 1991-1995 v skupnem znesku 3.020 

mio din 
- planskem obdobju 1996-2000 v skupnem znesku 1.871 

mio din 
c) odplačilo anuitet najetih kreditov predvidenih v planskem 

obdobju 1981-1985 v skupnem znesku 4.100 mio din 

Odplačilo anuitet za predor skozi Karavanke bo glede na Jugoslovanski značaj 
tega projekta potekalo na način, kot bo skupno dogovorjen z drugimi republl- 
kami in pokrajinami. 

12. člen 
Za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj 

razvitih obmejnih območij (2. člen) udeleženci - zavezanci 
tega samoupravnega sporazuma namenjamo 23% vseh sred- 
stev, ki so predvidena za modernizacijo in rekonstrukcijo 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji. 
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13. člen 
Sredstva iz 9. člena drugega odstavka (združevanje sred- 

stev TOZD 5.000 mio din) tega samoupravnega sporazuma 
zavezanci - udeleženci združujemo po enotni stopnji 4,82% 
od sredstev, ki jih namenjamo za razširjeno reprodukcijo. 

Zavezanci-udeleženci tega samoupravnega sporazuma se 
zavezujemo, da bomo sredstva iz prvega odstavka tega člena 
združevali v času od 1. 1. 1981-31. 12. 1985. 

Zavezanci-udeleženci tega samoupravnega sporazuma so- 
glašamo, da se sredstva po prvem odstavku tega člena zdru- 
žujejo brez obveznosti vračanja, ker se z naložbami v cestno 
infrastrukturo izboljšujejo pogoji pridobivanja dohodka v 
združenem delu, zvišujejo življenjski in delovni pogoji, delov- 
nih ljudi in občanov. Brez obveznosti vračanja združujemo 
sredstva za razvoj magistralnih in regionalnih cest tudi zave- 
zanci na podlagi zakona za srednjeročno obdobie 1976-1980 
in 1981-1985. 

14. člen 
Dokler ne bo z zakonom ali samoupravnim sporazumom 
drugače določeno, zavezanci-udeleženci vplačujemo sred- 
stva iz 9. člena tega samoupravnega sporazuma na račun 
Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije. Sredstva vplaču- 
jemo kot akontacijo mesečne od 1/12 davčne osnove prete- 
klega leta do 15. v mesecu za pretekli mesec. Po predložitvi 
zaključnega računa TOZD za vsako leto se akontacije obraču- 
navajo. 

Interesna skupno,st za ceste Slovenije bo najkasneje v treh 
mesecih po vsakoletnem končnem obračunu združenih sred- 
stev izdala vsakemu zavezancu - plačniku ustrezen dokument 
za knjiženje. 

15. člen 
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da 

sklene Interesna skupnost za ceste Slovenije z Ljubljansko 
banko - združeno banko pogodbo - sporazum za opravljanje 
bančnih poslov po tem samoupravnem sporazumu. 

16. člen 
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma pooblaščamo 

službo družbenega knjigovodstva, da preverja izvrševanje ob- 
veznosti vplačevanja sredstev, sestavljanja obračunov in pra- 
vilnosti obračunov. 

17. člen 
Skupščino Interesne skupnosti za ceste Slovenije zavezu- 

jemo, da bo: 
- racionalno gospodarila s sredstvi, ki se združujejo po tem 

samoupravnem sporazumu; 
- udeležencem tega samoupravnega sporazuma letno po- 

ročala o izvajanju nalog, o prilivu in porabi sredstev; 
- zagotovila družbeno kontrolo izvajanja tega samouprav- 

nega sporazuma s strani udeležencev; 
- udeležence tega samoupravnega sporazuma seznanila z 

ukrepi, ki jih bo sprejela s srednjeročnim planom v skladu z 
drugimi sporazumi, dogovori in na podlagi predpisov. 

18. člen 
Udeleženci ugotavljamo, da bo potrebno za zagotovitev 

realizacije nalog tega samoupravnega sporazuma in srednje- 
ročnega plana, ki ga bo sprejela skupščina Interesne skupno- 
sti za ceste Slovenije na podlagi tega samoupravnega spora- 
zuma sprejeti posamezne ukrepe in odločitve. 

1 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z veljavnimi 
predpisi: 

- poviša pristojbino na domača cestna motorna vozila v 
predlagani višini; 

- zagotovi sredstva predvidena od prispevka od prodaje 
pogonskih goriv. 

2. Skupščine občin na območju SR Slovenije: 
- na podlagi sklenjenih dogovorov - sporazumov med Re- 

publiško skupnostjo za ceste in določenimi občinami posa- 
meznih območij, zagotovijo ustrezno udeležbo sredstev za 
sofinanciranje konkretnih investicij, kjer je po finančni kon- 
strukciji v sklenjenem dogovoru to predvideno. 

3. V planskih dokumentih Ljubljanske banke - združene 
banke je potrebno zagotoviti združevanje sredstev namensko 
za kreditiranje cest po tem samoupravnem sporazumu po 
primernih pogojih. 

19. člen 
O sprejemu osnutka in predloga tega samoupravnega spo- 

razuma odločamo delavci v temeljni in drugi organizaciji 
združenega dela po postopku določenem v samoupravnih 
aktih, delovni ljudje in občani pa v zborih skupščin občin po 
postopku njihovih statutov. 

20. člen 
Ta samoupravni sporazum je sprejet, ko ga sprejme in 

podpiše najmanj polovica pooblaščenih predstavnikov te- 
meljnih in drugih organizacij združenega dela in najmanj 
polovica pooblaščenih predstavnikov skupščin občin v SR 
Sloveniji. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti po tem samoupravnem 
sporazumu udeleženci prevzamemo s podpisom in Veljav- 
nostjo od 1. 1. 1981 dalje. 

21. člen 
Osnutek in predlog samoupravnega sporazuma z obrazloži- 

tvijo objavi Interesna skupnost za ceste Slovenije v zadost- 
nem številu, da se udeleženci o njih lahko izjasnimo in da se 
zagotovi potrebna obveščenost. 

Sklenjeni samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije. 

22. člen 
Za postopek javne obravnave, sprejema in podpisa tega 

samoupravnega sporazuma določamo naslednje roke: 
1. za javno obravnavo, sprejem osnutka in za posredovanje 

pismenih pripomb in predlogov do 30. 9. 1980; 
2. za usklajevanje pripomb in predlogov na osnutek ter za 

oblikovanje predloga do 21. 11. 1980; 
3. za obravnavanje, sprejem in podpisovanje ter dostavo 

podpisa pooblaščenih oseb predstavnikov udeležencev do 
31. 12. 1980 in 

4. za objavo sklenjenega samoupravnega sporazuma v Ura- 
dnem listu SR Slovenije do 15. 1. 1981. 

23. člen 
K temu samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi 

druge organizacije združenega dela, samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki so zainteresirane za uresničitev njegovih 
določil. Skladno z določili zakona o združenem delu (zlasti 
462. in 586. člen) poslovodni organ temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela, ki bodo na novo organizirane ozi- 
roma ustanovljene, v času za katerega se sklepa ta samou- 
pravni sporazum, poskrbijo, da se delavci izjasnijo o nakna- 
dnem pristopu. 

