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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE ~ ^7^ 

-objektov in nabavo opreme v stev rezerv v republiški sklad 
obdobju od leta 1981 do leta skupnih rezerv za leto 1980 za 
1985 (ESA 631); zavezance, ki niso sprejeli sa- 

- predlog zakona o spre- moupravnega sporazuma 
membah in dopolnitvah zako- (ESA 651); 
na o kmetijskih zemljiščih - predlog odloka o poobla- 
(ESA491); stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 

- predlog zakona o spre- ne SR Slovenije, da sklene 
Seje zborov 25. marca - predlog družbenega pla- membah in dopolnitvah zako- družbeni dogovor o mladin- 

na Socialistične republike Slo- na o prepovedi nomadske pa- skih delovnih akcijah za ob- 
Seje Zbora združenega de- venije za obdobje 1981-1985 še (ESA 555); dobje 1981-1985 (ESA 681); 

la, Zbora občin in ©ružfeeno- (ESA 590). - predlog zakona o spre- Zbor občin in Družbenopcli- 
političnega zbora Skupščine Zbor združenega deia in membah in dopolnitvah zako- tični zbor bosta obravnavaia: 
SR Slovenije so sklicane za Zbor občin bosta obravna- na o ureditvi določenih vpraL - predlog za izdajo zakona 
srsdo, 25. marca 1981. vala: šanj s področja varnosti želez- o spremembah in dopolnitvah 

Zbor združenega deia, Zbor - osnutek zakona o investi- niškega prometa (ESA 496); zakona o volitvah in delegira- 
občin in Družbenopolitični cijskih vlaganjih Socialistične - predlog zakona o določi- nju v skupščine z osnutkom 
zbor bocšo obravnavali: republike Slovenije v graditev tvi stopnje združevanja sred- zakona (ESA 678); 

DOGOVOR 

o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in delegiranju v skupščine z 

osnutkom zakona (ESA-678) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

določitvi okolišev in števila delegatskih 

mest po dejavnostih in okoliših za Zbor 

združenega dela Skupščine SR Slovenije 

z osnutkom zakona (ESA-679) 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
za 25. in 27. marca 1981 



- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po de- 
javnostih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije z osnutkom za- 
kona (ESA 679); 

- predlog za izdajo zakona 
o Svetu SR Slovenije za var- 
stvo ustavne ureditve z osnut- 
kom zakona (ESA 675); 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča Jugoslavije o oceni zako- 
nitosti tretjega odstavka 49. 
člena zakona o samoupravnih 
sodiščih (ESA 673); 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za M. trime- 
sečje 1981 (ESA 627). 

Zbor občin bo obravnava!: 
- predlog zakona o določi- 

tvi zaokroženega urbanega 
območja občin Maribor-Pesni- 
ca, Maribor-Pobrežje, Mari- 
bor-Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor, Maribor-Tezno 
(ESA 507); 

- predlog zakona o objav- 
ljanju zakonov, drugih predpi- 
sov in aktov ter o Časopisni 
organizaciji »Časopisni zavod 
Uradni list SR Slovenije (ESA 
504); 
- osnutek zakona o zago- 

tavljanju sredstev federacije 

kot članske vloge SFRJ v Afri- 
ški banki za razvoj (ESA 671); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o vzajemnem 
priznavanju enakovrednosti 
šolskih spričeval in diplom, iz- 
danih v SFRJ in Ljudski repu- 
bliki Madžarski (ESA 664); 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije, da 2. in 3. 
odstavek 17. člena zakona o 
starostnem zavarovanju kme- 
tov (Ur. o. SRS, št.* 30/69) nista 
v skladu z ustavo SR Slovenije 
(ESA 628); 

Družbenopolitični zbor bo 
obravnaval: 

- osnutek družbenega do- 
govora o skupnih osnovah za 
urejanje zajamčenih osebnih 
dohodkov, obsega drugih za- 
jamčenih pravic in načinov za 
njihovo uresničevanje (ESA 
666). 

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

Seja zbora 27. marca 

Seja Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za petek, 27. marca 
1981, na kateri bodo obravna- 
vali: 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in delegira- 
nju v skupščine z osnutkom 
zakona (ESA 678); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po de- 
javnostih in okoliših za Zbor 
združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slove- 
nije z osnutkom zakona (ESA 
679); 

- predlog za izdajo zakona 
o Svetu SR Slovenije za var- 
stvo ustavne ureditve z osnut- 
kom zakona (ESA 675); 

- predlog zakona o objav- 
ljanju zakonov, drugih predpi- 
sov in aktov ter o časopisni 
organizaciji »Časopisni zavod 
Uradni list Socialistične repu- 
blike Slovenije« (ESA 504); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev federacije na ra- 
čun članske vloge Socialistič- 
ne federativne republike Jugo- 
slavije v Afriški banki za razvoj 
(ESA 671); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah carin- 
skega zakona (ESA 674); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o Narodni banki Jugoslavije 

in enotnem monetarnem po- 
slovanju narodnih bank repu- 
blik in narodnih bank avtono- 
mnih pokrajin (ESA 676); 

- predlog zakona o ratifika- 
cij^ sporazuma o vzajemnem 
priznavanju enakovrednosti 
šolskih spričeval in diplom iz- 
danih v Socialistični federativ- 
ni republiki Jugoslaviji in Ljud- 
ski republiki Madžarski (ESA 
664); 

- osnutek družbenega do- 
govora o skupnih osnovah za 
urejanje zajamčenih osebnih 
dohodkov, obsega drugih za- 
jamčenih pravic in načinov za 
njihovo uresničevanje (ESA 
666); 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča Jugoslavije o oceni zako- 
nitosti tretjega odstavka 49. 
člena zakona o samoupravnih 
sodiščih (ESA 673); 

- odločbo Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije o ustavnosti 
drugega in tretjega odstavka 
17. člena zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov (ESA 
628); 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije za II. trimesečje 1981 
(ESA 659); 

- predloge in vprašanja de- 
legatov. 

DOGOVOR 

o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 

Objavljamo že sprejeti dogovor o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ki je name- 
njen široki raspravi ob sprejemanju družbenega plana 
SR Slovenije za odobje 1981-1985 

Na podlagi 318. člena ustave SR Slovenije ter 188; 189. in 
190. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije sklepajo udeleženci, kot so 
označeni v naslednjih poglavjih, 

DOGOVOR 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1031-1935 

1. člen 

Udeleženci s tem dogovorom opredeljujejo skupne inte- 
rese, ki so v razdobju 1981-1985 temeljnega pomena za 
družbeni razvoj SR Slovenije. V zvezi s tem prevzemajo kon- 
kretne naloge in obveznosti za njihovo usklajeno uresničeva- 
nje. Pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov in 
drugih samoupravnih odnosov kot eni osnovnih nalog na- 
slednjega srednjeročnega obdobja izhajamo iz tega, daje na 

podlagi ustave sprejeta vrsta sistemskih zakonov v federaciji 
in republiki, ki opredeljujejo »ove osnove za razvoj teh odno- 
sov. Poudarek bo predvsem na izpeljavi teh sistemskih osnov 
v samoupravnih in drugih aktih ter v akciji za uresničevanje v 
sistemu opredeljenih družbenoekonomskih, delegatskih in 
drugih samoupravnih odnosov. Pri tem se bodo udeleženci 
zavzemali za večjo učinkovitost njihovega delovanja. 

Pri razvoju proizvajalnih sil imajo posebno vlogo krepitev 
materialne osnove samoupravljanja ter razvojne in stabiliza- 
cijske usmeritve na povečanje izvoza in izboljšanje deviznobi- 
lančnih razmerij, zagotavljanje nujnih energetskih virov, pri- 
marnih kmetijskih proizvodov, ekonomsko upravičeno prido- 
bivanje surovin in uresničevanje dolgoročneje zasnovane 
kvalitetne preobrazbe slovenskega gospodarstva. 

Naloge iz tega dogovora so sestavni del samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov udeležencev tega 
dogovora. 

I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE 
GOSPODARSTVA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvrsni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljana in Obalne skupnosti 
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v 
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Ljubljanski banki -Združeni banki, Ljubljanska banka-Zdru- 
žena banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, 
Jugobanka-Temeljna banka Ljubljana. 

2. člen 

Izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega gospo- 
darstva v smeri povečanja deleža proizvodnje in storitev, ki so 
usmerjene v izvoz in imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje 
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva, go- 
spodarnejše rabe in boljše oskrbljenosti z energijo, surovi- 
nami in primarnimi kmetijskimi proizvodi, sprejemajo udele- 
ženci tega dogovora naslednje razvojne kriterije za proizvo- 
dne in investicijske programe: 

- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 
nje in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja znaten 
pozitivni plačilnobilančni učinek, 
- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje in storitev, 

za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije proizvo- 
dnih procesov in visoka udeležba visokokvalificiranega 
ustvarjalnega dela, 

- gospodarna raba energije in surovin, 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja, 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporedi- 

tev proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regional- 
nega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne 
možnosti posameznih območij. 

Razvojne kriterije iz prejšnjega odstavka bodo uporabljali 
pri ocenjevanju proizvodnih in investicijskih programov no- 
silci družbenega planiranja v gospodarstvu, zlasti še v asocia- 
cijah združenega dela, temeljnih in Združeni banki Ljubljan- 
ske banke, Gospodarski zbornici Slovenije, v splošnih združe- 
njih in v družbeopolitičnih skupnostih. Podpisniki si bodo 
prizadevali, da proizvodne in finančne asociacije dejavnosti te 
kriterije kvantitativno opredelijo v samoupravnih sporazumih 
o temeljih svojih planov in jih določijo s kazalci. 

3. člen 

Pri podrobnejšem razčlenjevanju kriterijev iz tega dogovora 
pridobe organizacije združenega dela iz tega dogovora, pre- 
dnost, če zagotavljajo večjo udeležbo lastnih ali združenih 
sredstev od predpisane. 

4. člen 

V industriji, razen v elektrogospodarstvu in pridobivanju 
premoga, nafte, zameljskega plina, rud barvastih kovin in 
nekovinskih rudnin, kjer bodo uporabljena specifična merila, 
so minimalne zahteve oziroma omejitve za kvantitativno opre- 
delitev kriterijev s kazalci naslednje: 

1. Minimalni zahtevi glede ustvarjanja višjega dohodka 
ustreza proizvodni oziroma investicijski program, ki zagotav- 
lja letni dohodek na delavca najmanj v višini 400.000 din, 
izražen v cenah iz leta 1979, in 0,30 dinarjev dohodka na 
uporabljen dinar investicijskih sredstev, upoštevajoč stopnjo 
sredstev za reprodukcijo v višini najmanj 14,5%. 

2. Novi proizvodni programi oziroma investicijski projekti 
izpolnjujejo minimalne zahteve kriterija izvozne usmerjenosti, 
če predvidevajo vsaj 40%, svoje proizvodnje za izvoz in pozi- 
tivni plačilnobilančni učinek. Izvoz osnovnih uvoznih in na 
jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek 26 surovin 
in reprodukcijskega materiala) in osnovnih prehrambenih 
proizvodov. Pri teh programih mora biti izpolnjen pogoj, da 
devizni odliv ne sme biti večji od polovice vrednosti nove 
proizvodnje. 

3. Proizvodni oziroma investicijski programi izpolnjujejo 
minimalne zahteva glede kriterija razvojno-tehnološke inten- 
zivnosti, če ustrezajo eni izmed naslednjih dveh skupin za- 
htev: 

A- delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delovnih pri- 
prav v vrednosti vseh delovnih priprav, ki jih predvideva pro- 
jekt oziroma program, je vsaj 80%, 

- projekt oziroma program predvideva vlaganja v razvoj in 
raziskave povprečne letno vsaj 3% od planiranega bruto do- 
hodka; 

B- delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo 
znaša vsaj 15% skupnega števila predvidenih zaposlenih de- 
lavcev, 

- program predvideva vlaganja v razvoj in raziskave pov- 
prečno letno vsaj 6%, od planiranega bruto dohodka (do- 
hodka, povečanega za amortizacijo po minimalnih stopnjah). 

4. Proizvodni oziroma investicijski program ustreza krite- 
riju smotrne rabe energije, če predvidena proizvodna poraba 
energije ne presega 0,3 TJ na milijon din brugo dohodka. 

5. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kri- 
terij racionalne rabe osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem 
trgu deficitarnih surovin, če njihova skupna poraba (spisek 26 
surovin in reprodukcijskega materiala) ne presega 0,8 denar- 
nih enot na denarno enoto bruto dohodka. 

6. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kri- 
terij racionalnega zaposlovanja, če predvidena proizvodnja 
ne zahteva več kot 2 delavca v bazični industriji, oziroma ne 
več kot 6 delavcev v predelovalni industriji, na 10 milijonov 
din vrednosti investicij v opremo. 

Navedena zahteva se poostrijo ali ublažijo s korektivnim 
faktorjem, ki izraža različnost delovnih razerv po občinah, v 
Mestu Ljubljani in Obalni skupnosti Koper. 

7. Prostorsko-ekološke zahteva oziroma omejitve so na- 
slednje: 

Zemljišč, ki po svojih lastnostih ustrezajo prvi kategoriji 
kmetijskih zemljišč, ni moč uporabiti za stavbna zemljišča. 
Izjema so za industrijo določena območja, oziroma cone, 
stanovanjska zazidava s tanovanjsko gostoto iad 250 stano- 
valcev na ha in infrastrukturni objekti in naprave, če za to ni 
mogoče uporabiti drugih površin in če jih vključujejo druž- 
beni plani občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti Koper. 
V infrastrukturo spadajo energetski, prometni, komunalni in 
vodnogospodarski objekti in naprave. 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo v 
skladu s svojimi specifičnimi razmerami to prostorsko-ekolo- 
ško omejitev po potrebi zaostrile. 

Novega proizvodnega oziroma investicijskega programa ni 
moč izvajati, če predvideva uporabo pitfie vode za tehnološko 
vodo. Za izjemo šteje tehnološko pogojena uporaba pitne 
vode oziroma če poraba ne presega 500 m2 na milijon din 
bruto dohodka. 

Da bi zagotovili skupno urejanje določenih ekoloških pro- 
blemov, je le v območju oziroma conah, določenih za indu- 
strijo izven naselij, moč graditi nove gospodarske objekte, ki: 

- imajo škodljive vplive na okolje, ki se jim ni moč izogniti, 
- povzročajo prekomerne prometne obremenitve. 
Predlagane lokacije za investicijski program ni moč odo- 

briti, če več kot ena četrtina predvidoma zaposlenih na tej 
lokaciji potrebuje več kot pol ure vožnje na delo z javnim 
prometnim sredstvom ali je njihovo bivališče oddaljeno več 
kot 20 km, merjeno po prometnicah. 

5. člen 

Minimalne zahteve in omejitve iz prejšnjega člena se v 
celoti uporabljajo pri vrednotenju proizvodnih in investicij- 
skih programov v industriji. 

Za manjše rekonstrukcije in modernizacije v vrednosti pod 
50 mio din, ki ne zahtevajo širitve površin na stari lokaciji niti 
dodatnih stroškov za izgradnjo Infrastrukturnih objektov in ne 
povzročajo onesnaževanja okolja, se smiselno uporabljajo v 
4. členu opredeljene minimalne zahteve in omejitve. 

V drugih področjih gospodarstva (izven industrije) se mini- 
malne zahteve uporabljajo smiselno v skladu z opredelitvami 
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v samoupravnih sporazumih o temeljih planov ustreznih sa- 
moupravnih asociacij. Poleg tega se v posameznih panogah 
in dejavnostih uporabijo še nekateri specifični kriteriji ozi- 
roma minimalne zahteve, ki so opredeljene v nadaljnjih členih 
tega dogovora. 

Minimalne zahteve in omejitve za proizvodne in investicij- 
ske programe skupnih oziroma spremljajočih dejavnosti or- 
ganizacij združenega dela se uporabljajo v okviru vrednotenja 
proizvodnih in investicijskih programov organizacij združe- 
nega dela, ki uporabljajo njihove storitve ali njihov pretežni 
del. 

6. člen 

Temeljne banke, združene v Ljubljansko banko - Združeno 
banko, Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka - 
Temeljna banka Ljubljana in Beograjska banka - Temeijna 
banka Ljubljana zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov takšen sistem vrednotenja kazalcev za oce- 
njevanje industrijskih investicijskih programov, ki daje posa- 
meznim kriterijem iz tega dogovora naslednji deleš v %: 
razvojno tehnološka intenzivnost - 30; izvozna usmeritev - 
30; racionalna raba energije in surovin - 10; dohodek in 
racionalizacija zaposlovanja - 30. 

Podpisniki se obvezujejo, da bodo namenili posebno po- 
zornost tudi razvijanju sistema vrednotenja narodnogospo- 
darskih učinkov v drugih dejavnostih. 

7. člen 

Podpisniki bodo dali pobudo za ustavitev izplačil investicij- 
skih sredstev pri investicijskih programih, za katere v teku 
izgradnje ugotovijo bistveno odstopanje od kazalcev, ki so bili 
predvideni z investicijskim oziroma prqizvodnim programom;- 

končno odločitev o nadaljnji izgradnji sprejmejo po opravlje- 
nem strokovnem preizkusu. 

8. člen 

V skladu s I. poglavjem tega dogovora bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil dopolnitev predpisov s po- 
dročja investicij. 

Navodilo za uporabo kriterijev prestrukturiranja gospodar- 
stva je sestavni del tega dogovora in se objavi skupaj z njim. 

9. člen 

Republiški komite za družbeno planiranje do 31. decembra 
ugotovi in valorizira minimalne zahteve glede kriterijev iz 4. 
člena tega dogovora na podlagi statističnih podatkov o giba- 
nju cen proizvajalcev industrijskih proizvodov in tečaja do- 
larja. Podpisniki se obvezujejo, da bodo to upoštevali pri 
kriterijih iz svojih planskih aktov. 

i!. EKOMOMSKi ODNOSI S TUJINO 
Podpisniki: Samoupravna interesne skupnost SR Slovenije 

za ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - 
Združena banka, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
Beograjska banka - Temeijna banka Ljubljana, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Mesta 
Ljubljane in Obalne skupnosti Koper. 

10. člen 

Podpisniki bodo v okviru svojih pristojnosti sprejemali 
ukrepe, s katerimi bodo spodbujali temeljne organizacije 
združenega dela, da bodo v okviru asociacij združenega dela 
in izven njih spodbujale razvoj izvozne proizvodnje na načelu 

dohodkovne soodvisnosti ustvarjalcev in porabnikov deviz iri 
s soudeležbo organizacij združenega dela pri skupo ustvarje- 
nem prihodku vključno z deviznim prihodkom ob skupnem 
riziku in odgovornosti. 

11. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
prevzemajo člani Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino obveznost, da bodo v obdobju 
1981-1985 dosegli najmanj dvakrat hitrejšo realno rast izvoza 
blaga od rasti družbenega proizvoda, to je poprečno letno 
povečanje realnega obsega izvoza blaga za 8 %. Ob pričako- 
vanem porastu izvoznih cen za 10 % bo v SR Sloveniji dose- 
ženo okoli 18 % nominalno povečanje izvoza blaga ter 15 % 
povečanje deviznega priliva od investicijskih del v tujini ter 
izvoza storitev (pri čemer so všteti tudi dinarji deviznega 
porekla), zlasti od turizma in transportnih dejavnosti. 

V okviru ustvarjenih in združenih deviznih sredstev ter v 
okviru deviznobilančnih možnosti bo v SR Sloveniji mogoče 
dosegati okoli 1 % realno rast uvoza blaga. Od 12 % rasti 
uvoznih cen bo dosežena okoli 13 % rast uvoza blaga. Tako 
bodo organizacije združenega dela v celotnem obdobju 
1981-1985 zagotovile okoli 95 >% pokritje uvoza blaga z izvo- 
zom blaga. Organizacije združenega dela bodo zagotovile 
počasnejšo porabo deviz na neblagovne izdatke tako, da bo 
neblagovni devizni odliv rasel počasneje od priliva, to je za 
.10 %. 

12. člen 4 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih planov in s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana ekonomskih 
odnosov s tujino za obdobje 1981§985 bodo temeljne in druge 
organizacije združenega dela sprejele svoje konkretne 
izvozne obveznosti in opredelile možnosti za uvoz ter prev- 
zele svoj delež odgovornosti za uresničevanje projekcije de- 
vizno-bilančnega in plačiino-bilančnega položaja SR Slove- 
nije. 

13. člen 

V obdobju 1981-1985 bodo člani Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v 
skladu s,samoupravnim sporazumom o temeljih plana eko- 
nomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 združevali 
devizna sredstva za uvoz surove nafte, naftnih derivatov, 
premoga za koksiranje, zemeljskega plina ter za energetske 
potrebe energetike; za potrebe organov družbenopolitičnih 
skupnosti; za realizacijo usklajenih programov širšega druž- 
benega pomena; za de! uvoza reprodukcijskega materiala iz 
konvertibilnega področja, ki je potreben za proizvodnjo dolo- 
čenih proizvodov, ki se izvažajo na klirinško področje; za 
realizacijo usklajenih programov obmejnega gospodarskega 
sodelovanja in gospodarskega sdelovaja z deželami v razvoju, 
za del odplačil zapadlih deviznih obveznosti po najetih tujih 
kreditih; za obvezno rezervo. 

člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino bodo z aneksi k samoupravnemu sporazumu 
o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 
1981 §985 letno določali obseg združevanja za posamezne 
namene. 

S samoupravnim sporazumevanjem in dohodkovnim pove- 
zovanjem bodo člani Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino usmerjali razpoložljive devize za 
potrebe proizvodnih in drugih dejavnosti skupnega pomena 
za uresničevanje prednostnih nalog družbenega plana SR 
Slovenije, da bi zagotovili nemoteno proizvodnjo v teh dejav- 
nostih in s tem gospodarstva kot celote. 
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Merila za usmerjanje in samoupravno združevanje deviznih 
sredstev za namene iz prejšnjega odstavka sprejme skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino za vsako plansko leto posebej na podlagi analize ure- 
sničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije. 

Člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino bodo medsebojne odnose pri usmerjanju in 
združevanju deviz urejali s samoupravnimi sporazumi o zdru- 
ževanju deviz in s sporazumi o udeležbi v skupnem deviznem 
prihodku. 

14. člen 

V obdobju 1981-1985 bodo možnosti uvoza opreme in 
možnosti najemanja tujih kreditov za uvoz opreme usmerjene 
predvsem v naložbe na podlagi združevanja dela in sredstev 
na trajnejših dohodkovnih osnovah, ki bodo zagotavljale ure- 
sničevaje prednostnih nalog, opredeljenih z družbenim pla- 
nom SR Slovenije za obdobje 1981-1985, med njimi pa prven- 
stveno v naložbe, ki bodo povečevale izvoz blaga in storitev 
ter zagotovile čimvečji neto devizni učinek ter izpolnjevale 
ostale kriterije c prestrukturiranju gospodarstva. 

Ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka bodo najpoz- 
neje do 30. 3. 1981 Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije 
in pristojni republiški upravni organi ponovno ocenili izdana 
soglasja in potrjene uvozne prijave in v sodelovanju z organi- 
zacijami združenega dela opravili izbor v skladu s kriteriji za 
prestrukturiranje gospodarstva. 

15. člen 

Zadolževanje organizacij združenega dela v tujini bo v 
skladu z možnostmi devizne in plačilne bilance Jugoslavije ter 
deviznobilančnega in plačilnobilančnega položaja republike. 

V tujini se bodo lahko zadolževale tiste organizacije združe- 
nega dela, ki so kreditno sposobne in ki bodo lahko prevzele 
tudi polno odgovornost za vračanje najetih kreditov z ustvar- 
jenimi in združenimi deviznimi sredstvi. Člani Samoupravne 
intresne skupnosti za ekonomske odnose s tujino bodo v 
samoupravnem sporazumu o uresničevanju kreditnih odno- 
sov s tujino v skladu s kriteriji iz prvega poglavja tega dogo- 
vora, opredelili takšna merila in postopke, ki bodo najete tuje 
kredite usmerjali v naložbe, ki bodo zagotavljale povečanje 
neto deviznega priliva oziroma zmanjševale neto devizni od- 
liv. 

16. člen 

Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov bank zagotavljale obvezno usmerjanje sredstev za 
programe s trajnejšim in pozitivnim učinkom na devizno bi- 
lanco, ki bo dosežen zlasti s povečanjem izvoza, obenem pa 
bodo natančno spremljale doseganje deviznih učinkov, pre- 
dvidenih z investicijskimi programi. 

Banke bodo zagotovile usmerjanje sredstev v uresničeva- 
nju investicijskih naložb, ki pomenijo pospeševanje ekonom- 
skega sodelovanja z deželami v razvoju in z obmejnimi ob- 
močji ter v te namene zagotavljale dopolnilna sredstva pod 
ugodnejšimi pogoji. 

17. člen 

Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih svojih 
planov zagotavljale večjo usmerjenost v izvoz tudi: 

- z zagotavljanjem kratkoročnih kreditov za izvoz in pri- 
pravo izvoza; 

- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju izvoza in 
njegove priprave, zlasti pri kreditiranju izvoza opreme in izva- 
janju investicijskih del v tujini, posebno v državah v razvoju, 

- z dajanjem prednosti izvozno usmerjeni proizvodnji pri 
koriščenju družbenih sredstev za kreditiranje drugih selektiv- 
nih namenov; 

- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju naložb v 
turistične in gostinske objekte, namenjene inozemskemu turi- 
zmu. 

Banke bodo obvezno usmerjale sredstva za financiranje 
investicij v pretežno izvozne zmogljivosti. 

18. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo razvijala dopolnilno in 
funkcionalno izobraževanje delavcev za ekonomske odnose s 
tujino. 

V skladu s sklepi in stališči Skupščine SR Slovenije o 
temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgo- 
vinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, 
bo Gospodarska zbornica Slovenije opredelila in izvajala 
ustrezne aktivnosti za enotnejši in racionalnejši nastop na 
tujih trgih, za zmanjšanje stroškov in za prerazporeditev 
mreže v tujini v smeri njene krepitve v državah v razvoju. 

19. člen 
Da bi omogočili temeljnim in drugim organizacijam združe- 

nega dela in drugim ustrezno podatke za spremljanje izvaja- 
nja planov glede ekonomskih odnosov s tujino, projekcije 
deviznobilančnega in plačilnobilančnega položaja in za te- 
koče ukrepe pri ekonomskih odnosih s tujino, bodo podpi- 
sniki na osnovi sprejetega posebnega dogovora zagotovili 
oblikovanje za delovanje celovitega informacijskega sistema 
na področju odnosov s tujino. 

III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU 
DOHODKA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, in Obalne skupnosti 
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
na ravni republike, Služba družbenega knjigovodstva. 

20. člen 

Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je zaradi tega, da bi 
usklajevali razpoložljive blagovne in kupne sklade, razvijali 
podlago za svobodno menjavo dela in samoupravno urejanje 
odnosov pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebno in 
skupno porabo ter povečevali akumulacijsko in reprodukcij- 
sko sposobnost, potrebno pri razporejanju dohodka uresni- 
čevati takšna razmerja, da bodo v globalu realno naraščala 
sredstva za osebne dohodke, za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb skupaj za najmanj 10% počasneje 
od realne rasti dohodka, nominalno pa počasneje od nomi- 
nalne rasti dohodka, pri čemer bodo realni osebni dohodki na 
delavca naraščali v okviru rasti produktivnosti. 

Upoštevaje konkretne vsakoletne pogoje in možnosti, ki 
bodo opredeljeni v letni resoluciji o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije, bodo udeleženci sprejemali 
konkretne usmeritve glede gibanja posameznih oblik porabe. 

Udeleženci dogovora bodo vztrajali, da bodo delavci pri 
razporejanju čistega dohodka za oblikovanje osebnih dohod- 
kov upoštevali višino ustvarjenega dohodka in prispevek ži- 
vega dela pri njegovem ustvarjanju, učinkovitost upravljanja 
in gospodarjenja s sredstvi razširjene reprodukcije ter pogoje 
za pridobivanje dohodka. 

21. člen 

Udeleženci dogovora si bodo prizadevali za izpopolnjeva- 
nje sistema oblikovanja in delitve dohodka v cilju uspešnega 
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uveljavljanja načel delitve po delu in rezultatih dela. Pri tem 
bodo zlasti zagotovili ustreznejše vrednotenje proizvodnega 
dela in dela v težjih delovnih pogojih ter .dela ustvarjalnih 
strokovnjakov, organizatorjev v proizvodnji in poslovodnih 
delavcev. 

V tem smislu si bodo udeleženci dogovora prizadevali za 
učinkovito uresničevanje družbenega dogovora o skupnih 
osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo. Sprejeli bodo tudi potrebne stro- 
kovno-metodoioške podlage, ki bodo delavcem v združenem 
delu olajšale uspešno uveljavljanje tega družbenega dogo- 
vora. 

22. člen 

Udeleženci bodo izdelali skupne osnove in merila za ugo- 
tavljanje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjerpno ugodnih 
naravnih ali drugih pogojih in se zavzemali, da se ta del 
dohodka uporabi v skladu z zakoni in samoupravnimi spora- 
zumi. 

23. člen 

Službe družbenega sistema informiranja bodo vsako leto 
sproti omogočale analize izvajanja predvidenih razmerij. 

Zveza sindikatov Slovenije bo skupaj z drugimi družbenimi 
dejavniki vsako feto špodbujaia delavce, da bodo analizirali 
rezultate gospodarjenja po zaključnih računih in naloge iz 
tega dogovora ter sprejemali potrebne odločitve in ukrepe. 

IV. ZAPOSLOVANJE 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje, Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije, posebne izobraževalne skupno- 
sti, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljub- 
ljanski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograj- 
ska banka —Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka-Temeljna 
banka Ljubljana. 

24. člen 

Podpisniki se bodo zavzemali, da bo združeno delo usklaje- 
valo v svojih planih potrebe po novih zaposlitvah na ravni 
občine, Mesta Ljubljane in Oba!qe skupnosti Koper, med 
občinami in v republiki na podlagi dejanskih kadrovskih mož- 
nosti posameznih območij. V ta namen bodo skupnosti za 
zaposlovanje na ravni občin, Mesta Ljubljane in Obalne skup- 
nosti Koper, medobčinskih območij ter Zveza skupnosti na 
ravni republike sprejemali letne načrte zaposlovanja, v katerih 
bodo konkretizirali družbene usmeritve s področja zaposlova- 
nja ter sprejemale potrebne obveznosti in ukrepe. 
Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti, 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije bodo vzpodbujali us- 
klajevanje občinskih, območnih in republiških načrtov zapo- 
slovanja. Pri tem bodo vztrajali, da bo dosežena usklajena 
zaposlitvena politika, ki bo temeljila na opredelitvi, da rast 
zaposlenosti v posameznih letih ne bo presegla 2%. Pri tem 
bo upoštevano potrebno zaposlovanje štipendistov in pri- 
pravnikov. Delež visokih in višjih kadrov se bo povečal ter 
zmanjšal delež poklicev ozkega profila. 

25. člen 

Nove investicije, ki povečujejo zaposlenost, posebej še na 
območju, kjer primanjkuje delavcev, je mogoče začeti le, če 
so z investicijskimi sredstvi zagotovljena tudi sredstva za 
investicije v objekte družbenega standarda najmanj v takš- 

nem obsegu, kot ga predvideva družbeni dogovor o minimal- 
nih standardih oziroma občinski samoupravni sporazum. 

Pri presoji investicijskih namer bodo banke upoštevale tudi 
mnenje skupnosti za zaposlovanje o možnostih zaposlovanja 
in pridobivanja kadrov za nove zmogljivosti. 

26. člen 

Podpisniki bodo poenotili in metodološko posodobili infor- 
macijski sistem za kadre in zaposlovanje kot sestavino druž- 
benega sistema informiranja tako, da bo postal podlaga za 
enovitost informacij in metodoloških opravil pri izdelavi ka- 
drovskih programov v temeljnih organizacijah združenega 
dela in letnih načrtov zaposlovanja na območju družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

V. NEKATERE NALOGE 
PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI 

Podpisniki: Splošna združenja: črne, barvaste metalurgije 
in livarstva, rudnikov in industrije nekovin; kovinske indu- 
strije; elektroindustrije: kemične in gumarske industrije, lesne 
industrije; gradbeništva in industrije gradbenega materiala; 
Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljubljan- 
ski banki, Ljubljanska banka — Združena banka, Beograjska 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna 
banka Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino. 
Sestavljena organizacija združenega dela iskra, Sestavljena 
organizacija združenega dela Elektrotehna- delovna organi- 
zacija DELTA, Sestavljena organizacija združenega dela Go- 
renje, združena industrija vozil TAM, Industrija motornih vozil 
Novo mesto, CIMOS Koper, TOMOS Koper. 

27. člen 

Usmeritev .v razvojno tehnološko intenzivnejšo proizvodnjo 
kot podlago za tehnološki razvoj vsega združenega dela in 
pogoj za kvalitetnejšo gospodarsko rast ter intenzivnejša 
usmeritev v izvož terja povečanje vlaganj za realizacijo ključ- 
nih proizvodnih programov v naslednjih industrijskih skupi- 
nah oz. podskupinah: oprema v poklicne in znanstvene na- 
mene, merilni in kontrolni instrumenti in naprave za avtomati- 
zirano upravljanje; motorji z notranjim zgorevanjem za cestna 
vozila; električni stroji in naprave; kmetijski stroji; stroji in 
naprave (brez električnih in kmetijskih); sestavni deli elek- 
tronskih aparatov in naprav; komunikacijski aparati in na- 
prave; merilna in regulacijska oprema, sredstva za upravljanje 
in avtomatizacijo v industriji in prometu, neomenjeni elek- 
tronski aparati in naprave; akumulatorji in galvanski elementi; 
orodje; kotalni ležaji ter proizvodnja nekaterih kemikalij in 
farmacevtskih surovin. / 

Ti proizvodni programi imajo ob enaki oceni po kriterijih iz 
tega dogovora prednost pred drugimi zlasti, če se na osnovi 
združevanja dela in sredstev trajneje reprodukcijsko povezu- 
jejo za realizacijo kompleksnih ponudb oziroma objektov, kot 
so: energetski objekti, procesni objekti in linije, proizvodni 
sistemi za izboljšanje in zaščito okolja, integrirani telekomu- 
nikacijski sistemi, objekti s kompleksnimi sistemi za nadzor in 
vodenje v industriji, energetiki in prometu, računalniki in 
mikroeiektronika. 

Banke bodo usmerjale dogovorjeni del prostega kreditnega 
potenciala za dolgoročne naložbe na kreditiranje izvoza 
opreme in za izvajanje investicijskih del v tujini ter združevale 
sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem trgu. 