Naknaden pristop k temu samoupravnemu sporazumu se 
izvede s pismeno izjavo skupščini Interesne skupnosti za 
ceste Slovenije. 

24. člen 
Udeleženec lahko odstopi od tega samoupravnega spora- 

zuma po postopku, ki ga določajo njegovi samoupravni 
splošni akti, pri čemer velja odstop po preteku 6 mesecev od 
dneva, ko je bila pismena odpoved dostavljena vsem udele- 
žencem in če kdo od njih ne sproži postopka upravičenosti 
odstopa. 

25. člen 
Ta samoupravni sporazum se spremeni ali dopolni po po- 

stopku kot je bil sklenjen: 
Pravico pobude za spremembo ali dopolnitev ima vsak 

udeleženec in druga družbena pravna oseba v skladu z zako- 
nom. Pismeni predlog z obrazložitvijo predloži pobudnik 
skupščini Interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

26. člen 
Spore iz tega sporazuma rešuje arbitraža. V arbitražo ime- 
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nuieio sprti udeleženci po dva predstavnika, predsednika pa 
imenuje skupščina Interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

Arbitraža sprejema odločitve po postopku, ki je določen v 
statutu Interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

Na odločitev arbitraže ima udeleženec, k| z odločitvijo ni 
zadovoljen, možnost tožbe pri sodišču združenega dela. 

27. člen 
Izvajanje določil tega samo ®ravnega sporazuma spremlja 

skupščina Interesne skupnosti za ceste Slovenije. 
28. člen 

Originalno besedilo z vsemi podpisanimi sklepi o pristopu 
se hrani v arhivu Interesne skupnosti za ceste Slovenije. 

PLANSKA POSLOVNA SKUPNOST ZA PREMOG 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o urejanju medsebojnih razmerij in 

povezovanju v skupnost združenega dela 

za medsebojno plansko in poslovno 

sodelovanje pri razvoju proizvodnje in 

porabe premoga v SR Sloveniji v 

obdobju 1981-1985.  

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije (Ur. list SFRJ štev. 6/76) in 37. člena Zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije (Ur. list SRS št. 1/80) sklenejo udeleženci nasled- 
nji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o urejanju medsebojnih razmerij in 
povezovanju v skupnost združenega dela za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje 
pri razvoju proizvodnje in porabe premoga v 
SR Sloveniji v obdobju 1981-1985. 

1. člen 

Cilji udeležencev samoupravnega sporazuma o urejanju 
medsebojnih razmerij in povezovanju v skupnost združenega 
dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje pri 
razvoju proizvodnje in porabe premoga v SR Sloveniji v ob- 
dobju 1981-1985 (v nadaljnem besedilu sporazum) so nasled- 
nji: . . .. 

- da bi dolgoročno vskladili svoje medsebojne interese, ki 
so vsebovani tudi v ciljih srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije; v 

- da bi z združevanjem sredstev udeležencev zagotovili 
maksimalno ekonomsko upravičeno izkoriščanje domačih 
energetskih virov; 

- da bi zagotovili optimalno izkoriščanje obstoječih, nado- 
mestnih in novih proizvodnih zmogljivosti premogovnikov ob 
uporabi sodobnih metod pridobivanja premoga; 

- da bi s programirano proizvodnjo premoga zagotovili 
kvalitetno in količinsko pokritje potreb industrije, drugih upo- 
rabnikov in široke potrošnje; 

- da bi zagotovili rast celotnega dohodka, čistega dohodka 
in osebnih dohodkov ter povečali stalnost zaposlenih v pre- 
mogovništvu z zagotovitvijo izboljšanih delovnih pogojev in 
družbenega standarda rudarjev. 

i 2. člen 
Udeleženci tega sporazuma so v skladu z določili svojih 

samoupravnih aktov: 
- OZD proizvajalci premoga 
- OZD s področja industrije 
- OZD drugih uporabnikov in trgovine (v nadaljevanju ude- 

leženci). 
3. člen 

Z namenom, da bi zagotovili realizacijo ciljev tega samo- 
upravnega sporazuma, ki so opredeljeni v 1. členu, se udele- 
ženci sporazumejo predvsem o naslednjem: 

- o obsegu in vrstah 'proizvodnje premoga v premogovni- 
kih SRS, 

- o obsegu in vrstah nabave premoga iz drugih SR in SAP 
po posameznih sektorjih potrošnje, 

- p naložbah, ki so potrebne za dosego dogovorjenega 
obsega proizvodnje premoga, oziroma o naložbah, ki so po- 
trebne za zagotovitev premoga iz ostalih SR in SAP, 

- o virih sredstev in medsebojnih obveznostih udeležencev 
za uresničitev dogovorjenih naložb, 

- o predlogih ukrepov družbeno-ekonomske politike za 
dosego v samoupravnem sporazumu dogovorjenega razvoja 
proizvodnje in nabave premoga, 

- o postopku za sprejemanje in spremembe sporazuma ter 
organih za izvajanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma. 
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Udeleženci, soglašajo, da se za uresničevanje s sporazu- 
mom dogovorjenih ciljev in ak^vnosti in za združevanje dela 
in sredstev združijo v skupnost združenega dela za medse- 
bojno plansko in poslovno sodelovanje. 

4. člen 
Udeleženci soglašajo, da bodo za uresničevanje ciljev spo- 

razuma po potrebi tudi s posebnimi samoupravnimi spora- 
zumi.skupno programirali in zagotavljali sredstva za izvedbo 
raziskovalnih programov s področja raziskav potencialnih 
nahajališč premoga na območju SR Slovenije, novih tehnolo- 
gij proizvodnje in racionalne uporabe premoga kot domačega 
energetskega vira., 

5. člen 
Za izvajanje določil sporazuma, ki se nanašajo na medse- 

bojne obveznosti glede združevanja sredstev in uresničitev 
dogovorjenih naložb v premogovnike se ustanovi odbor za 
financiranje investicij v premogovnike. 

Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem določil celotnega 
sporazuma se ustanovi odbor za spremljanje in nadzor nad 
izvajanjem sporazuma. 

6. člen 
Udeleženci sporazuma se za pokritje potreb po komercial- 

nem premogu (za potrebe industrije, drugih porabnikov in 
široke potrošnje) v obdobju 1981-1985 dogovorijo, da b6do 
na podlagi medsebojnih obveznosti, opredeljenih v spora- 
zumu, realizirali dogovorjeni obseg in vrsto proizvodnje in 
porabe ter nabave iz drugih SR in SAP in zagotovili dogovor- 
jeno kvaliteto premoga (priloga: tabela I, II, III, IV, V, VII). 

7. člen 
Dogovorjeni obseg proizvodnje komercialnega premoga se 

lahko zmanjša le zaradi izjemnih montangeoloških razmer ali 
nastopa višje sile, o čemer pa je prizadeta premogovniška DO 
dolžna pismeno obvestiti PPS za premog. 

8. člen 
Udeleženci proizvajalci in odjemalci premoga se zavežejo, 

da bodo v okviru Skupnosti združenega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelovanje organizirali in koordinirali 
nabave komercialnega premoga iz drugih SR in SAP. Za 
dobavo in prevzem v sporazumu dogovorjenih proizvedenih 
količin premoga (prikaz v tabeli I) bodo sklenili dolgoročne 
pogodbe, zasnovane na medsebojnih obveznostih udeležen- 
cev sporazuma. 

Udeleženci se zavežejo, da bodo zaradi enakomernega in 
programiranega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti pre- 
mogovnikov zagotovili stalen in enakomeren prevzem pre- 
moga. 

Oskrbovalne organizacije in neposredni porabniki premoga 
bodo sklenili samoupravne sporazume oziroma pogodbe o 
nabavah premoga iz drugih SR in SAP v skladu s količinami 
predvidenimi v srednjeročni energetski bilanci SRS za ob- 
dobje 1981-1985. 

9. člen 
V srednjeročnem obdobju 1981-1985 bodo slovenski pre- 

mogovniki zagotovili v okviru potreb slovenskega gospodar- 
skega in negospodarstva po komercialnem premogu (prikaz v 
tabeli II) količine komercialnega premoga, kot je to razvidno iz 
tabele III, IV, in V, Kakovost komercialnega premoga je prika- 
zana v tabeli VI. 

10. člen 
Da bi realizirala svoj program v obdobju 1981-1985 in Z njim 

zagotovila 3.318 tisoč ton komercialnega premoga iz sloven- 
skih premogovnikov, bo pridobila Plansko poslovna skupnost 
za premog po cenah iz leta 1979 potrebna sredstva za: 
finansiranje razširjene reprodukcije rudnikov v osnovna sred- 
stva (po tabeli VII) 1.000,0 mio din 
sofinansiranje raziskav premogovih nahajališč v okviru RRS 

66,0 mio din 
sofinansiranje izgradnje 1653 stanovanj in 200 ležišč 

81,4 mio dih 

del obratnih sredstev pri objektih, ki povečujejo proizvod- 
njo 4,8 mio din 
Skupaj 1.152,2 mio din 

Pojasnilo: 
1. Po cenah iz leta 1980 znašajo ta sredstva 1,451.772 mio din. 
2. Sofinansiranje raziskovalnega programa RRS, sofinansiranje stanovanjske 

izgradnje in zagotovitev dela obratnih sredstev je udeleženo z deležem kot ga 
izkazuje samoupravni sporazum ISE. 

3. Potrebna osnovna sredstva proizvodnih zmogljivosti, družbenega stan- 
darda, potrebna obratna sredstva pri objektih, ki povezujejo proizvodnjo ter 
potrebna sredstva za raziskave premogovih nahajališč v okviru RRS so podrob- 
neje prikazana v tabeli VII. 

V obdobju 1981-1985 potrebna finančna sredstva v višini 
1.152,2 mio din bodo pridobljena iz naslednjih virov: 

v mio din % 
lastna sredstva premogovnikov 172,8 15,0 
delež za razširjeno reprodukcijo v ceni , 
premoga za široko potrošnjo 467,4 40,6 
združena sredstva udeležencev sporazu- 
ma 247,0 21,4 
domača in tuja kreditna sredstva 265,0 23,0 
skupaj 1.152,2 

11. člen 
Udeleženci - uporabniki komercialnega premoga, ki nabav- 

ljajo premog neposredno v premogovnikih đžiroma posredno 
pri trgovski mreži se zavezujejo, da bodo za dosego v spora- 
zumu dogovorjenega razvoja premogovnikov združevali v ob- 
dobju 1981-1985 sredstva v višini 29,32% rudniške prodajne 
cene lignita in 14,64% rudniške prodajne cene rjavega pre- 
moga, fco naloženo na prevozno sredstvo na rudniški separa- 
ciji. 

Udeleženci računajo, da bodo za razvoj premogovnikov, 
dogovorjen v tem sporazumu sorazmerno enako prispevali na 
prodane količine premoga tudi vsi neudeleženpi sporazuma 
vključno s široko potrošnjo. 

Uporabo sredstev, ki se bodo na navedeni način trajno 
združevala za investicijske naložbe v premogovnike za razi- 
skave in za naložbe v družbeni standard določa Odbor za 
financiranje investicij v premogovnike, kakor je določeno v 
nadaljnjih členih tega sporazuma. 

12. člen 
Udeleženci računajo s tem, da bo poleg sredstev enostavne 

reprodukcije premogovnikom zagotovljen tudi tolikšen del 
akumulacije, ki bo omogočal uresničitev v tem sporazumu 
dogovorjenih obveznosti premogovnikov glede ustvarjanja 
lastnih sredstev za financiranje investicijskih naložb. 

Za uresničevanje naloge iz prejšnjega odstavka bodo ude- 
leženci pri sooblikovanju energetske politike, splošne politike 
cen in še posebej politike cen energetskih virov posebej 
skrbeli za primerne pogoje pri gospodarjenju in ustvarjanju 
dohodka iz proizvodnje in prodaje premoga. 

13. člen 
Udeleženci proizvajalci premoga bodo za potrebe razšir- 

jene reprodukcije namenjali sredstva amortizacije in akumu- 
lacijo v smislu prvega odstavka prejšnjega člena, 

14. člen 
Za pokritje predvidenih potreb v obdobju 1901-1985 bo 

potrebno nabaviti iz drugih SR in SAP okoli 6,2 milijona ton 
premoga, kot je to razvidno iz tabel III, IV. in V. Uporabniki 
tega premoga združujejo sredstva po enakdm merilu, kot ga 
določa 11. člen sporazuma. 

Obveznost združevanja sredstev po prejšnjem odstavku ne 
velja za tiste udeležence - uporabnike premoga, ki se bodo s 
premogom iz drugih SR in SAP oskrbovali v okviru aranžma- 
jev sklenjenih neposredno s proizvajalci premoga izven SR 
Slovenije. 

15. člen 
Sredstva, ki jih udeleženci sporazuma združujejo v smislu 

prvega odstavka 11. člena sporazuma se zbirajo in vodijo na 
posebnem računu pri Službi družben6ga knjigovodstva. 
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16. člen 
Udeleženci soglašajo, da bodo za dosego v sporazumu 

dogovorjenega razvoja premogovnikov SR Slovenije v ob- 
dobju 1981-1985 in zagotovitev kontinuitete do leta 1990 
združevali sredstva za financiranje investicijskih naložb v slo- 
venske premogovnike po naslednjih načelih: * 

- uresničevanje vpliva porabnikov premoga na poslovno in 
.razvojno politiko premogovnikov in zagotavljanju nadzora 
nad racionalnim trošenjem investicijskih sredstev; 

- zagotavljanje skupne odgovornosti udeležencev za do- 
sego dogovorjenega povečanja zmogljivosti premogovnikov; 

- usklajevanje stališč v organih za izvajanje sporazuma o 
vseh zadevah, ki izvirajo iz združevanja dela in sredstev udele- 
žencev; 

- zagotavljanje enakomerne preskrbljenosti udeležencev s 
premogom pod enakimi pogoji. 