28. člen 

Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodnje, ki na osnovi ra- 
zvojno tehnološke intenzivnosti prispeva k nadaljnji gospo- 
darski rasti in zagotavlja večji delež izvoza v skupni proizvod- 
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nji, prevzemajo organizacije združenega deia in skupnosti 
organizacij na podlagi planskega usklajevanja naslednje na- 
loge: 

- organizacije združenega dela strojegradnje in druge in- 
dustrije bodo s kompletiranjem proizvodnega sortimenta ra- 
zvijale specializacijo in višjo,stopnjo predelave z namenom 
povečanja ponudbe kompleksnih objektov in proizvodnih li- 
nij. V kmetijskem strojegradništvu bo usmeritev v proizvodnjo 
strojev za proizvodnjo primarnih kmetijskih proizvodov s pou- 
darkom na visokoproduktivnih strojih in strojih za delo v 
hribovitih predelih ter na usklajevanju in združevanju proi- 
zvodnje v reprodukcijsko celoto. Delitev dela in združevanje 
sredstev za programe skupnega interesa bosta opredeljena v 
samoupravnih sporazumih o usklajevanju planov. S tem bodo 
do leta 1985 organizacije'strojegradnje in druge strojne indu- 
strije najmanj podvojile delež izvoza v celotnem prihodku; 

- proizvajalci gospodarskih, specialnih in osebnih vozil 
(Združena industrija vozii TAM, Industrija motornih vozil Novo 
mesto, CIMOS Koper in TOMOS Koper) bodo med seboj in s 
kooperanti uskladili svoje razvoje programe s samoupravnim 
sporazumom o usklajevanju planov, s katerim bo določena 
delitev dela, skupen razvoj in trženje ter trajno medsebojno 
sodelovanje. V ta namen se bodo I, 1981 ustrezno samou- 
pravno organizirali. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s tujino, temeljne in združena 
banka bodo v okviru svojih pristojnosti, nalog in odgovornosti 
podpirali samo takšno uskladitev programov in delitev dela 
med navedenimi organizacijami združenega deia; 

- za izvedbo programov mikroelektronike, novih generacij 
profesionalnih elementov, optoelektronike in telekomunikacij 
bodo organizacije združenega dela teh dejavnosti na osnovi 
sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov pri- 
pravile usklajene investicijske programe. Za realizacijo kom- 
pleksnih programov, kot so sistemi za nadzor in vodenje, 
proizvodne linije in moderni obdelovalni stroji, se bodo 
ustrezne organizacije združenega dela medsebojno povezo- 
vale pri proizvodnji teh sistemov in sklenile samoupravne 
sporazume o usklajevanju planov ter bistveno povečale delež 
izvoza v svojem celotnem prihodku; 
- v dejavnosti proizvodnje računalniške opreme in siste- 

mov bodo Sestavljene organizacije združenega dela Iskra, 
Sestavljena organizacija združenega deia Elektrotehna - de- 
lovna organizacija DELTA, Sestavljena organizacija združe- 
nega defa Gorenje in druga zainteresirane organizacije zdru- 
ženega dela, vključno z raziskovalnimi, izoblikovale skupni 
program razvoja in proizvodnje enotnega računalniškega si- 
stema ter v zvezi s tem sprejele ukrepe za njegovo uresničeva- 
nje. Na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju 
dela in sredstev ter v skupno dogovorjeni organizacijski obliki 
bodo razvijale, proizvajale, tržile in vzdrževale enoten raču- 
nalniški sistem, ki temelji na domačem znanju oziroma do- 
mači industrijski lastnini, bazne tehnologije in komponente, 
sklope in računalniško periferijo ter drugo opremo za proi- 
zvodne in informacijske potrebe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, temeljna in združena banka bodo v okviru 
svojih pristojnosti, nalog in odgovornosti podpirali oblikova- 
nje in uresničevanje samo takšnega enotnega računalniškega 
sistema. ' 

29. člen 

Za zagotovitev večje proizvodnje osnovnega reprodukcij- 
skega materiala in njene modernizacije bodo organizacije 
združenega dela v panogah črne in barvne metalurgije, neko- 
vin, bazne kemije in industrije gradbenega materiala na pod- 
lagi materialnih bilanc v Sloveniji in Jugoslaviji pripravile 
samoupravne sporazume, s katerimi bodo med seboj in s 

porabniki svojih proizvodov uskladile svoje proizvodne pro- 
grame in zanje zagotovile potrebne surovine in energijo, 
kadre in prostor. Dinarsko in devizno poslovanje na podlagi 
programov mora zagotoviti lastne vire, združena sredstva in 
dopolnilna sredstva bank. V tem okviru: 

- v črni metalurgiji, bo težišče na pripravi in realizaciji 
programa, modernizacije in razširitve kapacitet za proizvodnjo 
elektrojekla; 

- v barvni metalurgiji bo težišče na pripravi in realizaciji 
programa modernizacije in povečanja proizvodnje primar- 
nega. in sekundarnega aluminija, doseganja višje stopnje pre- 
delave ter na tej osnovi večjega izvoza; 

- v bazni kemiji bo težišče na pripravi in realizaciji progra- 
mov p'ropilenske kemije, pentaeritritola, umetnih smol, furan- 
ske kemije, kaprolaktama, natrijevega tripoiifosfata in alkalij, 
perspojin, umetnih gnojil, žveplove in organskih kislin, farma- 
cevtskih surovin ter rafinerijskih kapacitet za potrebe petro- 
kemije; 

- v industriji gradbenega materiala bo težišče na poveča- 
nju proizvodnje cementa; 

- pri pridobivanju rud barvnih kovin bo težišče na geolo- 
ških raziskavah rudnih rezerv svinca in cinka ter na posodobi- 
tvi rudarske proizvodnje svinca in cinka; 

- bodo proizvajalci termoizolacijskega materiala uskladili 
sortiment in povečanje proizvodnje ter s tem prispevali k 
racionalnejši izrabi energije. 

30. člen 

Organizacije združenega dela in skupnosti s področja inže- 
niringa bodo v medsebojni povezavi, v sodelovanju z indu- 
strijskimi, raziskovalnimi, gradbenimi in drugimi organizaci- 
jami združenega dela ter s povezovanjem tržnoraziskovalnih, 
razvojno projektantskih, poslovno komercialnih, kreditno fi- 
nančnih, organizacijsko izvajalskih in montažnih del zagoto- 
vile kompleksno ponudbo programov, objektov in proizvo- 
dnih linij. Pri tem bodo vključevale bistveno večji delež do- 
mače opreme in tehnologije, še zlasti na tujih trgih. 

31. člen 

Podpisniki bodo pomagali pri pripravi plansko analitične 
dokumentacije ter pri usklajevanju planov in pospeševali sa- 
moupravno sporazumevanje o združevanju dinarskih in de- 
viznih sredstev za sofinanciranje programov iz tega poglavja. 

V skladu s I. poglavjem tega dogovora bode banke do 31. 3. 
1981 razčlenile sistem kriterijev za vrednotenje projektov. 
Organizacije združenega dpla bodo za investicijske projekte v 
okviru proizvodnih programov, navedenih v tem poglavju, 
pripravile dokumentacijo tako, da jih bo moč ocenjevati s 
kriteriji tega odstavka. 

VI. ENERGIJA 
Podpisniki: Saoupravna interesna skupnost elektrogospo- 

darstva Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za nafto 
in plin Slovenije, Plansko poslovna skupnost za premog, 
Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifikacije Slove- 
nije, Poslovna skupnost energetsko indusfrijske cone Koper, 
Splošno združenje energetike, Združena elektrogospodarska 
podjetja Slovenije, Rudarsko elektroenergetski kombinat Ve- 
lenje, Revirski energetski kombirjpt Edvard Kardelj Trbovlje, 
Sestavljena organizacija združenega dela Petrol Ljubljana, 
Železniško gospodarstvo Ljubljana, Delovna organizacija 
Istra Ber.z Koper, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski 
banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna 
banka Ljubljana. 
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32. člen 34. člen 

Zaradi zmanjšanja energetske odvisnosti od uvoza, inten- 
zivnejšega in racionalnejšega izkoriščanja lastnih virov ener- 
gije ter varčevanja z energijo v vseh oblikah porabe, bodo 
podpisniki v skladu z usmeritvami družbenega dogovora o 
ukrepih in aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobiva- 
nja, pretvarjanja, transporta in porabe energije sprejeli pro- 
grame varčevanja in racionalnega ravnanja z energijo in jih 
dosledno izvajali. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo spremljal te aktivno- 
sti in po potrebi ukrepal. 

33. člen 

Pri vlaganjih v povečanje pridobivanja premoga bodo imeli 
prednosti tisti, ki bodo zagotavljali večji učinek danih naložb. 
Slovenski premogovniki bodo v obdobju 1981-1985 zagotovili 
elektrogospodarstvu in drugim gospodarskim dejavnostim ter 
drugim porabnikom v SR Sioveniji naslednje količine pre- 
moga: 

Od tega 
Skupaj za potrebe 

v mio ton 1981-1985 elektro- 
  gospod. 
Rudarsko efektroenergetski 
kombinat Velenje - 
lignit 23,5 22,3 
Rudarsko elektroenergetski 
kombinat Edvard Kardelj 
skupaj z rudniki Senovo, 
Kanižarica, Laško - 
rjavi premog 9,1 7,0 

Za zagotovitev tega obsega proizvodnje bo vloženo v mo- 
dernizacijo premogovnikov, za odpiralna dela, nadomestne 
objekte, geološke in druge raziskave in v izboljšanje pogojev 
dela v osnovna sredstva rudnikov premoga okoli 9,1 rrrird din. 

V okviru tega zneska bo, poleg vlaganj v obstoječe rudnike 
(izgradnja nadomestnih objektov Preloge, odpiranja jam na 
območju Šoštanja, Hrastnika, Trbovelj, Kotredeža, Senovega 
in Kanižarice s sodobno opremo in uvajanjem mehaniziranih 
odkopov), predvsem z intenzivnim raziskovanjem znanih na- 
hajališč premoga že v tem obdobju pripravljena eksploatacija 
rjavega premoga v rudnikih Dol, Krmelj in Trobni dol ter 
lignita v rudniku Globoko po letu 1985. 

Sredstva za vlaganje v slovensko premogovništvo bodo 
okvirno zagotovljena iz naslednjih virov: 

- del sredstev, združenih v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, v višini okoli 7,8 mlrd din, 

- združena sredstva v okviru plansko poslovne skupnosti 
za premog v višini okoli 1,26 mlrd din. 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije in Plansko 
poslovna skupnost za premog bosta zaradi pomanjkanja do- 
mačega premoga v letih 1981-1985 zagotovili iz SR Bosne in 
Hercegovine, SR Srbije in SAP Kosovo dobavo rjavega pre- 
moga in lignita skupaj okoli 7 mio ton ter okoli 0,5 mio ton 
premoga iz uvoza. Zato bosta del sredstev za sovlaganja v 
premogovnike v drugih SR in SAP zagotovili Plansko po- 
slovna skpnost za premog v višini 1,68 mlrd din in Samou- 
pravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije v 
višini 0,14 mlrd din, del sredstev pa se bo zagotovil iz samou- 
pravno usmerjenih sredstev za pospeševanje razvoja manj 
razvitih SR in SAP Kosovo. 

Pri izvajanju programa razvoja premogovništva bodo za 
pokrivanje potreb SR Slovenije po komercialnem premogu 
sodelovale banke z združenimi sredstvi v višini 0,22 mlrd din. 

Za pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji v 
obdobju 1981-1985 bodo v tem obdobju zgrajeni novi proi- 
zvodni objekti s skupno instalirano močjo 706 MW, od tega v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 250 MW in v 
tujini 12 MW. 

V SR Sloveniji bodo zgrajeni in bodo začeli redno obrato- 
vati naslednji proizvodni objekti: 

termoelektrarna - toplarna Ljubljana II, 50 MW (1982), 
nuklearna elektrarna Krško, 332 MW (pričetek obratovanja 

1981, pričetek rednega obratovanja pa najkasneje v začetku 
leta 1983), 

hidroelektrarna Solkan, 21 MW (1983), 
hidroelektrarna Mavčiče, 38 MW (1984) in 
manjše elektrarne, skupaj 3 MW (1985). 
Izven SR Slovenije bodo za potrebe Slovenije zgrajeni ob- 

jekti: termoelektrarna Kosovo, 150 MW (1982), z ustreznim 
delom prmogovnika, termoelektrarna Uglevik, 100 MW (1983), 
z ustreznim delom premogovnika, in hidroelektrarna Bistrica 
(projekt Golica v Avstriji), 12 MW. 

Poleg tega se bo po programu splošne ljudske obrambe v 
letu 1981 pričela izgradnja malih hidroelektrarn in termoelek- 
trarn s pripadajočimi elementi elektroenergetskega sistema. 

Za preskrbo nuklearne elektrarne Krško z jedrskim gorivom 
bodo zaključena dela pri odpiranju rudnika urana Žirovski 
vrh. V letu 1983 bo dosegel letno planirano zmogljivost 
160.000 t rude in proizvodnjo 120 t koncentrata uranovega 
oksida. 

Za zagotovitev potrebne električne energije po letu 1985 bo 
slovensko elektrogospodarstvo že v obdobju 1981-1985 pri- 
čelo pripravljati in graditi proizvodne objekte z instalirano 
močjo okoli 850 MW. Ti bodo pričeli obratovati v obdobju 
1986-1990. 

V tem planskem obdobju bodo potekale tudi priprave za 
izgradnjo nuklearne elektrarne Prevlaka kot skupne naložbe 
združenega dela SR Hrvatske in SR Slovenije s predvideno 
instalirano močjo 1000 MW, od tega za potrebe SR Slovenije 
500 MW. Izgradnja tega objekta bo končana po letu 1990. 

Za realizacijo omenjenega programa kontinuitete za prido- 
bivanje električne energije bo porabljeno okoli 13% sredstev 
razpoložljivih za vlaganje v elektrogospodarstvo. 

Celotna vlaganja v osnovna sredstva navedenega razvoj- 
nega programa proizvodnih zmogljivosti, za dokončanje ob- 
jektov iz preteklega obdobja, za izgradnjo ustreznega preno- 
snega omrežja 380, 220 in 110 kV, za izgradnjo objektov 
distribucije 110 kV, za druge objekte ter za naložbe v premo- 
govništvo in rudnik urana Žirovski vrh bodo znašale 34,8 mlrd 
din. 

Ta sredstva se bodo zagotavljala okvirno iz združenih sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, 
osnovah in merilih okoli 3,54 mlrd din ter lastnih sredstev in 
prispevkov od odjema, prispevkov za povečano priključno 
moč in inozemskih kreditov v višini 31,2 mlrd din. Združena 
sredstva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih 
virih, osnovah in merilih bodo v letih 1982-1985 v globalu 
znašala okoli 2,63% sredstev za razširjeno reprodukcijo te- 
meljnih organizacij združenega dela materialne proizvodnje. 

Poleg teh sredstev bo Samoupravna interesna skupnost 
elektrogospodarstva za realizacijo programa v drugih republi- 
kah in SAP Kosovo uporabila za sovlaganja v termoelektrarne 
s pripadajočimi premogovniki med drugim tudi sredstva za 
pospeševanje razvoja manj razvitih SR in SAP. 

V skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 o usklajevanju in usmerja- 
nju tokov družbene reprodukcije, ki se nanašajo na uporabo 
nuklearne energije, se bodo nadaljevale priprave za proizvod- 
njo in postavitev polindustrijske naprave za jedrsko gorivo. 
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35. člen 37. člen 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin Slovenije, 
Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifikacije Slove- 
nije, Poslovna skupnost za zgradnjo energetsko-industrijske 
cone Koper, sestavljena organizacija združenega dela Petrol 
Ljubljana, Istra Benz Koper in druge asociacije združenega 
dela, zainteresirane za izpolnitev posameznih delov razvoj- 
nega programa Samoupravne.interesne skupnosti za nafto in 
plin Slovenije, bodo pri uresničevanju energetske bilance in 
politike glede proizvodnje, nabave, transporta in distribucije 
naftnih derivatov in zemeljskega plina za energetske in nee- 
nergetske potrebe v SR Sloveniji zagotovili, da se bodo sred- 
stva za investicije prvenstveno usmerjala v: 

1. geološke raziskave indiciranih nahajališč nafte in ze- 
meljskega plina ter eksploatacijo vrtin; 

2. dograditev magistralnaga plinovodnega sistema in fi- 
nančno sanacijo že zgrajenega plinovodnega sistema ozi- 
roma v odplačevanje dela anuitet za plinovodni sistem, zgra- 
jen v obdobju 1976-1980; 

3. uresničitev programa za prevzem zemeljskega plina iz 
Alžira; 

4. najnujnejše skladiščne zmogljivosti za tekoča goriva in 
tekoči naftni plin v energetsko-industrijskih conah v Kopru, v 
Dolskem, v Mariboru in v Celju. 

Za omenjene prednostne naložbe bo potrebno zbrati okoli 
7,34 mlrd din. Ta sredstva bodo zagotovljena okvirno iz na- 
slednjih virov: združena sredstva.temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela po enotnih virih, osnovah in merilih 2,91 mlrd din, 
bančna sredstva 1,9 mlrd din, lastna sredstva ter inozemski 
krediti 2,53 mlrd din. Združena sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih bodo v 
letih 1982-1985 v globalu predstavljala okoli 2,33% sredstev 
za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje. 

Če bo z zbiranjem dodatnih namenskih sredstev iz malo- 
prodaje naftnih derivatov mogoče pridobiti vsaj okoli 1,26 
mlrd, din bodo porabljena za izpolnitev širšega programa 
izgradnje rezervoarskih zmogljivosti za tekoča goriva in pline 
ter gradnjo rafinerije odpadnih olj. 

VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO SN ŽIVILSTVO 
Podpisniki: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živil- 

ske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Mesta 
Ljubljane in Obalne skupnosti Koper, temeljne banke v Ljub- 
ljanski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograj- 
ska banka -Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka-Temeljna 
banka Ljubljana, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, splošna 
združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, za 
trgovino, za turizem in gostinstvo, Gospodarska zbornica 
Slovenije. 

36. člen 

Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
bo do leta 1985 na podlagi obveznosti, ki so jih prevzele 
podpisnice samoupravnega sporazuma o temeljih njenega 
plana, zagotovila tako rast proizvodnje hrane, da bo doseženo 
najmanj 85% pokrivanje bilančnih potreb SR Slovenije po 
hrani. Tržna proizvodnja se bo povečala tako, da bo v letu 
1985 proizvedeno: govejega mesa 56.000 ton, svinjskega 
mesa 42.000 ton, perutninskega mesa 80.000 ton, mleka 430 
milijonov litrov, jajc 200 milijonov kom., pšenice 35.000 ton, 
koruze 70.000 ton, hmelja 4100 ton, krompirja 60.000 ton, 
sladkorne pese 325.000 ton, sadja 60.000 ton, grozdja 80.000 
ton; ulovljeno oziroma vzrejeno bo 13.800 ton morskih rib in 
1440 ton sladkovodnih rib. 

Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in pre- 
hrano ter Zadružna zveza Slovenije bosta s samoupravnim 
sporazumom o uskladitvi republiške prehrambene bilance s 
splošnimi združenji za trgovino, za turizem in gostinstvo, in za 
industrijo zagotovila vsakoletno sporazumevanje med organi- 
zacijami združenega dela kmetijske prpizvodqje, živilske in- 
dustrije in oskrbe glede prevzema in oskrbe z glavnimi kmetij- 
skimi in prehranskimi proizvodi ter reprodukcijskim materia- 
lom. 

Manjkajoče količine hrane, ki ne bodo proizvedene na ob- 
močju SR Slovenije, bodo podpisnice sporazuma iz prejš- 
njega odstavka zagotovile z enotnim skupnim nastopom, ki 
bo temeljil predvsem na trajnem dohodkovnem povezovanju z 
organizacijami združenega dela iz drugih SR in SAP. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in podpisnice sporazu- 
mov iz 1. odstavka tega člena bodo vsako leto do konca 
septembra izdelale prehransko bilanco SR Slovenije za na- 
slednje leto za ključne kmetijske in živilske proizvode in 
zagotovile njeno pokrivanje. 

Podpisniki sporazuma iz 1. odstavka tega člena bodo 
vzpodbujali organizacijsko in dohodkovno povezovanje med 
proizvodnimi organizacijami s področja kmetijstva in živilstva 
s turističnimi, gostinskimi in trgovskimi organizacijami zaradi 
zagotavljanja redne oskrbe tržišča in učinkovitejšega uveljav- 
ljanja turističnega gospodarstva. 