Sredstva združena po tem samoupravnem sporazumu niso 
udeležencem odtujena, so pa nevračljiva. Svoje pravice glede 
teh sredstev in upravljanje s temi sredstvi uveljavljajo udele- 
ženci sporazuma po svojih delegatih v okviru Plansko po- 
slovne skupnosti za premog. 

17. člen 
Prioritetni vrstni red investicijskih naložb v premogovnike s 

sredstvi zbranimi po tem sporazumu določa odbor za financi- 
ranje investicij. Ta pri tem upošteva investicijske programe, ki 
so jih ocenile strokovne revizijske komisije elektrogospodar- 
stva. 

Pri določanju prioritete investicijskih naložb upošteva od- 
bor tudi naslednje kriterije: zagotovitev nadaljnjega obratova- 
nja, delež investitorjev v preskrbljenosti tržišča in dinamiko 
investicijskih vlaganj glede na programirani porast proizvod- 
nje premoga. 

Odbor za financiranje investicij in odbor za spremljanje in 
nadzor nad izvajanjem sporazuma lahko sprejmeta dodatne 
in podrobnejše kriterije za določanje prednostnega reda inve- 
sticij. 

18. člen 
Z realizacijo investicijskih naložb v premogovnike bo razen 

povečanja proizvodnih zmogljivosti in s povečano proizvod- 
njo izboljšane kontinuirane oskrbljenosti tržišča s premogom, 
dosežena tudi kontinuiteta eksploatacije po preteku srednje- 
ročnega obdobja. 

Povečano bo izkoriščanje domačih energetskih virov na 
osnovi moderniziranega načina pridobivanja premoga, ki bo 
kompenziral obstoječe pomanjkanje rudarjev v premogovni- 
kih. Rudarjem bo z gradnjo stanovanj zagotovljen izboljšan 
družbeni standard, z uporabo sodobnejše mehanizacije pa se 
bodo rudarjem izboljšali tudi delovni pogoji. 

19. člen 
Udeleženci soglašajo, da trgovinske organizacije vkalkuli- 

rajo v prodajno ceno premoga poleg fakturne cene tudi de- 
janske odvisne stroške transporta, nakladanja in razkladanja, 
družbeno priznani odstotek kala in maržo. 

Določbe 1. odstavka tega člena se uporabljajo, dokler se ne 
vzpostavijo dohodkovni odnosi med proizvodnimi in trgovin- 
skimi organizacijami združenega dela s premogom. 

20. člen 
Uporabniki, ki prevzamejo premog neposredno iz premo- 

govnikov so sredstva za sofinanciranje investicijskih naložb 
dolžni mesečno nakazovati na podlagi faktur dobavitelja na 
račun skupnosti za plansko poslovno sodelovanje. 

Drugi uporabniki, ki nabavljajo premog pri trgovinski mreži 
(ob upoštevanju določil 11. člena) so sredstva za sofinancira- 
nje investicijskih naložb v premogovnike na podlagi faktur 
dobavitelja dolžni nakazovati dobavitelju - trgovinski organi- 
zaciji. 

Sredstva iz 2. odstavka tega člena izločijo trgovinske de- 
lovne organizacije mesečno na poseben račun pri Skupnosti 
za plansko poslovno sodelovanje. Ta sredstva se ne štejejo 
kot dohodek trgovinske delovne organizacije. 

21. člen 
Udeleženci sporazuma bodo v okviru PPS za premog kot 

udeleženke »Družbenega dogovora o ukrepih in aktivnostih 
za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, tran- 
sporta in porabe energije« sooblikovali in izvajali programe za 
racionalno gospodarjenje z energijo. 

V tem smislu si bodo še zlasti prizadevali, da se sprovedejo 
spodaj navedeni ukrepi in priporočila: 

- izdelava kriterijev za postopno usmeritev mazutnih kurišč 
na premogpva kurišča, 

- Izdelava programov postopnega vključevanja domače 
strojegradnje v izdelavo premogovih kurišč po novih sodob- 
nih tehnologijah zgorevanja, 

- izdelava programov postopnega vključevanja domače 
strojegradnje v izdelavo domače rudarske opreme, 

- zagotovitev primernih kreditnih sredstev za substitucijo 
naftnih derivatov s premogom, 

- usmeritev dela prometnega davka naftnih derivatov za 
razvoj rudnikov premoga. 

Oba rudarsko energetska kombinata (REK Velenje, RED 
Edvard Kardelj) bosta kot glavna proizvajalca premoga na 
področju SRS izdelala v sodelovanju z Geološkim zavodom 
SRS ter Rudarskim institutom konkreten program raziskoval- 
nih del manj znanih oziroma opuščenih nahajališč premoga 
na področju Krmelj, Trobni dol in Globoko. 

Plansko poslovna skupnost za premog bo v sodelovanju z 
velikimi odjemalci premoga iz ostalih SR in SAP ter železni- 
škim gospodarstvom vključena pri posodabljanju transporta, 
nakladanja in razkladanja premoga. 

22. člen 
Udeleženci - proizvajalci premoga bodo pri dobavah dajali 

prednost uporabnikom - udeležencem pred uporabniki neu- 
deleženci sporazuma. Prednost pred udeleženci, ki ne bodo 
redno izpolnjevali s spOrazumom»opredeljenih obveznosti pa 
bodi imeli tisti, ki bodo obveznosti redno izpolnjevali. 

Udeleženci - proizvajalci premoga se zavezujejo, da bodo v 
primeru neizogibnega zmanjšanja proizvodnje premoga, 
zmanjšali dobave komercialnega premoga največ v tistem 
razmerju, kot bodo zmanjšali dobave premoga za proizvodnjo 
električne energije. ^ ^ 

K sporazumu lahko tudi po njegovi uveljavitvi pristopijo 
organizacije združenega dela in interesne skupnosti, ki so 
zainteresirane za uresničitev ciljev sporazuma. 

Naknaden pristop k sporazumu se izvede s pismeno izjavo 
odboru za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma. 

24. člen 
Odstop od sporazuma je za proizvajalce premoga dopusten 

le zaradi nastopa višje sile. 
Odstop od samoupravnega sporazuma je za uporabnike 

premoga dopusten v primeru nastopa višje sile ter ob spre- 
membi tehnologije, ki argumentirano opravičuje uporabo 
drugega energetskega gbriva. 
Porabniki do dolžni ob predvideni spremembi tehnologije v 
proizvodnji sporočiti svojerpu dobavitelju premoga prehod na 
drugo energetsko gorivo najmanj dve leti pred izvedbo name- 
ravane rekonstrukcije svojih energetskih naprav, ne glede na 
rok veljavnosti tega samoupravnega sporazuma. 

25. člen 
Za udeleženca, ki je pod dogovorjenimi pogoji odstopil od 

sporazuma preneha veljati sporazum šest mesecev po tem, ko 
je bila odpoved vročena PPS za premog. 

26. člen 
Udeleženec sporazuma lahko pri odboru za spremljanje in 

nadzor nad izvajanjem sporazuma sproži zahtevo za spre- 
membe in dopolnitve tega sporazuma. 

Način in postopek za spremembo in dopolnitev sporazuma 
je enak načinu in postopku za njegov sprejem. 