Skupno z bankami bodo podpisnice tega dogovora zagoto- 
vile takšne možnosti za vlaganja, da bo mogoče pravočasno 
in stabilno zagotavljati po prehranski bilanci potrebne koli- 
čine pšenice, svinjskega mesa, sladkorja, olja in krme. 

38. člen 

Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije v imenu svojih članic 
sprejmeta na področju kmetijske proizvodnje in ribištva na- 
slednje naloge in ukrepe: 

- skupno planiranje letnih količin proizvodnje s porabniki 
hrane ter uveljavitev rizične in dohodkovne povezanosti, kar 
bo zagotavljalo večjo ekonomsko stabilnost, 

- prevzemanje razpoložljivih kmetijskih zemljišč, ki bodo 
prvenstveno uporabljena za krepitev družbenih obratov ozi- 
roma za oblikovanje skupnih zemljiških kompleksov združe- 
nih kmetov, 

- sprejemanje skupnih letnih sety^nih planov, ki bodo 
trajno zagotavljali povečanje poljedelske proizvodnje, zlasti 
žit in sladkorne pese, 

- zagotovitev planiranega povečanja proizvodnje govejega 
mesa, na podlagi povečanja osnovne Črede govedi za 15%, na 
podlagi povečane rabe domače krme oziroma intenzivnejše 
raba travnatega sveta in uvedbo reje klavnih prvesnic, izbolj- 
ševanja veterinarsko-preventivnih ukrepov; krepitev razvoja 
mesno-mlečnih pasem in zagotovitev pitanja, vseh za rejo 
sposobnih telet, tako da se bo poprečna teža ob klanju pove- 
čala za okrog 10%, 

- v hribovitih in planinskih območjih s pospešenimi vlaga- 
nji zagotovijo večjo proizvodnjo v govedoreji in ovčereji ter s 
tem boljšo izrabo razpoložljivih kmetijskih površin, 

- pospešitev vlaganj v družbena pitališča in pitališča, ki 
bodo zgrajena na podlagi skupnih vlaganj v organizacijah 
združenih kmetov za povečanje prireje svinjskega in govejega 
mesa, 

- uskladitev vrednosti uvoza in izvoza na področju perutni- 
narstva, 

- skupaj s Samoupravno interesno skupnostjo za preskrbo 
Mesta Ljubljane, bosta zagotovili nabavo 6 novih ladij in 
rekonstrukcijo 4 ladij za povečanje ulova morskih rib in pove- 
čanje objektov za vzrejo sladkovornih rib, 
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- oblikovanje regijskih klavno-predelovalnih centrov v po- 
murski, podravski, koroški, celjski, ljubljanski, dolenjski in 
posavski, gorenjski in primorski regiji, ter na Kočevskem tako, 
da bo v vsaki regiji na osnovi samoupravnega sporazuma o 
uskladitvi planov in delitvi dela nastal le en center, ki bo v 
programe proizvodnje, oskrbe in izvoza vključeval skladno z 
zagotovljeno surovino del obstoječih klavno-predelovalnih 
kapacitet, 

- da do konca leta 1983 podpisnice ne bodo vlagale v nove 
klavnice, mesno predelavo in mline, razen nujnih rekonstruk- 
cij in za zagotovitve higiensko tehničnih pogojev obratovanja 
v obratih iz prejšnje alinee; gradnja mešalnic bo mogoča le ob 
predhodni zagotovitvi surovin, 

- ureditev novih nasadov na večjih kompleksih v družbenih 
obratih in v proizvodnih skupnostih z razširitvijo izbora sadja 
z namenom proizvodnje sadja za potrebe živilske industrije in 
izvoza, 

- združevanje sredstev v poslovnih skupnostih za skupne s 
planom opredeljene namene, 

- oblikovanje regionalnih programov proizvodnje kmetij- 
skih pridelkov v skladu z naravnimi pogoji. 

39. člen 

Pri investiranju v kmetijstvu bodo upoštevani razvojni krite- 
riji, ki so opredeljeni v samoupravnem sporazumu o temeljih 
piana Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske indu- 
strije Slovenije in natančneje določeni v tehnično-tehnoloških 
osnovah za pripravo investicijskih programov, sprejetih pri 
Poslovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije. 

Prednosti pri sprejemanju investicijskih programov imajo 
naložbe: 

1. V kmetijstvu: 
- pridobivanje novih obdelovalnih zemljišč v SR Sloveniji 

in drugih območjih Jugoslavije, usposabljanje obstoječih 
zemljišč za racionainejšo proizvodnjo in zmanjšanje parcelne 
in posestne razdrobljenosti, 

- povečanje tržne poljedelske proizvodnje in deleža do- 
mače krme v živinorejski proizvodnji, 

- združevanje dela in sredstev med organizacijami združe- 
nega dela tar skupne naložbe v okviru organizacije združenih 
kmetov, 

- v proizvodnjo mesa, zlasti govejega in svinjskega. Pri tem 
imajo prednost naložbe, ki bodo zagotavljale povečanje 
osnove črede govedi na podlagi rabe domače krme oziroma 
intenzivnejše rabe travnatega sveta, in naložbe v pitališča 
svinj, kjer bo proizvodnja slonela na pridelavi lastne ali na 
osnovi sporazumov zagotovljene proizvodnje osnovne krme, 

- urejanje novih nasadov na večjih kompleksih v družbenih 
obratih in v proizvodnih skupnostih, kjer investicije slonijo na 
skupnih vlaganjih. Prednost imajo investicije, ki zagotavljajo 
povečanje izvoza, 

- zagotovitev surovinske osnove za živilsko industrijo na 
osnovi dolgoročnih samoupravnih sporazumov. 

Pri namenih iz prejšnjih alinej bodo imele prednost moder- 
nizacija in intenzifikacija obstoječih zmogljivosti vključujoč 
uvajanje sodobne agrotehnike. 

2. V ribištvu: 
- proizvodnja in ulov rib. 
3. V živilski industriji o vlaganja mogoča le ob poprejšnji 

zagotovitvi surovin, od tega najmanj 70% dologoročno. Po 
izpolnitvi tega kriterija bodo imele prednost naložbe, ki inten- 
zivirajo izrabo kmetijskega prostora v SR Sloveniji. Pri tem 
morajo biti investicije skladne s programi, sprejetimi v Po- 
slovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije za razvoj klavniške in mlekarske industrije, obratov 
za prodelavo zelenjave, vinskih kleti, hladilnic, skladišč in 
obratov za predelavo sadja, mešalnic močnih krmil ter na 
podlagi teh za klavniško in mlekarsko industrijo ter obratov za 

predelavo sadja, s sprejetimi sporazumi o delitvi proizvodnje 
in nadaljnjem razvoju. 

Upoštevajoč te kriterije bodo imela prednost vlaganja: 
- v predelavo mleka in rib v skladu z rastjo tržne proizvod- 

nje, 
- v skladiščne prostore za kmetijske pridelke in objekte za 

predelavo odpadkov v živinsko krmo. 

40. člen 
Zadružna zveza Slovenije se zavezuje, da bo z oblikami 

združevanja dela, sredstev in zemlje, ki zagotavljajo ekonom- 
sko socialno varnost ter višjo produktivnost združenih kmetov 
pospeševala vključevanje kmetov v različne oblike združene 
proizvodnje, in na tej podlagi sprejemanje trajnih dohodkov- 
nih vezi z organizacijami živilske industrije in trgovine. 

,41. člen 

Organizacije združenega dela, članice podpisnic, bodo za- 
gotovile hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, ureditev odnosov 
v skupnem deviznem prihodku, skupno proučevanje izvozne 
konjunkture in se dogovorile o skupnem nastopu na zunanjih 
trgih. V sestavljenih organizacijah združenega dela in v po- 
slovnih skupnostih bodo združevale sredstva za pospeševa- 
nje izvoza. Zagotovile bodo 7-8% poprečno rast izvoza kme- 
tijskih proizvodov, tako da bi med pomembnejšimi proizvodi v 
letu 1985 izvažali 8000 ton govejega mesa, 17.500 ton perut- 
ninskega mesa, 30 milijonov en dan starih piščancev, 2000 
vagonov vina, 2700 ton hmelja, ,5500 ton ribjih in mesnih 
konzerv. 

42. člen 
Poslovna'skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 

Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije se zavezujejo, da bodo zaradi povečanja rastlin- 
ske proizvodnje, zlasti pšenice, koruze, oljnic in sladkorne 
pese, kmetijske organizacije meliorirale 15.000 ha in v skladu 
z deagrarizacijo odkupile razpoložljiva kmetijska zemljišča, 
primerna za-proizvodnjo osnovnih poljedelskih proizvodov in 
sicer do 10.000 ha. 

43. člen 

Za uresničitev navedenih naložb bo vloženo v kmetijstvo in 
ribištvo 17,6 mlrd din, od tega 14,2 mlrd družbenih sredstev. 

V okviru predvidene predračunske vrednosti bo 31 % sred- 
stev zagotovljeno iz lastnih virov organizacij združenega dela 
in sredstev združenih kmetov, 12% sredstev bo zagotovljenih 
med intervencijami v okviru razširjene reprodukcije, 5% od 
sredstev odškodnin in od sprememb namembnosti kmetijskih 
zemljišč, 6% iz sredstev hranilno-kreditnih služb; banke pa 
bodo za primarno kmetijstvo in ribištvo zagotovile z ugodnimi 
krediti dopolnilna sredstva vi višini 46%. 

Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
v Sloveniji in Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet Skupščine 
SR Siovenije, Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije 
in prehrane, občine in upravljalci temeljnih bank bodo s 
posebnim družbenim dogovorom o uresničevanju plana ra- 
zvoja kmetijstva, živilstva in ribištva v obdobju 1981-1985 
podrobneje opredelili kriterije in pogoje vlaganj ter način 
združevanja sredstev za proizvodnjo hrane. 

Uresničeno bo obvezno usmerjanje sredstev upravljalcev 
temeljnih bank za osnovno kmetijsko proizvodnjo. 

44. člen t 

V skladu s svojimi pristojnostmi bodo občine, Mesto Ljub- 
ljana in Obalna skupnost Koper sodelovale zlasti pri izvedbi 
naslednjih nalog: • 
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- z zemljiško politiko bodo dolgoročno zagotovile zaščito 
kmetijske zemlje in podprle izvedbo prostorsko zemljiških 
operacij, 

- z usmerjanjem samoupravnega organiziranja bodo zago- 
tavljale nadaljnje širjenje družbeno organizirane proizvodnje, 

-s pospeševanjem razvoja hribovskih in manj razvitih pre- 
delov bodo zagotavljale skladnejši razvoj znotraj občin, 

- s pospeševanjem povezovanja med proizvodnjo, prede- 
lavo in trgovino ter porabniki hrane v občini ali območju bodo 
zagotavljale preskrbo prebivalstva s hrano. 

45. člen 

Podpisniki se bodo zavzemali za takšna razmerja v primarni 
delitvi, ki bodo na ključnih usmeritvah iz tega dogovora po- 
stopno omogočila pokrivanje enostavne reprodukcije v kme- 
tijstvu in krepitev njegove akumulativnosti. 

Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabo 
hrane v občinah in na ravni republike, SR Slovenija in občine, 
Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper, kmetijske zemlji- 
ške skupnosti in območje vodne skupnosti v okviru Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije bodo zagotovili izvedbo intervent- 
nih ukrepov za hitrejše povečanje družbeno organizirane 
kmetijske proizvodnje za dolgoročne naložbe in naloge, ki 
predstavljajo pogoj za trajnost in dolgoročno stabilnost kme- 
tijske proižvodnje. 

Za izvedbo interventnih ukrepov bo zagotovljeno 7,0 mlrd 
din. Tako bo izveden prenos obveznosti iz proračunov druž- 
benopolitičnih skupnosti na interventne sklade iz prejšnjega 
odstavka, tako da bodo zagotavljali sredstva v največjem delu 
porabniki hrane - delavci temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti ter občani v okviru osebnega dela s 
sredstvi, ki so njihova lastnina. Pretežni del intervencijskih 
sredstev bodo občinski samoupravni skladi združevali na 
ravni republike, zaradi različne lokacije potrošnje in proizvod- 
nje hrane. , 

Pravico do pridobitve intervencijskih sredstev bodo imele 
organizacije združenega dela, ki bodo izpolnjevale s tem 
dogovorom in samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije sprejete obveznosti. 

VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN 
OSKRBA Z LESOM 

Podpisniki: Samoupravna interesna skupnost za gozdar- 
stvo Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka 
-Združena banka, Beograjska banka-Temeljna banka Ljub- 
ljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Splošno združenje gozdarstva, Splošno 
združenje lesarstva, Splošno združenje celuloze, papirne in 
papirno predelovalne industrije. 

46. člen 

Zaradi boljše izrabe naravnih bogastev gozdnatega pro- 
stora, nadaljnje krepitve splošno koristnih funkcij gozdov ter 
zagotavljanja 67% pokritja potreb po lesu z domačimi goz- 
dnimi asortimenti bodo podpisniki s področja gozdarstva v 
obdobju 1981-1985 zagotovili skupno sečnjo 18,3 mio m3, od 
tega za blagovno proizvodnjo gozdniti asortimentov 13,2 mio 
m3. Po dinamiki bo v letu 1985 sečnja znašala 3,75 mio m3, 
blagovna proizvodnja pa 2,70 mio m3. Tak obseg proizvodnje 
gozdnih asortimentov bo omogočen z izvedbo gozdnogoji- 
tvenih del, ki bodo zajemala poprečno letno v obnovi 3700 ha, 
v negi gozdov 19.000 ha ter v izgradnji in rekonstrukciji 350 
km gozdnih cest, medtem ko bodo druga gozdnogojitvena 
dela naraščala tako, da bo v letu 1985 doseženo v melioraci- 

jah 3000 ha, v zakasnelih redčenjih 6.400 ha in osnovnih do 50 
ha plantaž hitrorastočega drevja. Proti koncu srednjeročnega 
obdobja bo začeto tudi snovanje plantaž iglavcev v obsegu 
2000 ha. 

47. člen 

Za uresničevanje omenjenega programa bo vloženo v ob- 
dobju 1981-1985 3,7 mlrd din. Ta sredstva bodo zagotovljena 
okvirno iz naslednjih virov; 

- lastna sredstva temeljnih organizacij združenega dela in 
temeljne organizacije kooperantov gozdarstva, 

- združena sredstva članic Samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo Slovenije, 
- združena sredstva porabnikov lesa v lesni, celulozni in 

papirni industriji, 
- krediti bank. 
Koristniki gozdnih asortimentov bodo združevali sredstva v 

okviru samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije. 
Banke bodo v okviru samoupravnih sporazumov o temeljih 
svojih planov zagotovile kreditna sredstva namensko za grad- 
njo gozdnih prometnic, pod pogoji, ki ustrezajo naravi grad- 
nje in rabe teh prometnic. 

48. člen 

V Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo SR Slo- 
venije bo v obdobju 1981-1985 od skupnih potreb po lesu v 
obsegu 19,6 mio m3 zagotovljeno z viri v SR Sloveniji 15,5 mio 
m3. 

V letu 1985 bo od skupne porabe 4,1 mio m3 z viri v SR 
Sloveniji zagotovljeno 3,15 mio m3 oz. 77% pokritja kot sledi: 
- les za mehansko predelavo 88%, 
- les za proizvodnjo vlaknin 46%, 
- les za proizvodnjo plošč 79%, 
- tehnični les za neposredno porabo in drva 100% 

IX. VODNO GOSPODARSTVO 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Me- 
dobčinske zbornice, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljub- 
ljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - Te- 
meljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljub- 
ljana. 

9 
49. člen 

a 
Območne vodne skupnosti bodo zagotovile za izvajanje 

programa razvoja vodnega gospodarstva v obdobju 1981- 
1985 okoli 7,7 mlrd din. Po posameznih namenih so predvi- 
dena naslednja vlaganja: 

1. Za osnovne obveznosti 3,7 mlrd din, od tega: 
- za redno vzdrževanje 3,45 mlrd din, 
- za študijsko-raziskovalno dejavnost 0,25 mlrd din. 
2. Za investicije 2,1 mlrd din, od tega: 
- za obrambo pred poplavami oz. za večnamenske objekte 

1,49 mlrd din in od tega 0,23 mlrd din za zadrževalnike, ki 
bodo koristili tudi kmetijskim melioracijam, 

- za osnovno odvodno mrežo 0,6 mlrd din, s čimer bodo 
izvedene kmetijske melioracije na 15.000 ha in to predvsem 
na večjih kompleksih, na območjih predvidenih za proizvod- 
njo sladkorne pese in pri združevanju kmečke zemlje. 

3. Za soudeležbo pri investicijah na področju oskrbe z 
vodo in zaščite vodnih virov ter čiščenje voda 1,9 mlrd din, od 
tega: 

- za oskrbo z vodo in zaščito vodnih virov 0,67 mlrd din, 
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- za čiščenje voda 1,24 mlrd din. V okviru tega bodo ob- 
močne vodne skupnosti sodelovale z organizacijami združe- 
nega dela, s komunalnimi interesnimi skupnostmi in bankami 
pri gradnji objektov za čiščenje voda ter z drugimi ukrepi 
izboljševale kakovost voda. Sodelovanje za izboljšanje kako- 
vosti voda bo usmerjeno v izvajanje ukrepov in v izgradnjo 
objektov, ki bodo zagotavljali izboljšanje kakovosti na odse- 
kih vodotokov IV. in lil. do IV. kakovostnega razreda in so v 
skiadu z izdelanimi sanacijskimi programi. Pri tem bodo gra- 
jeni predvsem objekti za učinkovito zmanjšanje onesnaževa- 
nja industrijskih odpadnih voda in skupne čistilne naprave. 

50. člen 
Za zagotovitev oskrbe s pitno in tehnološko vodo iz količin- 

sko in kakovostno zadovoljivih in zanesljivih virov, kar bo 
terjalo enovito reševanje v enem ali več poVodjih, to je v 
okviru širših medobčinskih območij, bodo uresničene nasled- 
nje naloge: 

- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 
območnimi vodnimi skupnostmi bodo občine z vodo defici- 
tarnih območij Lenart, Ptuj, Ormož, Ljutorper, Murska Sobota, 
Cerknica, Logatec, Postojna, Sežana, Koper, Izola, Piran, Ilir- 
ska Bistrica, Brežice, Šentjur pri Celju, Črnomelj, Metlika z 
dogoviri o skupnih temeljih svojih planov uskladile prevajanja 
Voda med posameznimi vodozbirnimi in vodooskrbnimi ob- 
močji; 

- občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
v dogovorih o skupnih temeljih svojih planov uskladile načrte 
glede novelacije in razširitve varstvenih območij in varstvenih 
pasov ter izdaje varstvenih odlokov za zaščito vodozbirnih 
območij, zlasti naslednjih, za oskrbo s pitno vodo posebej 
pomembnih območij podtalnice: Mursko polje, Dravsko in 
Ptujsko polje, Celjska kotlina in posamezna območja Savinje, 
Krško, Brežiško polje, Mengeško polje, Sorsko polje; 

- občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
na podlagi dogovorov o skupnih temeljih planov začasno 
zavarovale površine pred posegi, ki bi ovirali kasnejšo grad- 
njo zadrževalnikov. 

Za potencialne akumulacijske prostore, kjer so interesi 
navzkrižni, bodo nosilci planiranja do leta 1985 proučili in 
sprejeli odločitve glede namembnosti teh območij: Tfebuša 
(Idrijca), Planina (Unec), Cerkniško jezero, Radovljica (Sava), 
Padež (Notranjska Reka), Bolehničiči (Ščavnica) in Vrbica 
(Iška); 

- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 
Interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije bodo v 
dogovoru o skupnih temeljih svojih planov občine Metlika, 
Črnomelj m Kočevje uskladile s sosednimi občinami v SR 
Hrvatski (Čabar, Delnice, Duga resa, Ozalj in Vrbovsko) način 
rabe reke Kolpe; 
- udeleženci dogovora bodo zagotovili ukrepe za prepre- 

čevanje nadaljnega onesnaževanja in za- sanacijo Blejskega 
jezera. 

X. PROMET IN ZVEZE 
Podpisniki: Samoupravna interesna skupnost za železniški 

in luški promet, Republiška skupnost za ceste, Samoupravna 
interesna skupnost PTT prometa Slovenije, Poslovna skup- 
nost Avtoprevozništvo, Samoupravna interesna skupnost za 
letališki promet. Splošna plovba Piran, lnex Adria Aviopromet, 
BTC Ljubljana, STC Javna skladišča Celje, STTC Maribor, 
TOZD Terminal Sežana, Interevropa Koper, Splošno združe- 
nje prometa in zvez, Zveza obrtnih združenj Slovenije, te- 
meljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Zdru- 
žena banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, 
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Mesta Ljub- 
ljane in Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slo- 
venije. 

51. člen 

Za pospešen in zlasti usklajen in racionalen razvoj integral- 
nega transporta ter za pritegnitev dodatnih tranzitvnih bla- 
govnih tokov zaradi ustvarjanja večjih deviznih učinkov od 
tranzitnega prometa bodo ŽG Ljubljana, Splošna plovba Pi- 
ran, PS Avtoprevozništvo, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana, 
Aerodrom Maribor, lnex Adria Aviopromet, BTC Ljubljana, 
STC Javna skladišča Celje, STTC Maribor, TOZD Termina! 
Sežana, Interevropa Koper in Zveza obrtnih združenj Slove- 
nije ustanovili poslovno skupnost integralnega transporta, 
prek katere bodo zagotovili skupen nastop, večji obseg dela, 
racionalnejši transport in večji devizni vpliv. Izhajajoč iz teh 
ciljev bodo skupno gradili objekte integralnega transporta na 
osnovi skupnih vlaganj. 

V ta namen bo splošno združenje za promet in zveze v letu 
1981 pripravilo predlog samoupravnega sporazuma za usta- 
novitev poslovne skupnosti in izpeljavo aktivnosti v zvezi z 
ustanovitvijo in delovanjem te skupnosti.' 

52. člen 

Za usklajen razvoj posameznih sistemov zvez bo Splošno 
združenje za promet in zveze v skladu s Samoupravnim spora- 
zumom o planiraju, izgradnji, eksploataciji in vzdrževanju 
skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez dalo pobudo in 
zagotovilo izdelavo osnutka samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju telekomunikacijskih sistemov zvez v SR Sloveniji 
za plansko obdobje 1981-1985 med nosilci teh sistemov (PTT, 
železniško gospodarstvo, cestno gospodarstvo, elektrogo- 
spodarstvo, RTV). V samoupravni sporazum bodo med dru- 
gim vgrajena načela o medsebojnem obveščanju o potrebah 
posameznih nosilcev sistema zvez, postopek usklajevanja in 
sporazumevanja ter načela participacije in skupnega obrato- 
vanja. Splošno združenje za promet in zveze bo sprožilo in 
organiziralo sklenitev omenjenega sporazuma v letu 1981. 

53. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije bo v letu 1981 v okviru 

splošnih združenj uveljavila spremljanje transportnih stro- 
škov in izdelavo analiz transportnih stroškov po enotni meto- 
dologiji za zajemanje transportnih stroškov v gospodarstvu 
(zunanji in notranji transport). 

Banke bodo pri odobravanju kreditov za investicije zahte- 
vale tudi izračun transportnih stroškov za predvideno proi- 
zvodnjo. 

Gospodarska zbornica Slovenije, izvršni sveti skupščin ob- 
čin in Zveza obrtnih združenj £Eovenije bodo v prvi polovici 
leta 1981 pripravili občinske in medobčinske družbene dogo- 
vore o usklajenem razvoju kapacitet cestnin prevoznikov. 

, 54. člen 

Pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem 
gospodarstvu bo uresničevano s povečano učinkovitostjo po- 
slovanja, s povprečno rastjo cen do splošne rasti cen in s 
povračili. 

Za povečanje učinkovitosti poslovanja oziroma za zmanjša- 
nje stroškov poslovanja bo železniško gospodarstvo sprejelo 
in izvajalo ustrezen program in ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti za železniški in luški promet, ter Gospodarska 
zbornica Slovenije se bodo zavzemale, da se bodo cene 
transportnih storitev v Železniškem gospodarstvu gibale na 
ravni spiošnih rasti cen. 

Povračila bodo zagotovljena z združevanjem sredstev te- 
meljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osno- 
vah in merilih v skupnem znesku okoli 13,9 mlrd din v letih 
1981-1385. Ta sredstva se bodo združevala iz dohodka TOZD 
in bodo v letih 1982-1385 v globalu predstavljala okoli 1,8% 
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dohodka temeljnih organizačrj združenega dela materialne 
proizvodnje. 

55. člen 

V obdobju 1981-1985 bo Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana uresničilo naslednji razvojni program: nadaljnjo moder- 
nizacijo prog, modernizacijo vozlišč in ranžirnih postaj, re- 
monte zgornjega in spodnjega ustroja prog. Vgraditev sig- 
nalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav na stranskih 
progah, sovlaganje in vlaganje v integralni transport, nabavo 
potniških in tovornih vozov ter lokomotiv. 

56. člen 

Za realizacijo programa razvoja na področju infrastrukture 
bo v letih 1981-1985 vloženih 9,7 mlrd din insicerizzdruževa-. 
nja sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih 4,0 
mlrd din posojil domačih bank 885 mio din ter iz lastnih 
sredstev, interesnega združevanja in inozemskih sredstev. 
Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih 
bodo v letih 1982-1985 v globalu predstavljala okoli 2,65% 
sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne pro- 
izvodnje. 

57. člen 

Za ostale namene v programu razvoja ŽG Ljubljana, to je za 
integralni transport, promet, in vleko bo v letih 1981-1985 
vloženih 9,0 mir din. 

Ta program bo financiran z lastnimi sredstvi, z domačimi 
blagovnimi krediti, inozemskimi sredstvi in sredstvi neposre- 
dnega interesnega združevanja in bančnimi posojili. Za na- 
ložbe v integralni transport bodo banke dajale posojila le pod 
pogojem, da pride do skupnega vlaganja večih udeležencev. 

57. a člen 

Pri uresničevanju politike razvoja cestne infrastrukture bo 
Republiška skupnost za ceste prvenstveno usmerjala sredstva 
v vzdrževanje cestne mreže, ter v najnujnejšo investicijsko 
vzdrževanje ter rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječe 
cestne.mreže; pri novogradnjah pa bo dan poudarek dokon- 
čanju začetih odsekov ter gradnji prioritetnih odsekov na 
cesti bratstva in enotnosti s tem, da bo v popolnosti upošte- 
vana etapnost gradnje. 

V skladu s tem bodo v okviru razpoložljivih sredstev pri 
novogradnjah imeli prednost naslednji odseki v.skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih plana Republiške skup- 
nosti za ceste: 

Celovška cesta-Dolgi most, Dolgi most-Dolenjska cesta, 
Naklo-Ljubljana, dodatni pasovi na.odseku Šmarje-Sap-Viš- 
nja gora, hitra cesta skozi Maribor v celotni izvedbi, priključek 
Rožna dolina, mejni prehod Šentilj, odsek Solkan-Brda, prik- 
ljuček Semedela, priključek Ruda, odsek Ruda-Strunjan, Vr- 
tojba-Selo, II. etapa zahodne magistrale Celje, Tržaška cesta 
v Ljubljani, Uranska cesta in Zasavska cesta. 

Posebna skrb bo namenjena izvajanju meddržavnih po- 
godb in sporazumov. Tako se bo v okviru možnosti nadalje- 
valo z izgradnjo cest po osimskem sporazumu. Izgradnja 
predora Karavanke (vključno z ureditvijo cestnega prometa 
skozi Jesenice) po meddržavni pogodbi med SFR Jugoslavijo 
in republiko Avstrijo bo glede na jugoslovanski značaj tega 
projekta potekala na način kot bo skupno dogovorjen z dru- 
gimi republikami in pokrajinama. 

Pri rekonstrukcijah in modernizacijah cestnega omrežja bo 
upoštevana politika'skladnega regionalnega razvoja SR Slo- 
venije. 

58. člen 

Za' uresničitev nalog, opredeljenih v prejšnjem členu, bo 
potrebnih okoii 28,3 mlrd din in sicer za odplačilo anuitet, 
enostavno reprodukcijo ter dokončanje objektov 16,7 mlrd 
din, za izvedbo programa novogradenj pa okoli 11,6 mlrd din. 

Viri sredstev so: združena sredstva TOZD po enotnih virih, 
osnovah in merilih v višini 6,3 mlrd din, sredstva domačih 
bank v višini 1,5 mlrd din, ter namenski prispevki in inozem- 
ska sredstva skupaj 20,5 mlrd din. Združena sredstva TOZD 
po enotnih virih, osnovah in merilih bodo v letih 1982-1985 v 
globalu predstavljala okoli 4,32% sredstev za razširjeno re- 
produkcijo TOZD materialne proizvodnje. 

Kolikor bi zagotovili večji pritok sredstev kot je to predvi- 
deno v prejšnjem odstavku, zlasti iz naslova pristojbin za 
domača cestna motorna vozila in ljudskega posojila za ceste, 
bodo imeli prednost izgradnje naslednji cestni odseki: 

Šentilj-Pesnica, vzhodna obvoznica Kranj, odsek Baba 
(Trojane), Hrastje-Mačkovec, I. etapa južne magistrale Celje 
in Črnuče-Titova cesta v Ljubljani. 

59. člen 

Luka Koper bo povečala luške zmogljivosti za letni obseg 
dela od 1,75 mio ton v letu 1980 do 3,2 mio ton v letu 1985. 
Pretežni del vlaganj bo usmerjen v objekte skupnega interesa: 
v pridobivanje in urejanje 52,5 ha površin, v izgradnjo termi- . 
nala za sipke tovore, v povečanje zmogljivosti kontejnerskega 
terminala od 50.000 ha na vsaj 100.000 TEU kontejnerjev 
letno, v nadaljnjo tehnološko posodobitev in v izgradnjo ter- 
minala za premog. 

Z interesnim združevanjem OZD s področja energetike, 
industrije, soudeležbo inozemskega partnerja in z drugimi viri 
se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvajanje dela vlaganj 
v infrastrukturo I. faze izgradnje terminala' za sprejem pre- 
moga in drugih tovorov na lokaciji pomola III. luke Koper. 

Za uresničevanje razvojnega programa skupnega interesa 
bo poleg drugih virov sredstev, združenih okoli 1,6 mlrd din 
od sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih. Ta 
sredstva bodo v letih 198271985 v globalu predstavljala okoli 
1,15% sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne 
proizvodnje, za uresničevanje tega razvojnega programa. 

60. člen 4 

SIS za elektrogospodarstvo, SIS za nafto in plin, SIS za 
železniški in luški promet (za področje železniškega prometa 
in za področje luškega prometa) in Republiška skupnost za ? 
ceste bodo v prvem trimesečju 1981. I. v aneksih k samou- 
pravnim sporazumom o temeljih njihovih planov opredelile 
konkretne osnove in merila za združevanje sredstev TOZD po 
enotnih virih, osnovah in merilih. 

61. člen 

V okviru razvojnega programa PTT prometa bo poudarek 
na naložbah skupnega interesa, v kate,re bo v letih 1981-1985 
vloženih okoli 7,25 mlrd din za: 

mednarodne, magistralne in tranzitne tt. zmogljivosti, 
glavne, avtomatske telefonske centrale, prenosni sistem med 
glavnimi avtomatskimi telefonskimi centralami in vozliščnimi 
avtomatskimi telefonskimi centralami, vozliščne avtomatske 
telefonske centrale, prenosni sistem med vozliščnimi avto- 
matskimi telefonskimi centralami in končnimi avtomatskimi 
telefonskimi centralami, rajonske avtomatske telefonske cen- 
trale, glavni poštni center in poštni centri, informacijski ptt 
sistem, omrežje za prenos podatkov in objekte na manj razvi- 
tih območjih. 

Program razvoja PTT zmogljivosti republiškega pomena bo 
financiran z interesnim združevanjem v višini 2340 mio din, s 
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sredstvi domačih bank v višini 468 mio din ter z lastnimi 
sredstvi, domačimi blagovnimi krediti in sredstvi Poštne hra- 
nilnice. 

62. člen 

Letališče Ljubljana bo v obdobju 1981-1985 pričelo s pri- 
pravljalnimi deli na izgradnji južnega potniškega terminala. 
Pripravljalna dela bodo usmerjena v izdelavo idejnega in 
g.avnega projekta nove potniške stavbe, izgradnjo komu- 
nalne infrastrukture in v priključek na hitro cesto Naklo-Ljub- 
Ijana. 

Za uresničevanje tega programa ter za usposabljanje javnih 
letališč za varen zračni promet bo predvidoma združenih na 
podlagi interesnega združevanja 455 mio din. 

63. člen 

Zaradi oblikovanja funkcionalno enotnega prometnega si- 
stema bo splošno združenje za promet in zveze pospešilo 
aktivnost za čimprejšnjo ustanovitev samoupravne interesne 
skupnosti za promet Slovenije. 

Pospešiti je treba preobrazbo družbenoekonomskih odno- 
sov v Republiški skupnosti za ceste in temu prilagoditi njeno 
organizacijsko obliko. 

Splošno združenje za promet in zveze bo organiziralo aktiv- 
nosti za ustanovitev Samoupravne interesne skupnosti za 
letališki promet SR Slovenije. 

XI. TURIZEM 
Podpisniki: Poslovna skupnost slovenskih naravnih zdravi- 

lišč, Obalno-kraška turistična poslovna skupnost, Kompas 
Jugoslavija, Turistična poslovna skupnost Ljubljana, temeljne 
banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena 
banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugo- 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
medobčinske zbornice, Splošno združenje gostinstva in turi- 
zma Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza obrtnrh zdru- 
ženj Slovenije. 

64. člen 
t 

Organizacija združenega dela s področja turizma in gostin- 
stva se v okviru Poslovne skupnosti slovenskih naravnih zdra- 
vilišč, Obalno-kraške turistične poslovne skupnosti, Kompasa 
Ljubljana in Turistične poslovne skupnosti Ljubljana zavezu- 
jejo, da bodo v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 dosegle 
okoli 8% realno rast deviznega priliva. 

V prenočitvenih objektih bo zgrajenih 15.000 ležišč, od tega 
bodo OZD turizma in gostinstva zgradile 5700 ležišč v osnov- 
nih in 2600 ležišč v dopolnilnih zmogljivostih, na kmetijah, ki 
sodelujejo z zadružnimi organizacijami združenega dela, bo 
urejenih 6000 dopolnilnih ležišč, občani pa bodo zgradili 300 
ležišč v osnovnih in 400 ležišč v dopolnilnih zmogljivostih. ■ 

65. člen 

Za izgradnjo v tem poglavju navedenih zmogljivosti bodo 
organizacije združenega dela turizma in gostinstva v SR Slo- 
veniji investirale okoli 8,2 mird din, od tega bodo v gradnjo 
prenočitvenih zmogljivosti vložile 5,6 mlrd din, za druge po- 
sebne turistične in infrastrukturne objekte 2,6 mlrd din. 

V okviru predvidenih naložb bodo OZD turizma in gostin- 
stva iz lastnih virov in z združenimi sredstvi, zlasti na osnovi 
odstopanja deviz, zagotovile okoli 49% sredstev. 

Banke bodo v okviru razpoložljivih sredstev prednostno 
zagotavljale dopolnilna sredstva za razvoj inozemskega turi- 
zma. 

V okviru tega programa bodo: 
- organizacije združenega dela zdraviliškega turizma zgra- 

dile prenočitvene objekte z 2600 ležišči ter pripadajočo zdra- 
viliško in ostalo infrastrukturo v skupni vrednosti okoli 2,3 
mlrd din; 

- organizacije združenega dela obmorskega turizma zgra- 
dile prenočitvene objekte z okoli 2100 ležišči in druge gostin- 
ske objekte ter pripadajočo turistično infrastrukturo v skupni 
vrednosti okoli 2,1 mlrd din; 

- organizacije združenega dela gorskega turizma zgradile 
prenočitvene objekte z okoli 1700 ležišči, druge gostinske 
objekte in turistično infrastrukturo ter druge turistične ob- 
jekte v skupni vrednosti 1,6 mlrd din; 

- organizacije združenega dela mestnega in tranzitnega 
turizma zgradile prenočitvene objekte z okoli 1900 ležišči in 
druge gostinske in turistične objekte v vrednosti 2,2 mlrd din: 

Poleg teh naložb bodo organizacije združenega dela turi- 
zma in gostinstva v SR Sloveniji investirale v turistične ob- 
jekte še okoli 1,0 mlrd din. 