27. člen 
Udeleženci so sporazumni, da spore, ki nastanejo med 

udeleženci pri izvajanju sporazuma najprej obravnava in 
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skuša izravnati odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
sporazuma. 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
razpravlja in Sklepa o sporni zadevi ob navzočnosti predstav- 
nikov organizacij, k) so v sporu. 

28. člen 
V kolikor stranki, ki sta v sporu, s sklepi odbora za spremlja- 

nje in nadzor nad izvajanjem sporazuma glede sporne zadeve 
ne soglašata, preda odbor sporno zadevo arbitraži. 

V arbitražo imenujeta udeleženca, ki sta v sporu vsak po 
enega predstavnika, tri druge predstavnike iz vrst udeležen- 
cev sporazuma, izmed katerih se izvoli predsednika arbitraže, 
pa imenuje odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
sporazuma. 

29. člen 
Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 

ima devet članov. V odbor izvolijo proizvajalci premoga tri 
člane, industrijske OZD tri, trgovinske OZD tri. 

Odbor se sam konstituira. 
30. člen 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
opravlja predvsem naslednje naloge: 

- izvaja nadzor nad uresničevanjem določil sporazuma, ki 
se nanašajo na družbeno-ekonomske cilje in predmet spora- 
zuma, 

- spremlja izvajanje medsebojnih obveznosti udeležencev 
sporazuma glede dogovorjenega obsega in dinamike proiz- 
vodnje in potrošnje premoga ter predlaga izvedbo potrebnih 
usklajevanj; 

- predlaga preko pristojnih organov družbenopolitičnim 
skupnostim sprejem ukrepov, ki naj zagotovijo uresničitev 
sporazuma; 

- ugotavlja razloge zmanjšanja proizvodnje premoga, v 
smislu določila 7. člena sporazuma; 

- presoja razloge udeležencev za odstop od sporazuma in 
izreka o tem stališča, obvezna za podpisnike sporazuma; 

- na podlagi prispelih prijav za pristop k sporazumu, sproži 
postopek za pridobitev soglasja udeležencev za pristop zain- 
teresirane organizacije k sporazumu; 

- na zahtevo udeležencev izvede postopek za spremembe 
in dopolnitve samoupravnega sporazuma; 

- obravnava spore v smislu 26. člena samoupravnega spo- 
razuma; 

- obravnava druga vprašanja, ki so v skupnem interesu 
udeležencev sporazuma?, 

- tekoče spremlja in najmanj enkrat letno poroča udele- 
žencem o svojem delu in o uresničevanju tega sporazuma , 
(Skupščinski poročevalec); 

- obravnava občasnih analiz poslovanja premogovnikov in 
obveščanje udeležencev o gospodarskem položaju premo- 
govnika. 

31. člen 
Odbor za finansiranje investicij v premogovnike ima trinajst 

članov. V odbor izvolijo proizvajalci premoga pet članov, 
trgovinske OZD tri člane, industrijske OZD pet članov. 

Odbor se sam konstituira. 

32. člen 
Odbor za finansiranje investicij v premogovnike na podlagi 

določil 10. in 15. člena sporazuma določa uporabo S sporazu- 
mom združenih sredstev za uresničitev dogovorjenih investi- 
cijskih naložb. 

V ta narfien določa način, prioriteto, obseg in dinamiko 
uporabe združenih sredstev. 

Odbor za finansiranje investicij v premogovnike opravlja 
tudi naslednje naloge: 

- sprejema ustrezne sklepe glede oblikovanja prodajnih 
cen premoga 

- spremlja izpolnjevanje določil tega sporazuma glede pri- 
tekanja in uporabe sredstev 

- predlaga merila za pokrivanje stroškov peslovanja plan- 
sko poslovne skupnosti in njenih organov v zvezi z uresniče- 
vanjem sporazuma 

- najmanj enkrat letno poroča podpisnikom o svojem delu 
ter o uresničevanju sporazuma glede izvajanja dogovorjenih 
investicijskih naložb v premogovnike (skupščinski poročeva- 
lec). 

vse navedene naloge opravlja odbor v skladu s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih družbenega plana in planov udele- 
žencev sporazuma. 

33. člen 
Odbor za financiranje investicij v premogovnike lahko ob 

sprejemu posameznih odločitev predhodno zahteva tudi 
mnenje poslovnih bank, strokovnih institucij s področja pre- 
mogovništva ter odbora za spremljanje in nadzor nad izvaja- 
njem sporazuma. 

34. člen 
Način dela obeh odborov se določi s poslovnikom, ki ga 

odbora sprejmeta ob konstituiranju. 

35. člen 
Plansko poslovna skupnost za premog uresničuje skupne 

cilje in naloge z delovanjem udeleženk sporazuma. 
Strokovne, tehnične in administrativne posle PPS za pre- 

mog izvaja delovna skupnost ISNAP na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih med delavci TOZD in delovno skupnostjo stro- 
kovnih služb ISNAP. Sredstva za izvajanje strokovnih, tehnič- 
nih in administrativnih poslov PPS za premog zagotavljajo 
udeleženci proizvajalci premoga. 

V imenu odbora za financiranje investicij v premogovnike 
sklene delovna skupnost ISNAP s poslovno banko posebno 
pogodbo za opravljanje bančnih poslov, ki se nanašajo na 
združena sredstva. „„ 36. člen 

Ta samoupravni sporazum je sklenjen in prične veljati, ko 
ga sprejmejo OZD proizvajalke premoga in OZD uporabniki, 
katerih poraba premoga znaša 60% količin komercialnega 
premoga, ki so bile v SR Sloveniji porabljene v letu 1979. 

Z dnem sprejema sklepa o sprejemu sporazuma prevzema 
udeleženec sporazuma pravice, obveznosti in odgovornosti, 
ki so opredeljene v sporazumu. 

Samoupravni sporazum je javen ter se evidentira in hrani 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

37. člen 
Po uveljavitvi sporazuma obvesti PPS za premog Republiški 

komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo in Republiški 
komite za trg in splošne gospodarske zadeve, da je z udele- 
ženci sporazuma zajeta v prejšnjem členu opredeljena koli- 
čina premoga in predlaga, da se za preostali krog uporabni- 
kov premoga uveljavi enaka obveznost združevanja sredstev 
za razširjeno reprodukcijo premogovnikov in to bodisi s spre- 
jemom posebnega republiškega predpisa, bodisi z uveljavi- 
tvijo diferencirane višje cene premoga za vse neudeležence 
Sporazuma. 

38. člen 
Udeleženci so sporazumni, da sporazum preneha veljati z 

31. decembrom 1985. 
V času, ko velja sporazum, obveznosti, ki so jih udeleženci 

prevzeli s sporazumom, ni mogoče spreminjati brez soglasja 
vseh udeležencev. 

Udeleženci se zavezujejo, da bodo najmanj šest mesecev 
pred potekom veljavnosti sporazuma sklenili nov samou- 
pravni sporazum za urejanje medsebojnih odnosov za nasled- 
nje srednjeročno plansko obdobje. 