66. člen 

Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo pri sprejemanju 
investicijskih oziroma razvojnih programov imele prednost 
naložbe: 

- v objekte, ki bodo pretežno namenjeni za povečanje 
inozemskega turizma, pri čemer bo doseženo razmerje med 
domačim in tujim turističnim prometom najmanj 49% : 51%; 

- v dograjevanje obstoječih turističnih centrov v izgradnjo 
žičnic v okviru kompletiranja sistema žičnic ter z izgradnjo 
turističnih, gostinskih in drugih objektov, ki večajo komplek- 
snost ponudbe; 

- v izgradnjo novih prenočitvenih zmogljivosti ob pogoju, 
da se s tem doseže povečanje izkoriščenosti vsaj za 10%, če 
so s tem kapacitete izkoriščene manj kot 55%; 

- ki ne bodo zahtevale večjega povečanja števita Zaposle- 
nih; 

- pri katerih obveznosti iz najetih kreditov (tekočih in no- 
vih) v celotni dobi njihovega vračanja ne bodo presegle 15% 
celotnega prihodka oziroma 25% dohodka; 

- pri katerih bo dosežen večji delež lastnih in združenih 
sredstev, najmanj 40%. 

67. člen 

Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih svojih planov še naprej sodelovale pri financiranju ra- 
zvoja, zlasti inozemskega turižma in gostinstva tako, da bodo: 

- zagotovile usmerjanje sredstev za skupne naložbe v turi- 
stične objekte namenjene pretežno inozemskemu turizmu; 

- zagotavljale sredstva za razvoj kmečkega turizma pre- 
težno na podlagi pridobivanja deviz v okviru kooperacijskih 
odnosov med zadrugami in turističnimi organizacijami zdru- 
ženega dela; 

- zagotavljale ugodne kreditne pogoje pri investicijah v 
turistične in gostinske objekte, ki so namenjene pretežno 
tujskemu turizmu; < 
- usmerjale vlaganja občanov, še zlasti devizna vlaganja 

zdomcev, ki se vključujejo preko kooperacijskih odnosov z 
organizacijami združenega dela v izgradnjo in adaptacijo 
zasebnih turističnih sob ter drugih gostinskih in turističnih 
objektov. 

68. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
sprejele predvsem naslednje ukrepe: 

- odlok za skupno oddajo zasebnih turističnih sob in dru- 
gih gostinskih objektov v zasebnem sektorju v cilju zagotovi- 
tve turistične ponudbe v kraju oziroma turističnem centru; 
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- z ukrepi vzpodbujale vlaganja v gostinske in turistične 
objekte; . , 

- z vidika ustvarjanja celovite turistične ponudbe z davčno 
politiko pospeševale razvoj servisnih dejavnosti ter domače in 
umetne obrti; 

- v sodelovanju z republiko proučile možnost udeležbe 
OZD v sredstvih, ki se ustvarijo s prometnim davkom pri 
prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač na podlagi ustvar- 
jenega deleža deviznega prihodka v celotnem prihodku; 

- v dokumentih za urejanje prostora upoštevale gradnjo 
drobnih gostinskih in trgovinskih objektov, servisne dejavno- 
sti in turističnih infrastrukturnih objektov. 

XH. DROBNO GOSPODARSTVO 
Podpisniki: Splošno združenje drobnega gospodarstva Slo- 

venije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza obrtnih zdru- 
ženj Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljan- 
ska banka - Združena banka. Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
izvršni sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skup- 
nosti Koper, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije. 

69. člen 

Udeleženci bodo pospeševaJi razvoj drobnega gospodar- 
stva z namenom, da prispevajo k prestrukturiranju gospodar- 
stva, k povečanju deviznega priliva in zmanjšanju deviznih 
odlivov ter k boljši oskrbljenosti trga. 

70. člen 

• V dogovorih o temeljih družbenih planov bodo občine v 
urbanističnih in zazidalnih načrtih upoštevale potrebe za po- 
slovne prostore za osebne storitve in storitve gospodinjstvom 
ter za obrtne cone, v katerih bodo predvsem tiste dejavnosti 
drobnega gospodarstva, ki povzročajo hrup, obremenjujejo 
promet in rabijo večje parkirne površine. 

71. člen 

Stanovanjske skupnosti bodo dajale v najem poslovne pro- 
store organizacijam združenega dela drobnega gospodarstva 
in občanom za opravljanje deficitarnih dejavnosti s področja 
osebnih storitev in storitev gospodinjstvom za najemnino, ki 
ustreza stanarini za stanovanjske prostore. 

Na osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih pla- 
nov bodo banke s krediti pospeševale razvoj drobnega go- 
spodarstva. Za ta namen bodo med drugim uporabljale tudi že 
sklenjeno kreditno linijo mednarodne finančne korporacije. 

XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

Podpisniki Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveza 
komunalnih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva, Izobraževalna skupnost Slovenije, Splošno 
združenje gradbeništva in IGM, temeljne banke v Ljubljanski 
banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna 
banka Ljubljana, izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper. 

72. člen 

Za uresničevanje politike razvoja na področju stanovanj- 
skega gospodarstva bodo podpisniki izvedli naslednje naloge 
in ukrepe: 

1. Stanovanjske skupnosti občin, Mesta Ljubljana in 
Obalne skupnosti Koper in drugi udeleženci tega dogovora 
bodo ob upoštevanju novih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu v okviru svojega delovnega po- 
dročja in pristojnosti ustvarjali možnosti za nadaljevanje in- 
tenzivne stanovanjske gradnje tako, da bi do leta 1985 zgradili 
v SR Sloveniji okoli 65.00G stanovanj, v razmerju 60% v 
družbeni in 40% v individuaini gradnji. 

2. S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti bodo do leta 1985 posto- 
poma uveljavljali ekonomske stanarine. S tem bo zagotov- 
ljena materialna osnova za samoupravno gospodarjenje s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in 
enostavna reprodukcija na področju stanovanjskega gospo- 
darstva. 

3. Podpisniki bodo pripravili ukrepe za zmanjševanje de- 
leža ostalih stroškov v ceni stanovanj in za usmerjanje stano- 
vanjske gradnje na manj kvalitetna zemljišča. 

4. Za sočasnost gradnje kompleksnih stanovanjskih sosesk 
bodo v občinah. Mestu Ljubljani in Obalni skupnosti Koper 
oziroma na ravni medobčinskega sodelovanja udeleženci sta- 
novanjske gradnje, ob sodelovanju medobčinskih gospodar- 
skih zbornic in splošnih združenj, organizirali ustanavljanje 
poslovnih skupnosti za gradnjo stanovanjskih sosesk. Zveza 
stanovanjskih skupnosti bo sprejela normative in standarde 
za gradnjo in opremljenost stanovanjskih sosesk in standarde 
za graditev stanovanj; pripravila enotna izhodišča za uresni- 
čevanje ukrepov in nalog spiošne ljudske obrambe, zlasti 
civilne zaščite na področju stanovanjskega gospodarstva do 
30. 12. 1981. 

5. Zveza stanovanjskih skupnosti bo skupaj z občinskimi 
skupščinami. Skupščino mesta Ljubljane in skupščino 
Obalne skupnosti Koper zagotovila izgradnjo 6130 ležišč v 
domovih za učence in študente. Pri gradnji bodo imeli na 
podlagi programa, ki ga sprejme Izobraževalna skupnost Slo- 
venije prednost študentski domovi. Vsi bodo grajeni v skladu 
s planirano mrežo šol, normativi in standardi za njihovo iz- 
gradnjo. 

6. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo nadaljevala 
z dosedanjo politiko pospeševanja regionalnega razvoja manj 
razvitih območij in manj razvitih obmejnih bbmočij republike 
tako, da bo dajala pobudo za združevanje sredstev za krediti- 
ranje stanovanj za kadre, ki so pomembni za razvoj teh obmo- 
čij. 

7.3. člen 

Da bi zagotovili pridobivanje in komunalno opremljanje 
zemijišč, izboljšanje kvalitete komunalnih storitev in samotr- 
nejše ravnanje z odpadki, borno podpisniki uresničili nasled- 
nje naloge in ukrepe: 

1. Izvršni sveti skupščin občin, Skupščine mesta Ljubljane 
in Skupščine Obalne skupnosti Koper, se bodo zavzemali, da 
bodo občine v svojih planih opredelile in v upravnem po- 
stopku zagotovile, da bo na razpolago za komunalno oprem- 
ljanje takšna količina zemljišč, da bo nemoteno potekala 
stanovanjska in ostala gradnja. 

2. Za zagotovitev pravočasnega pridobivanja in urejanja 
stavbnih zemljišč bodo podpisniki v procesu izgradnje stano- 
vanjskih sosesk, industrijskih con in naselij dosledno usklaje- 
vali in spremljali izvajanje svojih planov in programov. 

3. Splošno združenje stanovanjskega'in komunalnega go- 
spodarstva in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bodo do 
konca leta 1982 zagotoviti pripravo standardov minimalnega 
zagotavljanja oskrbe s komunalnimi dobrinami. Na osnovi 
opredeljenih komunalnih standardov in normativov bosta pri- 
pravila program racionalnega izvajanja komunalnih storitev in 
ukrepe za racionalnejšo uporabo komunalnih dobrin. Posebej 
bo opredeljen program nadomeščanja kvalitetne pitne vode v 
tehnoloških procesih z vodo nižje kvalitete. 
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4. Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
prek dogovorov o temeljih svojih planov in samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov komunalnih skupnosti ali po- 
sebnih odlokov zagotovile celovit sistem zbiranja, odstranje- 
vanja in reciklaže komunalnih odpadkov. Splošno združenje 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva bo do konca 
leta 1981 organiziralo, da bodo komunalne organizacije po- 
sebnega družbenega pomena zbirale odpadke tako, da bodo 
sortirani v papir/steklo, tekstil in ostale odpadke. 

§. Zveza komunalnih skupnosti Slovenije in Splošno zdru- 
ženje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva bosta 
pripravila metodologijo za enotni sistem izkazovanja podat- 
kov ter tako v sklopu družbenega in informacijskega sistema 
zagotovila spremljanje stanja in razvoja te dejavnosti. 

XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraževalna skup- 
nost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Kulturna 
skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skup- 
nost otroškega varstva Slovenije, Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnost starost- 

nega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, Skupnost socialnega 
skrbstva SR Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Telesno-kul- 
turna skupnost Slovenije. 

74. člen 

1. Občinske izobraževalne skupnosti bodo na podlagi svo- 
jih samoupravnih sporazumov o temeljih planov in samou- 
pravnih sporazumov o usklajevanju planov izobraževalnih 
skupnosti v obdobju 1981-1985 zagotovile vsem šoloobvez- 
nim otrokom obvezno šolanje najmanj v obsegu zagotovlje- 
nega programa v skladu z zakonom o osnovni šoli (Uradni list 
SRS, št. 5/80), tako da bodo kot podlago solidarnosti zagotav- 
ljale sredstva za posamezne vrste oddelkov v osnovnih šolah 
skladno z enotnimi kriteriji za solidarnost, določenimi v sa- 
moupravnem sporazumu o temeljih plana, pri čemer se ra- 
čuna 347.341 din poprečno za oddelek v osnovni šoli. 

2. Posebne izobraževalne skupnosti bodo s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih svojih planov zagotovile nadaljeva- 
nje izobraževanja učencem oziroma študentom, vpisanim v 
sedanjih srednjih in visokih šolah, ter v prve letnike srednjih in 
visokih šol vpisale učence in študente šol ustreznih usmeri- 
tev, in sicer v naslednjem številu: 

Vpss učencev in študentov v 1. razred srednjih in visokih šol v obdobju 1981-1985 (izobraževanje pred 
vstopom v oslo) ' 

Posebna izobraževalna skupnost za: Srednje šole Visoke šole skupaj 
skupaj 

Skupaj Sredstva za izvedbo 
vzgojno 

izobraževalnih 
programov 

usmerjenega 
izobraževanja-v 

milj. din 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Skupaj 

Agroživilstvo 
Gozdarstvo 
Rudarstvo in geologija 
Metalurgija in Novinarstvo 
Kemija 
Elektro 
Gradbeništvo 
Lesarstvo 
Grafična in papirna industrija 
Tekstil 
Usnjarstvo 
Promet in zveze 
Pomorstvo 
Blagovni in denarni promet 
Gostinstvo in turizem 
Družboslovna usmeritev 
Zdravstvo 
Pedagoška dejavnost 
Kulturna dejavnost 
Naravoslovno 
Neopredeljeno 

7.370 
600 

2.750 
33.450 
3.915 

14.100 
13.200 
4.050 
1.450 
5.850 
1.200 
6.790 

700 
19.500 
7.530 
9.150 
6.300 
6.050 
3.000 
4.050 
1.800 

2.477 
240 
250 

4.540 
2.475 
4.275 
3.330 

300 
105 
825 

75 
950 

1.440 
7.975 

175 
5.985 
3.200 
5.175 
1.050 

500 
150 

9.847 
840 

3.000 
37.900 
6.390 

18.375 
16.530 
4.350 
1.555 
6.675 
1.275 
7.740 
2.140 

27.475 
7.705 

15.135 
9.500 

11.225 
4.050 
4.550 
1.950 

937.3 
115,7 
281.7 

2.908.8 
667.4 

1.477,7 
1.329.1 

316,2 
119.1 
494.8 

90,0 
352.7 
134,0 

1.547.9 
492.8 
844.2 

1.375,7 
1.443,9 

619.9 
1.246.2 

152.805 45.492 198.297 16.796,1 
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Vpis v 1. razred oziroma letnik usmerjenega izobraževanja 
v obdobju 1981-1985 (izobraževanje ob delu) 

Posebna izobraževalna skupnost za: 

01. Agroživilstvo 
02. Gozdarstvo 
03. Rudarstvo in geologijo 
04. Metalurgijo in kovinarstvo 
05. Kemijo 
06. Elektro 
07. Gradbeništvo 
08. Lesarstvo 
09. Grafično in papirno industrijo 
10. Tekstil 
11. Usnjarstvo 
12. Promet in zveze 
13. Pomorstvo 
14. Blagovni in denarni promet 
15. Gostinstvo in turizem 
16. Družboslovno usmeritev 
17. Zdravstvo 
18. Pedagoško dejavnost 
19. Kulturno dejavnost 
20. Naravoslovci 
21. Neopredeljeno  
Skupaj   

Srednje šole 
3.430 

600 
9.150 
1.650 

950 
4.400 

750 
300 

2.010 
750 

6.000 

4.470 
3.600 
2.000 
1.110 

150 

Visoke šole 
620 

120 
3.300 

900 
445 
950 
150 
100 
455 

75 

535 
2.910 

150 
3.800 

750 
2.850 

100 
75 

200 

Skupaj 
4.050 

720 
12.450 

2.550 
1.395 
5.350 

900 
400 

2.465 
825 

6.000 
535 

7.380 
3.750 
5.800 
1.860 
2.850 

100 
75 

350 

41.320 18.485 59.805 

3. Izobraževalna skupnost Slovenije bo: 
a) zagotavljala nemoten razvoj šolstva narodnosti in dvoje- 

zičnega šolstva, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 
265,0 mio din, 

b) omogočila izobraževanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju ter deloma razširila to 
dejavnost na področju usmerjenega izobraževanja, za kar bo 
v tem planskem obdobju namenila 1.039 mio din, 

c) vključila v dopolnilno izobraževanje večje število otrok 
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in razširila območje 
delovanja, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 81,2 
mio din. 

č) omogočila vsakodnevne prevoze učencev in študentov v 
usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem planskem ob- 
dobju namenila 601,7 mio din. 

75. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo zagotavljala uresniče- 
vanje: 

a) skupnega raziskovalnega programa, ki ga sestavljajo: 
- temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovnih, te- 

hničnih, biotehničnih in medicinskih vedah, ki so posebnega 
pomena za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti ter 

- raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, ki 
imajo poseben nacionalni pomen. 

V ta namen bo zagotovila v 5-letnem obdobju 2915,7 mio 
din, v kar je vključena pripadajoča infrastruktura in ostale 
naloge, skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

b) V letu 1981 bodo v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
združevali tudi sredstva za naloge posebnih raziskovalnih 
skupnosti v skupni višini 268 mio din. V letu 1982, ko bodo 
posebne raziskovalne skupnosti ustanovljene, bodo v njih 
združevali sredstva na podlagi tedaj sklenjenih sporazumov. 

Sredstva za raziskovalno dejavnost, ki bodo združevana iz 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih 
vuih, osnovah in merilih, bodo rasla nekoliko počasneje od 
rlsti dohodka, s tem da- bodo v petletnem obdobju znesla- 
npjveč 4.353 mio din. 

Konkretno opredelitev skupnega raziskovalnega programa 
in programov posebnih raziskovalnih skupnosti po tematiki in 
raziskovalnih vedah bodo opredelili uporabniki in izvajalci v 
samoupravnih sporazumih teh skupnosti, upoštevaje kon- 
kretne potrebe in interese porabnikov. 

76. člen 

Oblikovanje in usmerjanje izvajanja programa odkrivanja in 
raziskovanja surovin splošnega pomena, ki- vključuje razi- 
skave energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih suror 
vin, podzemnih pitnih, termalnih in mineralnih voda, bo pote- 
kalo v enoti Raziskovalne skupnosti Slovenije. Raziskovalna 
skupnost Slovenije bo za izvajanje tega programa zagotovila 
sredstva v višini 811,3 mio din, organizacije združenega dela, 
katerih dejavnost je povezana z izkoriščanjem rezultatov teh 
raziskav, pa bodo na podlagi, samoupravnih sporazumov za 
izvajanje tega programa zagotovile dogovorjeni del lastnih 
sredstev. 

Konkretno opredelitev programa odkrivanja in raziskovanja 
surovin in voda po vrstah raziskav in vrstah surovin oziroma 
vrstah voda, bodo opredelili zbori uporabnikov in izvajalcev v, 
skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije in zbori uporab- 
nikov in izvajalcev posebnih raziskovalnih skupnosti. 

77. člen 

Kulturna skupnost Slovenije bo: 
- pospeševala izdajanje izvirnih leposlovnih in družboslov- 

nih del, podpirala izhajanje periodičnega tiska, prevajanje 
pomembnih umetniških del iz drugih jezikov ter z odkupom 
zagotavljala dotok najpomembnejših izdaj v splošno-izobra- 
ževalne knjižnice, po kriterijih, ki so bili samoupravno dolo- 
čeni v letu 1980; v ta namen bo namenila 550 mio din; 

- podpirala spomeniško varstvene posege na najpomemb- 
nejših in najbolj ogroženih spomenikih po prednostnem sez- 
namu, določenem v svojem samoupravnem sporazumu, za 
kar bo namenila 137 mio din; 

- pospeševala kulturno dejavnost italijanske in madžarske 
narodnosti, kulturno ustvarjalnost Slovencev zunaj Slovenije; 
pri sodelovanju med narodi in narodnostmi v SFRJ bo skrbela 
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za načrtno in usklajeno izmenjavo najpomembnejših kultur- 
nih stvaritev, ter podpirala kulturne stike s tujino, zlasti z 
neuvrščenimi, sosednjimi in državami v razvoju, za kar bo 
namenila 215 mio din; 

- zagotovila del sredstev za programe kulturnih dejavnosti, 
ki so republiškega, osrednjega, matičnega ali širšega pomena 
in so s samoupravnim sporazumom Kulturne skupnosti Slo- 
venije opredeljeni kot nujni za pospeševanje kvalitete in ra- 
zvoja posameznih kulturnih dejavnosti, za kar bo namenila 
1039 mio din 

78. člen 
V obdobju 1981-1985 bodo na območju SR Slovenije zago- 

tovljene v zdravstvenih skupnostih pravice iz enotnega zago- 
tovljenega programa zdravstvenega varstva, ki jih določa 46. 
člen zakona o zdravstvenem varstvu, in sicer v obsegu in 
merilih, ki so opredeljena v samoupravnem sporazumu o 
skupnih temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji 
za obdobje 1981-1985. 

Zagotovljeni program iz prejšnjega odstavka obsega stori- 
tve največ do dogovorjene ravni in se ovrednoti po dejahskih 
stroških, vendar največ do cen iz samoupravnega sporazuma 
o temeljih skupnih planov zdravstvenih skupnosti vSR Slove- 
niji. Sredstva za ta program zagotavljajo občinske zdrav- 
stvene skupnosti po enotni prispevni stopnji. 

Občinske zdravstvene skupnosti, ki z enotno prispevno 
stopnjo ne morejo v celoti zagotoviti planiranega obsega 
zagotovljenega zdravstvenega varstva, prejmejo razliko iz so- 
lidarnosti, vendar največ do višine 90% realizacije planira- 
nega programa, če izpolnjujejo hkrati še druge pogoje za 
solidarnost, ki jih vsebuje samoupravni sporazum o temeljih 
skupnih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji. 

Sredstva za solidarnost združujejo občinske zdravstvene 
skupnosti, ki po enotni prispevni stopnji zberejo več sredstev, 
kot jih potrebujejo za realiziran obseg zagotovljenega pro- 
grama v svoji občini. 

Vrednost zagotovljenega programa zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji, bo v obdobju 1981-1985 rasla po poprečni stop- 
nji 2,8 odstotka. 

79. člen 
Občinske zdravstvene skupnosti bodo v Zdravstveni skup- 

nosti Slovenije uresničevale po načelu vzajemnosti, program 
naslednjih skupnih nalog: 

- zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev tujcem in ose- 
bam neznanega prebivališča; 

- skupne naloge v zvezi z uresničevanjem zakona o svobo- 
dnem odločanju o rojstvu otrok; 

- skupne naloge zdravstvenih skupnosti na področju ljud- 
ske obrembe in družbene samozaščite; 

- in skupne naloge v zvezi z razvojem in delovanjem zdrav- 
stvenega informacijskega sistema in druge naloge bodo po 
samoupravnem sporazumu. 

Za te naloge združile v Zdravstveni skupnosti Slovenije 
sredstva v višini 354 mio dinarjev. 

80. člen 
Z dogovori o temeljih svojih planov občin, Mesta Ljubljane 

in Obalne skupnosti Koper se bodo udeleženci zavezali, da se 
bo odstotek bolezenskih odsotnosti z dela postopno zmanjše- 
val, s čimer se bo zmanjševal tudi delež izplačanih bolezen- 
skih nadomestil v razmerju do izplačanih osebnih dohodkov v 
občini. 

8-1.člen 
1. Skupnost otroškega varstva Slovenije bo zagotavljala: 
- nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega do- 

pusta v trajanju 246 dni in v višini 100% poprečnega oseb- 
nega dohodka upravičenca v preteklem letu; 

- pomoč pri opremi vsem novorojencem v SR Sloveniji, 
skladno s samoupravnim sporazumom. 

Za izvedbo teh nalog bo namenila v planskem obdobju 
.skupno 6836 mio din: 

2. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega 
varstva bo v SR Sloveniji zagotovljeno: 

- družinam, v katerih dohodki na družinskega člana ne 
presegajo 3300 din mesečno, minimalno denarno pomoč za 
preživljanje otrok v višini 400 din mesečno na otroka; 

- socialno ogroženim kmečkim družinam denarno pomoč v 
višini 250 din mesečno na otroka; 

- otrokom, ki imajo samo enega hranilca in so upravičeni 
do otroškega dodatka, dodatno denarno pomoč v višini 110 
din mesečno na otroka in 

- težje telesno ali duševno prizadetim otrokom, dodatno 
denarno pomoč v višini 250 din mesečno na otroka po pogo- 
jih in merilih, določenih v samoupravnem sporazlirnu o teme- 
ljih plana. 

3. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega 
varstva bo v SR Sloveniji zagotovljen: 

a) zajamčen program priprave na šolo, za otroke zadnjega 
letnika pred vstopom v šolo- mala šola v trajanju 120 ur letno, 

b)zajamčen program in varstvo predšolskih otrok motenih v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Za izvedbo nalog (pod točko 2 in 3) bo v tem planskem 
obdobju potrebno združiti 8.384,6 mio din. 

82. člen 

Za uresničevanje programa dejavnosti Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki bo zago- 
tavljal uživalcem pokojninskih prejemkov usklajevanje teh 
prejemkov z gibanjem osebnih dohodkov, bo v obdobju 
1981—1985 potrebno na enotnih osnovah in merilih zagotoviti 
v letu 1981 15.549,9 mio din, leta 1982 16.073,5 mio din, leta 
1983 16.712,1 mio din, leta 1984 17.553,8 mio din in leta 1985 
18.440,2 mio din oziroma skupaj 84.329,5 mio din. V okviru 
teh sredstev so upoštevana tudi rezervna sredstva. Ob po- 
stopnem povečevanju rezervnih sredstev bo leta 1983 doseže- 
nih 10% teh sredstev od planiranih letnih dohodkov. 

83. člen 

Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji bo 
v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana za 
obdobje 1981-1985 uresničevala program dejavnosti tako, da 
bo zagotovila: 

- ostarelim kmetom starostno pokojnino; 
- kmetom, ki so oddali svoje zemljišče družbenim pravnim 

osebam poleg pokojnine tudi preživnino; 
- socialno ogroženim kmetom-borcem narodnoosvobo- 

dilne vojne varstveni dodatek k pokojnini. 
Po tem sporazumu bodo delavci z združevanjem sredstev 

prispevali za pokojnine solidarnostno 70% sredstev in sicer v 
letu 1981 602,0 mio din, leta 1982 604,1 mio din, leta 1983 
4614,3 mio din, leta 1984 625,8 mio din, leta 1985 638,0 mio 
din oziroma skupaj v obdobju 1981-1985 3084,2 mio din. 

Kmetje-zavezanci. bodo prispevali 30% sredstev za pokoj- 
nine, in sicer leta 1981 257,6 mio din, leta 1982 258,3 mio din, 
leta 1983 262,5 mio din, leta 1984 267,4 mio din in leta 1985 
272,4 mio din oziroma skupaj v obdobju .1981-1985 1318,2 
mio din. 

84,'člen 

S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi socialnega 
skrbstva bodo v SR Sloveniji zagotovljene: 

a) občanom, ki so brez sredstev za preživljanje in nespo- 
sobni za pridobitno delo, družbene denarne pomoči in sicer: 
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- družbena denarna pomoč kot edini vir preživljanja 2494 din 
mesečno na upravičenca; 

- družbena denarna pomoč kot dopolnilni vir preživljanja v 
poprečni višini 1247 din mesečno na upravičenca. 

b) sredstva za delovanje centrov za socialno delo po ka- 
drovskem normativu 1 strokovni delavec na 4000 prebivalcev 
v skladu s samoupravnim sporazumom. 

85. člen 

Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v obdobju 
1981-1985 usklajevala in spremljala uresničevanje socialno- 
varstvenih programov republiških in občinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki se vključujejo vanjo, dajala letno 
oceno izvajanja politike socialnega varstva v Sloveniji in 
oceno učinkov socialnovarstvenih ukrepov, preverjala skla- 
dnost socialnega varstva glede na družbenoekonomska giba- 
nja ter predlagala ustrezne ukrepe. 

Republiške in občinske samoupravne interesne skupnosti, 
ki zagotavljajo socialne dajatve, se bodo na osnovi podatkov 
pristojnih strokovnih institucij v okviru Skupnosti socialnega 
varstva SR Slovenije vsako leto dogovorili o višini minimalnih 
življenskih stroškov, ki bo podlaga za uveljavljanje enotnih 
kriterijev in meril za upravičenost do socialnih dajatev in za 
določanje minimalnih socialnih dajatev, ki bodo predmet soli- 
darnosti. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije bo skupaj z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi izdelala sistem 
enotne evidence prejemnikov socialno-varstvenih dajatev ter 
njihovega materialnega položaja in si prizadevala, da se ta 
evidenca čimprej uvede v vseh občinah. 

86. člen 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o solidarnem zago- 
tavljanju sredstev bodo občinske skupnosti za zaposlovanje 
delavcem med začasno brezposelnostjo omogočale 

- denarno nadomestilo in denarno pomoč skladno z zako- 
nom; 

- povračilo prevoznih in selitvenih stroškov pri zaposlitvi v 
drugem kraju; 

- pripravo na zaposlitev 
S samoupravnim sporazumom o solidarnostnem zagotav- 

ljanju sredstev bodo Skupnosti za zaposlovanje na podlagi 
zakona omogočale invalidnim osebam možnost usposablja- 
nja in zaposlitve. 

S sistemom solidarnosti med skupnostmi zaposlovanja bo 
zagotovljeno, da se solidarno združujejo sredstva, ki zagotav- 
ljajo vsakj občini razliko do samoupravno dogovorjenega 
obsega sredstev, pri čemer se kot kriterij uporabi poprečni 
strošek dajatev za enega uživalca, oziroma poprečni strošek 
usposabljanja brezposelne ali invalidne oset^. 

87. člen 

Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slo- 
venije, Raziskovalna skupnost Slovenije in Zdravstvena skup- 
nost Slovenije bodo sodelovale pri vsebinski bogatitvi progra- 
mov radia in televizije s tem, da bodo skupaj z Radiotelevizijo 
sprejemale letne programe ustreznih oddaj. Za to bodo 
skupno namenile 298,75 mio din, kar znaša po letih in po 
posameznih skupnostih: 

Leto Skupaj 

Kulturna skupnost 58,0 290,0 
Izobraževalna skuphost 1,0 5,0 
Raziskovalna skupnost 0,4 2,0 
Zdravstvena skupnost 0,35 1,75 

Radiotelevizija pa bo sama zagotovila za funkcionalne stro- 
ške radijskega in televizijskega programa 1106 mio din, pri 
čemer naročnine ne bodo rastle hitreje od rasti maloprodaj- 
nih cen. 

,'88. člen 

Telesnokulturna skupnost Slovenije bo podpirala nadaljni 
razvoj telesne kulture, zagotovila kakovostni razvoj vrhun- 
skega športa, prednostnih nalog ter nalog v zvezi s pripravo 
na zimske olimpijske igre. Za to bo namenila v tem planskem 
obdobju 101,6 mi6 din. 

89. člen 

SR Slovenija bo iz republiškega proračuna nadomeščala 
razliko med proizvodno in prodajno ceno politično-informa- 
tivnim dnevnikom »Delo«, »Dnevnik« in »Večer«, in sicer v 
skladu z merili, ki jih določa Družbeni dogovor o medsebojnih 
odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov. 

90. člen , 

SR Slovenija bo iz republiškega proračuna zagotovila del 
sredstev za vzdrževanje in modernizacijo prenosnih naprav za 
Radiotelevizijo, s katerimi bo zagotovljeno pokritje celotnega 
slovenskega nacionalnega prostora z osrednjimi radijskimi in 
televizijskimi programi na osnovi dogovorov, ki jih bo sprejela 
Skupščina SR Slovenije. Občine in posebne družbenopoli- 
tične skupnosti pa bodo zagotovile ostali del sredstev za isti 
namen. 

91. člen 

Izvršni svet-Skupščine SR Slovenije, Kulturna skupnost 
Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovšnije in Raziskovalna 
skupnost Slovenije bodo v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov v letu 1984 zagotovili sredstva za 
začetek gradnje Muzeja ljudske revolucije Slovenije. Leta 
1981, 1982 in 1983 bodo zagotovili sredstva za investicijsko- 
tehnično dokumentacijo in pripravljalna dela za to investicijo. 

92. člen 

Samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti bodo v naslednjem planskem obdobju načrtovale 
in izvajale investicije le v okviru, ki jim ga dopušča vsakoletni 
nominalni obseg sredstev po samoupravnih sporazumih o 
temljih njihovih planov in letna, resolucija o uresničevanju 
srednjeročnega plana, potam ko v okviru teh sredstev najprej 
zagotovijo izvedbo dogovorjenega programa redne dejavno- 
sti in obveze do solidarnosti. 

Občinske skupščine, Skupščina mesta Ljubljane in Skup- 
ščina Obalne skupnosti Koper bodo zagotovile, da se s samo- 
prispevki za investicije v obdobju 1981 do 1985 ne bo združe- 
val večji delež sredstev iz osebnega dohodka kot je to dogo- 
vorjeno v planu občine. 

Noben investitor ne bo začenjal združevanja sredstev iz 
kateregakoli vira za konkretno investicijo, dokler ne bo v 
celoti pripravljena investicijsko-tehnična dokumentacija ter 
zagotovljena lokacija in stavbno zemljišče, hkrati pa v celoti 
dogovorjena finančna kbnstrukcija investicije in s samou- 
pravnim sporazumom zagotovljena tudi sredstva za dejavnost 
v novem objektu v tekočem planskem obdobju. 

Prednost bodo imele investicije, ki izpolnjujejo vsaj tri od 
navedenih kriterijev: 

1. Investicije, ki so v višji fazi izgradnje ter bi njihova 
začasna ustavitev povzročila nesorazmerno škodo; 
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2. investicije, s katerimi se izboljšuje funkcionalnost in 
racionalnost obstoječih objektov; 

3. investicije, ki omogočajo večnamensko rabo ali dajejo v 
primerjavi z drugimi nameravanimi podobnimi investicijami 
večji učinek., 

4. investicije, ki neposredno omogočajo izvajanje zagotov- 
ljenih programov redne dejavnosti; 

5. investicije, ki ustrezajo prednostnim kriterijem, dogovor- 
jenim v planu družbenopolitičnih skupnosti in dodatnim krite- 
rijem, dogovorjenim v okviru dejavnosti. 

93. člen 

Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost 
Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost 
socialnega skrbstva Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje SR Slovenije bodo na pdodlagi samoupravnih sporazu- 
mov z ustreznimi občinskimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi zagotovile take mehanizme solidarnostnega 
združevanja sredstev, da bodo zajamčeni programi normalno 
potekali v vseh občinah na območju SR Slovenije, ne glede na 
različne materialne možnosti občin, merjene s prispevno 
stopnjo. 

Sredstva za zajamčene programe se bodo združevala po 
enotnih merilih v vseh občinah. Za solidarnost bodo prispe- 
vali v občinah, kjer po enotnih merilih združijo več sredstev, 
kot bi jih potrebovali za planirani obseg zajamčenega pro- 
grama; iz solidarnosti pa bodo prejemali v občinah, kjer z 
lastnim združevanje po enotnih merilih ne dosegajo potreb- 
nih sredstev s planiranim obsegom zajamčenega programa. 

Poleg tega osnovnega kriterija bodo posamezne dejavnosti 
s svojimi samoupravnimi sporazumi opredelile po potrebi še 
dodatne kriterije za upravičenost do solidarnosti. 

Samoupravne interesne skupnosti, navedene v tem členu, 
bodo po gornjih kriterijih pripravile vsako leto solidarnostne 
bilance, ob koncu leta pa proračun solidarnosti. Obveznosti iz 
solidarnostnih bilanc bodo imele absolutno prednost pred 
vsemi ostalimi deli programov. 

94. člen 

Udeleženci tega dogovora bodo vsak v okviru svojih pristoj- 
nosti zagotovili, da se kriteriji in merila za zagotavljanje upra- 
vičenosti do socialnih dajatev (npr.: socialna pomoč, otroški 
dodatek, varstveni dodatek upokojencev) in višina teh dajatev 
ne bodo spreminjali tako, da bi se tem povečal realni obseg 
namenskih sredstev, dogovorjen s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana. 

Če zaradi neugodnih gibanj v gospodarstvu ni možnosti, da 
bi se vse socialnovarstvene dajatve valorizirale po dogovorje- 
nih načelih, se bodo samoupravne interesne skupnosti v 
okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije dogovorile za 
selektiven pristop pri valorizaciji socialnovarstvenih dajatev in 
pri tem zagotovile, da se ustrezno valorizirajo vsaj dajatve 
tisim prejemnikom, katerih dohodki skupaj z dodeljenimi so- 
cialnovarstvenimi dajatvami ne dosežejo dogovorjenih živ- 
Ijenskih stroškov. 

95. člen 

Višino sredstev, ki so jo določili udeleženci samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti, bodo samoupravne interesne skupnosti letno revalori- 
zirale, kolikor ne bo z letno resolucijo Skupščine SR Slovenije 
drugače določeno, po naslednjih načelih: 

1. v ceni planirani del sredstev za (bruto) osebne dohodke 
izvajalcev in sklada skupne porabe ter sredstva za osebne 
prejemke iz naslova socialnih pravic se bo za zagotovljene 
programe in solidarnost povečeval skladno z rastjo popreč- 
nega nominalnega osebnega dohodka na zaposlenega v SR 

Sloveniji za razdobje oktober preteklega leta - oktober teko- 
čega leta (po podatkih iz obrazca RAD - 1, Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko) zmanjšanega za planirano poprečno letno 
rast realnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji v petletnem 
obdobju (1,%), za druge programe v občinah pa se bo ta del 
sredstev povečeval skladno z rastjo poprečnega nominalnega 
osebnega dohodka na zaposlenega v občini za razdobje okto- 
ber preteklega leta, oktober tekočega leta (po podatkih) iz 
obrazca RAD 1, Zavoda SR Slovenije za statistiko) zmanjša- 
nega za planirano letno rast realnih osebnih dohodkov v 
občini v petletnem obdobju. 