39. člen 
Če bo pred iztekom veljavnosti sporazuma - zaradi usta- 

novitve samoupravne energetske interesne skupnosti Slove- 
nije, zaradi drugačnih organizacijskih sprememb ali spreme- 
njenega načina združevanja sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo prmogovnikov - prenehala potreba po obstoju PPS za 
premog, bo vlogo pooblaščenega upravljalca z združenimi 
sredstvi namesto PPS za premog prevzel drug pooblaščen 
organ, ki mu bodo naloge poverjen'e s samoupravno izraženo 
voljo udeležencev tega sporazuma. 
Ljubljana, 27. novembra 1980 Udeleženci 
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OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim samoupravnim sporazumom slovenski pre- 
mogovniki in porabniki komercialnega premoga iz rudnikov 
SR Slovenije dolgoročno urejajo svoje medsebojne odnose z 
namenom, da bi v obdobju srednjeročnega družbenega plana 
od 1981-1985 z maksimalno možnim ekonomsko upraviče- 
nim izkoriščanjem obstoječih in možnih proizvodnih zmoglji- 
vosti premogovnikov, ob uporabi sodobnih metod pridobiva- 
nja premoga skupno zagotovili čimbolj zanesljivo pokritje 
potreb vseh kategorij uporabnikov premoga, hkrati pa raču- 
najo na dopolnjevanje manjkajočih količin s predvidenimi 
aranžmaji, ki bodo sklenjeni s premogovniki v drugih SR in 
SAP. 

S sporazumom je dogovorjeno, da bodo premogovniki iz 
SR Slovenije na podlagi medsebojno opredeljenih obveznosti 
v obdobju od leta 1981-1985 zagotovili uporabnikom komer- 
cialnega premoga skupno 3318 tisoč ton premoga, od tega 
1175 tisoč ton lignita ter 2143 tisoč ton rjavega premoga. 
Ostale potrebne količine v predvidenem obsegu okoli 6,2 
milijona ton bodo prvenstveno zagotovljene iz drugih SR in 
SAP, okoli 0,5 milijona ton pa iz konvertibilnega področja 
uvoza za tehnološke potrebe industrije. 

V kolikor se ne bi mogli sporazumno dogovoriti za zakup 
okoli 6 milijonov ton premoga z rudniki SR BiH, SR Srbije in 
SAP Kosova, bi morali manjkajoče količine, ki pa ne bi smele 
presegati 1 milijon ton, zagotoviti iz klirinškega področja 
uvoza. Točnejša opredelitev bo podana potem, ko bo izdelana 
energetska bilanca SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Konstrukcija zagotovitve potrebnih sredstev za srednje- 
ročno plansko obdobje upošteva, da bi v skladu z 11. členom 
sporazuma prispevali sredstva v enaki meri kot udeleženci 
sporazuma tudi neudeleženci, torej tudi vsa gospodinjstva. Ta 
kategorija uporabnikov je v tekočem srednjeročnem plan- 
skem obdobju 1976-1980 v celoti izpadla pa čeprav naj bi 
prispevala 49% vseh predvidenih združenih sredstev za zago- 
tovitev potrebnih količin komercialnega premoga. Dejansko 
bo mogoče zagotoviti sredstva v polnem obsegu za proizvod- 
njo slovenskih premogovnikov kakor tudi del sredstev za 
premogovnike iz drugih SR in SAP le na ta način, da bo 
analogna obveznost kot za udeležence samoupravnega spo- 
razuma veljala tudi za OZD neudeleženke samoupravnega 
sporazuma in gospodinjstva. Neudeleženci in gospodinjstva 
bodo dajali svoj prispevek za zagotovitev proizvodnje pre- 
moga v obliki namensko opredeljenega deleža v ceni pre- 
moga. 

Pri pripravi tega sporazuma je bilo upoštevano realno izho- 
dišče, da je v največji meri potrebno računati z deležem za 
razširjeno reprodukcijo v ceni premoga za široko potrošnjo z 
združenimi sredstvi udeležencev sporazuma in lastnimi sred- 
stvi premogovnikov, a le v manjši meri z možnostjo pridobitve 
domačih in tujih kreditov. 

V sporazumu za plansko obdobje 1976-1980 so se združe- 
vala sredstva udeležencev sporazuma v absolutnem znesku v 
din - tono komercialnega premoga. Tak način združevanja se 
je zaradi inflacijskih gibanj izkazal kot neprimeren. Zato je v 
tem sporazumu uporabljen način združevanja sredstev udele- 
žencev v dogovorjenih odstotkih prodajne cene premoga na 
rudniški separaciji po naslednjem izračunu: 

Struktura namenske porabe lignita in rjavega premoga in 
struktura investicijskih vlaganj 
glede na namembnost porabe: 
premog Namemb. 

porabe 

proizvodne zmogljivosti 

energetski 
komercialni 
SKUPAJ 

1ČP ton 
22.325 

1.175 
23.500 

Invest, 
% v O. S. 

v mio din 
95,0 2.597 
5,0 190 

3.787 

Namemb. 
% porabe 

103 ton 
95,0 6.984 
5,0 2.143 

9.127 

Invest. 
% v O. S. % 

v mio din 
76,5 2.603 76.3 
23,5 810 23,7 

3.413 

Pojasnilo: znižanje investicij v osnovna sredstva za 907 milj. 
din je proporcionalno pri obeh vrstah premoga 

Skupna količina komercialnega premoga, ki ga financirajo 
udeleženci in neudeleženci sporazuma 

lignit 
rjavi 
SKUPAJ 

količina komerc. potrebno financiranje po programu 
PPS v mio din 

% osn. sred. ostalo skupaj % 
35.4 108.9 17,9 126,8 17.8 
64,6 511,1 76,5 587,6 82,2 

620,0 94,4 714,4 

premoga 
1(r ton 

1.175 
2.143 
3.318 

Količina komercialnega premoga udeležencev sporazuma 
količ. komerc. potrebno financiranje po programu 

premoga PPS v mio din 
v 103 ton 

lignit - 
rjavi 876 208.9 31.2 240.1 
SKUPAJ ....... 876 . . 2089 31.2 240.1 

Po zgornjih podatkih, ki izvirajo iz določil 10. člena in tabele 
VII so obremenjeni po programu financiranja PPS udeleženci 
in neudeleženci sporazuma za vsako tono proizvedenega 
lignita z 107,9 din, za vsako tono proizvedenega rjavega 
premoga pa z 274,1 din. Okoli 2,5 krat nižjo obremenitev 
programa PPS na tono proizvedenega lignita omogoča 
močna koncentracija proizvodnje in možnost mehaniziranega 
odkopavanja na širokih čelih. Za pridobivanje rjavega pre- 
moga je značilna razdrobljenost proizvodnje in težki montan- 
geološki pogojj kar omejuje ekonomičnost mehaniziranega 
odkopavanja. Če k temu dodamo še dolge izvozne poti pri 
rudnikih rjavega premoga, postanejo večji proizvodni stroški 
na tono rjavega premoga razumljivejši. 

V skladu z 10 členom združujejo udeleženci sporazuma 
sredstva za razširjeno reprodukcijo v odsotnem deležu na 
veljavno rudniško prodajno ceno po naslednjem izračunu: 
lignit RLV 
66,51 din 
GJ 

11,04 GJ 
tono 
= 734,27 din/tono 

107,9 . 100 
734,27 
= 14,69% 

Rjavi premog ZPT 
92,37 din 
GJ 

15,92 G J 
tono 
= 1470,53 din/tono 

274,20 . 100 
1470,53 
= 18,64% 

Višji prispevek na tono rjaveg premoga, bi na tržišču še bolj 
povečal razliko med prodajno ceno lignita in rjavega pre- 
moga, ki bi znašala 33,31 din/GJ oziroma 30,4% energijske 
vrednosti rjavega premoga. 

Enoten prispevek na tono komercialnega premoga je eno- 
stavnejši in povzroča pri prodajnih službah manjše stroške. 
Pri enotnem izračunu prispevka na tono komercialnega pre- 
moga bi ta znašal: 

714.400 . 103 din 
3.318 . 103 ton 
= 215,31 din 

Odstotni delež na tono rudniške prodajne cene bi znašal 
pri lignitu RLV 
215,31 . 100 
734,27 
= 29,32% 

pri rjavem premogu 
ZPT 

215,31 . 100 
1.470,53 
= 14,64% 

Pri enotnem obračunu prispevka na tono komercialnega 
premoga, bi se razlika med prodajno ceno rjavega premoga in 
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lignita, ki je pri ločenem obračunu prispevka znašala 33,31 
din/GJ (30,4% prodajne cene rjavega premoga) znižala na 
19,88/GJ (18,77% prodajne cene rjavega premoga). 

Glede na to, da ne obstoja bojazen, da bi ena ali druga vrsta 
premoga ostajala pri prodaji, pač pa dejstvo, da bi se vsled 
tolikšne razlike v ceni (30,4%) uporabniki lignita in rjavega 
premoga ne znašli v neenakopravnem položaju postavlja v 
ospredje enoten obračun prispevka na tono komercialnega 
premoga. Pri enotnem obračunu nastala razlika v ceni 
(18,77%) se zdi primerna, če upoštevamo večjo uporabnost 
rjavega premoga za kurišča v široki potrošnji (trajnožarne 
peči, centralne kurjave). Drug pokazatelj, ki narekuje »izena- 
čevanje cen komecialnega premoga«je dejstvo, da je veljavna 
cena rjavega premoga iz Zasavskih premogovnikih Trobovlje 
fco Ljubljana v din/GJ zaradi prepozne spremembe zadržanih 
cen, že za 20% višja od cene rjavega premoga iz rudnika 
Banoviči, medtem je cena lignita iz Rudnika lignita Velenje v 
din/GJ enaka ceni rjavega premoga iz rudnika Banoviči. 

S sporazumom je'dogovorjeno, da se odjemalci premoga v 
cilju enakomernega izkoriščanja proizvodnih zmogljivosti 
premogovnikov zavezujejo, da bodo dogovorjene namenske 
količine premoga prevzeli enakomerno in stalno ter bodo v ta 
namen sklenili s premogovniki podrobnejše dolgoročne po- 
godbe. 

Za uresničevanje v sporazumu dogovorjenega obsega pro- 
izvodnje komercialnega premoga iz slovenskih premogovni- 
kov je potrebno financiranje investicijskih naložb v premo- 
govnike v znesku 1000 milijonov dinarjev (po cenah iz leta 
1979). 

Osnutek samoupravnega sporazuma upošteva pri investi- 
cijskih naložbah v osnovna sredstva »Predlog dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981- 
1985« po katerem se znižane investicijske naložbe v osnovna 
sredstva slovenskih premogovnikov v celoti za 907 milijonov 
din, od tega 213 milijonov din za komercialni premog. Pri tem 
pa je potrebno opozoriti, da znižanje potrebnih investicijskih 
naložb v osnovna sredstva za proizvodnjo komercialnega 
premoga v višini 1213 milijonov din za 123 milijonov din sicer 
v tem srednjeročnem obdobju ne bo povzročilo manjše proiz- 
vodnje komercialnega premoga, pač pa bo to imelo zaradi 
izpada predvidenih raziskovalnih del za posledico znižanje 
proizvodnje premoga v obdobju 1986-1990, čeprav bi se v ta 
namen osigurala sedaj izpadla sredstva v obdobju 1986-1990. 

Združena sredstva udeležencev sporazuma predstavljajo v 
sklopu vseh virov financiranja programa Plansko poslovne 
skupnosti za premog relativno majhen delež 21,4%, zaradi 
majhnih razpoložljivih količin v slovenskih rudnikih predvide- 

nega premoga. Pri tem je pomembno določilo zadnjega od- 
stavka 16. člena, ki opredeljuje ta sredstva kot nevračljiva, 
vendar daje pravico udeležencem sporazuma, da preko svojih 
delegatov uveljavljajo svoje pravice in upravljanje s temi sred- 
stvi. 

Kot že omenjeno, naj bi se manjkajoče količine komercial- 
nega premoga v višini okoli 6,2 milijona ton zagarantirale 
predvsem iz rudnikov drugih SR in SAP. 

Celotna konstrukcija financiranja komercialnega premoga 
iz premogovnikov drugih SR in SAP bo v smislu tretjega 
odstavka 8. člena tega sporazuma opredeljena v okviru po- 
sebnih samoupravnih sporazumov s premogovniki drugih SR 
in SAP. Organizacije združenega dela gospodarstva, ki se 
bodo oskrbovale s premogom iz rudnikov drugih SR in SAP 
bodo analogno kot udeleženci tega sporazuma z deležem 
215,31 din/tono združevale del sredstev za pokritje programa 
financiranja rudnikov premoga iz ostalih SR in SAP. Kot del 
sredstev za financiranje programa razširjene reprodukcije teh 
rudnikov opredeljuje Predlog dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 tudi možnost 
uporabe dela od 50% samoupravno usmerjenih sredstev za 
pospeševanje razvoja manj razvitih SR in SAP Kosovo. Preo- 
stala potrebna sredstva bodo opredeljena ko bodo priprav- 
ljeni osnutki predmetnih samoupravnih sporazumov s premo- 
govniki drugih SR in SAP. 

Sporazum predvideva, da z združenimi sredstvi udeležen- 
cev upravlja odbor delegatov udeležencev sporazuma, ki 
vzporedno z interesno skupnostjo elektrogospodarstva od- 
loča o uporabi energetskih in združenih sredstev ter o priori- 
teti investicijskih naložb v premogovnike. 

V sporazumu je predviden postopok za naknaden pristop 
zainteresiranih organizacij k sporazumu kot tudi postopek za 
odstop udeležencev od sporazuma. Posebej je v sporazumu 
dogovorjeno reševanje spornih vprašanj med zainteresiranimi 
organizacijami udeleženkami. 

Pristop uporabnikov premoga k sporazumu je stimuliran z 
določilom, po katerem se proizvajalci premoga zavezujejo, da 
bodo dajali pri dobavah prednost uporabnikom udeležencem 
pred uporabniki neudeleženci. 

S sporazumom je dogovorjeno, da nadzor nad izvajanjem 
medsebojnih obveznosti udeležencev pri uresničevanju spo- 
razuma opravlja odbor delegatov udeležencev sporazuma. 

Sporazum je pravno veljavno sklenjen, ko ga podpišejo 
pooblaščeni predstavniki OZD proizvajalcev premoga ter OZD 
porabnikov, katerih poraba premoga v posameznih kategori- 
jah potrošnje znaša 60% količin, ki so predvidene v energet- 
ski bilanci za leto 1980. 

TABELA I 

PROIZVODNJA PREMOGA V OBDOBJU 1980-1985 V PREMOGOVH1KIH SHS 

v lo' ton 

Leto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1981-1985 

R,1av5 premo k 

REK Edvard Kardelj 1400 
Kam žareča 120 
Senovo 120 
Laško 40 

1500 1510 1500 1567 1640 
130 135 135 140 150 
120 120 120 120 120 
40 40 40 

7717 
690 
600 
120 

SKUPAJ 1680 1790 1805 1795 1827 1910 9127 

HKnlt 

REK Velenje 4700 4700 4700 4700 4700 4700 23500 

SKOPAJ PREMOG 6380 6490 6505 6495 6527 6610 32627 
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ZBIHHI PREGLED VLAGAHJ T OSHOVNA SREDSTVA PH0IZV0D5IH ZMOGLJIVOSTI PO LETIH V OBDOBJU 1981-1985 
Cene leta 1979 v inio din 

Tabela VII e 

"premogovniki ~~' 1981 1982 1983 1984 1985 1981-1985 
   7 5^26 5%ij »6,7? ■ 25,97 35,11 . 213 Rudnik lignita Velenje 

Nadomestni objekti Preloge 42,7 
Jama Šoštanj 
Mehanizirana oprema za odkope 
Oprema za mehanizirano izdelavo prog 
Viseče tračne proge 
Dodatne raziskave rezerv 

36,5 25,3 7,1 1.* 113 

9,9 13,7 10,» 26,0 60 
4,2 5,2 ».2 5,2 ».2 23 
0,81 0,78 0,78 0,81 0,82 4 
0,56 0,56 0,76 0,56 0,56 3 
1,99 1,99 1.99 1.90 2,13 10 „„.U.   ...... . 208,65 824 

Zasavski premogovniki Trbovlje 17», 28  J u * 'b  '       
,33 64,95 ' 91,36 105,22 »33 

18,38 4,59 2.97 2.07 0.99 29 
31,68 7,92 5,12 3,57 1.71 50 

Modernizacija proizvodnje Trbovlje-Hrastnik 83,14 
Kotredež l.faza 6-8 obzor 
Kotredež II.faza 8-9 obzor • . r- - - 16 16 Oprema za mehanizirano odkopavale ~ ^ 5 

16,21 15,05 15,05 9,26 10,43 66 
Modernizacija transporta 
Eaziskave ™"7 6^66 9<88 27 Kotredež - zahod k 

i»yu QR 
Odpiranje DOL * 22,97 . 22,97 »0,19 5»,»5 57,»2 198 
Rudnik rjavega premoga Senovo 41.10 18,71 13,19 -  ~ 73 

Odpiranje od kote 125-102 18,00 - cc 
Odpiranje od kote 102-52 23,10 18,71 13,19 
Rudnik rjavega premoga Kanižarica 
Odpiranje južnega polja in modernizacija proizv. 53,90  »*6,10 __I I    

0,60 0,60 ' 0,60  0,60 0,60 
Rudnik rjavega premoga Laško 
raziskovalno odpiralna del h  ,   
Skupaj objekti Rudnika lignit« Velenje . zpn iA 261.1 195,46 ' 193,94 242,36 1213 in rudnikov rjavega premoga 320,14 *ox,.l 7^, 10Q0 
upoštevajoč znižanje investicij v osnovna sred. .. •• •• *'  ■   

ZBIRNI PREGLED VLAGANJ- PC I ROGRAMU PLANSKE POSLOVNE SKUPNOSTI ZA PREMOG V OBDOBJU 1981-1985 
Cene leta 1979 

 T ; ( -nov--, srpdrtvii Droizvodne zmorlUv. Osnov.sredstva družb.stand. Obrat.sr.za pov.proizvod. Skupaj Prem060VDlkl s"u°p" ^fin-naffjPS 1981-1985, Sofinans.PPS 1981-1985 Sofinans.PPS sofinanc. PPS Objekti   Trio din mio riin miortin % .ninrtin r.iodis % V12-&LZ nilfl_dU3 4 *±2-212 - 
Rudnik lignita Velenje   7 104 . 4 --64  £ 792,4 
Nadomestni objekti Preloge , c- ? 250 11-'' 
Jama Šoštanj 2 5&7 1 199 60 792,4 28,8 
mehanizirana oprema za odkope 959 462" 25 

oprfema za mehanizirano izdelavo prog 156 78 ^ 
viseče ttačne proge -110 * , 64 
dodatne raziskave rezerv 418 Pil 

  %_ 
,6 241,8 4,8 

Zasavski premogovniki Trbovlje 5 478 3 429 824 ' 4'1 H ^ 58,1 8,1 27,5 5,6  13 868,7 22,1 
modernizacija proizvodnje Trbovlje- • , 28,0 27,>5 3,6 Hrastnik «• ■■>*■'?< ± ■ --> - 
Kotredež 1. faza 6-8 obzor 2;'6 121 29 
Kotredež II. faza 8-9 obzor 208 ?C8 pO. / .:6,c 2,8 

65 Oprema za mehanizirano odkopavanje L'9 
modernizacija transpopta 198 22 

i raziskave '622 ,275 66 miiaRo»c . 
Kotredež - zahod 1 189, 111 "27 60,0 ' 
odpiranje. DOL 851' 831 198 55,1 2,6 

204 183 ' 73 40,0 - 74»6 5,9 7,9 
18 28,2 - 2,2 .46- ' 

Rudnik rjavega premoga Senovo 
Odpiranje od kote 125 - 102 67 
odpiranje od kote 102 - 52  1---7 137., -v - . . ^6,4 3,7 . . > ■ ■ . . , . 
Rudnik rjavega premoga Kanižarica odpiranje južnega polja in moderni- 6 9 3 1<2 zacija proizvodnje  228 ^ dda 1W '  H 1 - 
Rudnik rjavega premoga Laško raziskovalna odpiralna dela 100,0 0*1 0,1 

^^7-« ,107 -1215 15,0 1 561,6 81,4 5,9 56,8-4,8 15 129,9.2 »,6 

rr::^::ižaniel,lveBtlcl3V0Si5 924 7200 1000 ».9 ^ ^ 5.9 56;6 >,» 15 ^ 
6,3 Raziskave republiške raziskovalne skup- 1 046,7 66 6,3 " ' 

StrS!  8 246:; 1 065 ^9 1 581,6 81,4 5,9 >6.8 4.8 15 11^  
Pojašnilo: V skladu- z predl6eom dogovora o tenkih družbene^ plana 8* Slovenije za obdobje 1981-1985 so, investioije v osnovna sredstva znižana 

od 1.213 milijonov na 1.0CJ0 milijonov din. Znižanja po rudarskih objektih niso znana. 

XVI poročevalec 
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