2. Ostale elemente v ceni zajamčenih programov se bodo 
povečale z rastjo cen na drobno v obdobju - oktober prete- 
klega leta - oktober tekočega leta (podatki iz mesečnega 
statističnega pregleda Zavoda SR Slovenije za statistiko). 

XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Podpisniki: Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraževalna 
skupnost Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Mesta Ljub- 
ljane in Obalne skupnosti Koper, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska 
banka - Združena banka, Beograjska banka -Temeljna banka 
Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana. 

96. člen 
Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper in repu- 

blika ter drugi podpisniki tega dogovora bodo za nadaljnje 
uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite zagotavljali materialne, kadrovske in druge po- 
goje za: 

- razvoj teritorialne obrambe in njeno opremljanje, za so- 
dobno oborožitev s težiščem na sredstvih za protioklepno in 
protizračno obrambo, ustreznih količinah streliva in drugih 
sredstev ter skladiščnih prostorov in za vzgojo ter urjenje enot 
in štabov teritorialne obrambe. 

Poseben poudarek bo dan nadaljnjemu organiziranju naro- 
dne zaščite v krajevnih skupnostih in organizacijah združe- 
nega dela ter usposabljanju delovnih ljudi in občanov za 
opravljane nalog narodne zaščite; 
- krepitev, razvoj, opremljanje in usposabljanje enot in šta- 
bov civilne zaščite s ciljem, da bo v enote in štabe vključeno 
do 1985. leta 16% prebivalcev, in s težiščem na opremljanju, 
praktičnem usposabljanju, preventivnem ukrepanju in ustvar- 
janju rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in drugih 
hudih nesreč; 

- pospešen razvoj in organiziranost obrambnega in druž- 
benosamozaščitnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti 
preusmerjanju mladih v vojaške šole in obrambne poklice, pri 
usposabljanju delovnih ljudi in občanov za obrambne pri- 
prave, opravljanje nalog v posameznih sestavinah obrambe in 
zaščite ter pri izvajanju zahtevnejših oblik usposabljanja v 
centrih za obrambno usposabljanje; 

- organizacijo in dograjevanje upravnih zvez ter sistema za 
opazovanje in alarmiranje 

97. člen 

1. Občine, Mesto Ljubljana, Obalna skupnost Koper in repu- 
blika bodo za realizacijo nalog splošne ljudske obrambe in 
družbeno samozaščite zagotavljale sredstva v svojih proraču- 
nih ter iz sredstev združenega dela, združevanih na podlagi 
samoupravnih sporazumov za financiranje skupnih nalog 
splošne ljudske obrambe tako, da bodo skupna sredstva 
vključno z obrambnimi pripravami organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti dosegla do 0,5% narodnega do- 
hodka, ustvarjenega v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985. 

2. SR Slovenija bo zagotavljala materialne, kadrovske in 
druge pogoje za uresničevanje naslednjih nalog; 
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- za delovanje Republiškega štaba za teritorialno obrambo 
in potrebno pripravljenost štabov in enot teritorialne obrambe 
republiškega pomena; 
- za delovanje in opravljanje dejavnosti, nalog in ukrepov 
civilne zaščite ter oblikovanje zalog materialnih rezerv sred- 
stev za primer naravnih in drugih nesreč na podlagi določenih 
usmeritev; 

- za izgradnjo vežbališča, dograditev in vzdrževanja Repu- 
bliškega centra za obrambno usposabljanje in skupno z Izo- 
braževalno skupnostjo Slovenije za kvalitetno in učinkovito 
izvajanje izobraževalnih progr&mov za nosilce obrambnih pri- 
prav, obrambnega usposabljenja delovnih ljudi in občanov in 
posameznih sestavin v splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti; 

l- za organizacijo in postopno vzpostavitev avtonomnega 
sistema zvez ter učinkovito delovanje sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja na ravni republike v skladu z dolo- 
čenimi usmeritvami; 
- za nadaljnje opremljanje in usposabljanje republiških orga- 
nov in organizacij za obrambno in družbeno samozaščitno 
delovanje v skladu s sprejetimi načrti. 

98. člen 

Podpisniki tega dogovora bodo v skladu s potrebami in 
plani razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite zagotavljali pogoje in sredstva za izgradnjo in prilagodi- 
tev določenih proizvodnih zmogljivosti za- usmerjeno proi- 
zvodnjo v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami ter za 
organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih razmerah, zlasti 
pa bodo skrbeli za zaloge deficitarnih surovin, repromateriala 
in drugih industrijskih proizvodov v skladu z načrti za delova- 
nje gfcspodarstva v izrednih .razmerah in v morebitni vojni. 
Zagotavljali bodo sredstva za oblikovanje republiških in ob- 
činskih blagovnih rezerv ter za izgradnjo skladiščnih prosto- 
rov v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in na njem 
temelječem programu oblikovanja' republiških in občinskih 
blagovnih rezerv. 

Podpisniki tega dogovora, zlasti pa občine, Obalna skup- 
nost Koper in Mesto Ljubljana bodo zagotovili načrtno in 
organizirano graditev zaklonišč za prebivalstvo in materialne 
dobrine v vojni v skladu s predpisi ter stališči in usmeritvami 
Predsedstva SR Slovenije. 

99. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper in repu- 
blika bodo zagotavljale materialne in druge pogoje za nadalj- 
nji razvoj in učinkovito delovanje sistema družbene samoza- 
ščite in v njem organov za notranje zadeve. 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper in repu- 
blika bodo zagotavljale sredstva za dograditev informacij- 
skega sistema organov za notranje zadeve v okviru družbe- 
nega informacijskega sistema, za funkcionalne prostore or- 
ganov za notranje zadeve in dopolnilna sredstva za stanova- 
nja delavcev teh organov. 

Republika bo zagotovila sredstva za izpopolnitev in moder- 
nizacijo funkcionalnih zvez organov za notranje zadeve, za 
izpopolnitev tehnične opreme in oborožitve, za modernizacijo 
kriminalistično tehničnega centra ter prostorov in opreme za 
posebne enote milice, za dograditev izobraževalnega centra 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve, za izvajanje 
obrambnih priprav organov za notranje zadeve ter sodelovala 
pri izgradnji in modernizaciji mednarodnih in meddržavnih 
mejnih prehodov, 

XVI. Skladnejši regionalni razvoj 
Podpisniki; Gospodarska zbornica Slovenije, Temeljne 

banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena 

banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugo- 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in 
Obalne skupnosti Koper, samoupravne interesne škupnosti 
na ravni republike, ki prevzemajo konkretne obveznosti. 

100. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
neposredno in v okviru medobčinskega sodelovanja v skladu 
s politiko skladnejšega regionalnega razvoja pospeševale ra- 
zvoj proizvodnih, oskrbnih in družbenih dejavnosti ter infra- 
strukture in zagotovile prostorske pogoje tako. 

- da bodo optimalno razporejale delovne oskrbne in de- 
lovne funkcije (potrebe), 

- da bodo ustvarile in razvijale središča za zadovoljevanje 
oskrbnih potreb na višji ravni za eno aii več občin, 

- da bo zagotovljena delitev oskrbnih dejavnosti med več 
enakovrednih središč v več občinah tam, kjer zaradi bližine 
središč ni smotrno ločeno razvijati »stih dejavnosti. 

101. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
izvajale politiko policentričnega razvoja SR Slovenije s tem, 
da bodo v okviru medobčinskega sodelovanja smotrno razvi- 
jale gospodarske in družbene dejavnosti skupnega pomena 
predvsem v središčih in somestjih, ki so glede vozliščne lege, 
svojega gravitacijskega zaledja in drugih lokacijskih pogojev 
posebej primerna. 

102. člen 

Zaradi aktiviranja možnosti za razvoj posameznih območij v 
skladu s cilji družbenega razvoja SR Slovenije bodo samou- 
pravne interesne skupnosti na področju gospodarstva skrbele 
za skladnejši regionalni razvoj, zlasti še na področju promet- 
nega omrežja, javnega prometa in telekomunikacij, oskrbe z 
vodo in odpravljanja odpadnih voda ter kvalitetnejše oskrbe z 
energijo. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti bodo omogočale skladnejši regionalni razvoj tako, 
da bodu v skladu s samoupravnimi sporazumi zagotavljale 
enakomernejše življenjske pogoje prebivalstva, tako na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja ter kulture, kot tudi zdravstve- 
nega in socialnega varstva in telesne kulture. 

103. člen 

Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo pospeše- 
vale hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij in v ta namen: 

- spodbujale, usmerjale in povezovale interese organizacij 
združenega dela in večjih delovnih organizacij, povezane s 
hitrejšim gospodarskim razvojem manj razvitih območij v SR 
Sloveniji; 

- ugotavljale neizkoriščene prednosti manj razvitih obmo- 
čij, ki se kažejo v možnostih zaposlovanja, v možnostih prido- 
bivanja surovin in njihove predelave in v prostorskih možno- 
stih, ter na tej osnovi organizirale izmenjavo informacij orga- 
nizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij; 

- ob upoštevanju razvojnih usmeritev SR Slovenije ter po- 
gojev in možnosti razvoja manj razvitih območij zainteresira- 
nim organizacijam združenega dela iz razvitih in manj razvitih 
območij posredovale svoje predloge za konkretne investicij- 
ske odločitve, dajale pomoč organizacijam združenega dela 
pri pripravi programov in projektov, ki bi bili lahko podlaga za 
vlaganja na manj razvitih območjih. 
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104. člen 

Banke bodo na podlagi samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih svojih planov ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja iz 
1. poglavja tega dogovora pospeševale samoupravno združe- 
vanje sredstev in dela in v ta namen: 

- sodelovale z organizacijami združenega dela, splošnimi 
združenji, gospodarskimi zbornicami, občinami, Mestom 
Ljubljana in Obalno skupnostjo Koper pri iniciranju ter uskla- 
jevanju projektov za ta območja; 

- sklepale bančne kreditne aranžmane z domačimi in tu- 
jimi bankami za skupno kreditiranje investicij na teh območ- 
jih; 
- v skladu s samoupravnim sporazumom obvezno usmerja- 

nje del razpoložljivega dolgoročnega potenciala za naložbe v 
osnovna in trajna obratna sredstva, pri čemer bodo dajale 
prednost investicijam na podlagi združevanja dela in sred- 
stev; temeljne banke Ljubljanske banke, ki do začetka 4. 
četrtletja vsakega leta ne bodo usmerile dogovorjenega ob- 
sega sredstev za vlaganja na manj razvitih območjih, bodo 
neusmerjeni del teh sredstev prek združene banke usmerile v 
tiste temeljne banke, ki so svoje obveznosti za usmerjanje 
sredstev presegle, in to pod dogovorjenimi pogoji, ki bodo 
opredeljeni v posebnem samoupravnem sporazumu, ki bo 
sklenjen med temeljnimi bankami Ljubljanske banke - Zdru- 
žene banke; 

- sprejele ugodnejšo obrestno mero in dajale druge kre- 
ditne olajšave investitorjem na manj razvitih območjih, pri 
čemer bodo obrestna mera in druge kreditne olajšave ugo- 
dnejše za investicije na manj razvitih obmejnih območjih in v 
občini Lenart. V tem okviru bodo uveljavljene kreditne olaj- 
šave tudi za investicije za komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč v zvezi z gradnjo gospodarskih objektov v skladu s 
tem členom dogovora. 

Banke bodo ugodnosti prejšnjega odstavka smiselno upo- 
števale pri dokončanju objektov, začetih na podlagi odobre- 
nega kredita pred 1.1. 1981, ki so na območjih s statusom 
prehodnega obdobja, vendar največ do konca leta 1983. 

105. čien 
SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja manj 

razvitih območij zlasti: 
- z zmanjšano davčno osnovo za plačilo davka na do' odek 

temeljnih organizacij združenega dela, ki vlagajo na manj 
razvitih območjih, pri čemer bo davčna osnova v večji meri 
znižana pri investicijah na manj razvitih obmejnih območjih 
na podlagi združevanja dela in sredstev, 

- z znižanjem obveznosti plačila davka na dohodek temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki imajo sedež na manj 
razvitih območjih in so pričele z dejavnostjo na podlagi novih 
vlaganj, 

- s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih pro- 
gramov in inicalnih razvojnih programov, ki se nanašajo na 
manj razvita območja, z refundiranjem dela stroškov izdelave 
projektne dokumentacije za naložbe na manj razvitih obmej- 
nih območjih in v občini Lenart in s sofinanciranjem komasa- 
cij kmetijskih zemljišč na manj razvitih območjih (sredstva 
bodo vsako leto določena v proračunu SR Slovenije), 

- z dopolnilnimi proračunskimi sredstvi za izenačevanje 
pogojev na področju splošne porabe v manj razvitih občinah. 

Davčne olajšave iz 1. in 2. alinee prejšnjega odstavka se 
bodo smiselno uporabljale tudi za investicije, začete pred 1.1. 
1980, ki so na območjih s statusom prehodnega obdobja, 
vendar največ do konca leta 1983. 

106. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
pospeševale policentrični ekonomski, socialni in prostorski 
razvoj v SR Sloveniji in v svojem okviru ter bodo v ta namen: 

- skrbele za hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem 
teritoriju in v okviru medobčinskega povezovanja in to manj 
razvitih območij v skladu s kriteriji republiškega zakona ter 
drugih manj razvitih območij (krajevnih skupnosti) v razvitej- 
ših občinah, 

- spodbujale sprejemanje samoupravnih sporazumov v ok- 
viru medobčinskega sodelovanja o nalogah in ukrepih pospe- 
ševanja razvoja manj razvitih območij, zlasti še v zvezi z 
razvojem gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti in 
drugih pogojev razvoja, 

- spodbujale vlagnja z urbanistično in lokacijsko politiko 
ter z drugimi ukrepi, 

- pospeševale razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva 
v manj razvitih obmejnih območjih in hribovitih območjih. 

Občine Maribor, Murska Sobota in Radlje ob Dravi bodo v 
sodelovanju s SR Slovenijo inicirale dogovor o urejanju skup- 
nih poti na jugoslovansko-avstrijski meji in postopni izgradnji 
teh poti na lastnem ozemlju. 

XVI!, UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA 
OKOLJA 

Podpisniki: Temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljan- 
ska banka - Združena banka, Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni svet skupščin 
občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti Koper, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, medobčinska gospodarska zbornica, 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih' dejavnosti na ravni republike. 

107. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo v 
planih izdvojile in zavarovale območja in objekte naravne 
dediščine. Še posebej bodo upoštevale tiste objekte in ob- 
močja, ki na osnovi strokovnega vrednotenja v prostoru SR 
Slovenije predstavljajo relativno redke, ogrožene, značilne ali 
enkratne primere naravne dediščine in imajo poseben kul- 
turni, znanstveni, ekološki, rekreacijski ali ktajinsko-estetski 
pomen. 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo na 
osnovi dogovorov o temeljih svojih družbenih planov sprejele 
varstvene ukrepe za zavarovana območja in objekte, s kate- 
rimi bodo omejile ali onemogočile razvoj dejavnosti in pa- 
noge, ki vplivajo na spreminjanje njihovih naravnih ali kultur- 
nih značilnosti. Z varstvenimi ukrepi bodo omejile zlasti: pozi- 
davo, spremembe v rabi tal, ki pomembneje spreminjajo na- 
ravne značilnosti in emisije. 

Republika, občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost 
Koper, medobčinske gospodarske zbornice in drugi bodo 
zagotavljali pogoje za vzdrževanje in ravoj naravnih in z de- 
lom pridobljenih vrednot v zavarovanih pokrajinskih območ- 
jih. Za zagotovitev varstva v ustreznih območjih se bodo 
občine povezovale in medsebojno uskladile skupna območja 
in varstvene ukrepe. Republika ter občina Jesenice, Radov- 
ljica in Tolmin bodo zavarovale kot narodni park osrednji del 
Julijskih Alp s pripadajočimi alpskimi dolinami. Republika ter 
občine Brežice, Krško in Šmarje bodo zavarovale del Sotel- 
skega kot spominski park Trebče. 

Republika in občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost 
Koper bodo v družbenih planih in s posebnimi predpisi zava- 
rovale območja, posamezne objekte ali skupine objektov, ki 
zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena 
predstavljajo nepremičnino kulturne dediščine. Občine, Me- 
sto Ljubljana in Obalna skupnost Koper, kulturne skupnosti in 
medobčinske gospodarske zbornice bodo pripravile dogovor 
za vzdrževanje, sanacijo in aktiviranje zlasti tistih tipičnih ali 
ključnih objektov, ki so na osnovi strokovnega vrednotenja ali 
družbenega interesa v prostoru SR Slovenije nenadomestljivi 
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in najvišji dosežki ali najznačilnejši primeri arheološke, umet- 
nostne, arhitekturne, etnološke, zgodovinske in tehnične de- 
javnosti ter objektov ali krajev zgodovinskih dogodkov kot 
kulturne ali gospodaske dobrine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s pristojnimi obči- 
nami, Mestom Ljubljana in Obalna skupnost Koper, proučil in 
v primeru ugotovljene možnosti pripravil kandidaturo za vpis 
v svetovno naravno dediščino v smislu konvencije o varstvu 
svetovne kulture in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 
56174) naslednje izredno pomembne naravne znamenitosti 
Slovenije: 

Na območju 
občine 

Škocjanske jame Sežana 
Soča s pritoki Tolmin 
Območje notranjskih podolij 
in krajših polj Logatec. Postojna, Cerknica 

108. člen 

Nosilci investicijskih programov na ravni republike bodo 
uskladili posege v prostoru ter zagotovili zemljišča v okviru 
dogovora o temeljih družbenega plana ustrezne občine 

111. člen 

Za potrebe družbenega sistema informiranja in racionalno 
urejanje prostora bodo SR Slovenija in občine zagotovile s 
skupnim programom geodetskih del minimalni standard ob- 
veznih skupnih evidenc na celotnem območju Slovenije, z, 
dodatnimi programi geodetskih del v SR Sloveniji in občinah, 
Mestu Ljubljani in Obalni skupnosti Koper, pa posebne terito- 
rialno opredeljene evidence, ki so potrebne zlasti na ravni SR 
Slovenije oziroma občin, Mesta Ljubljana in Obalne skupnosti 
Koper. 

Sredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo zago- 
tovile SR Slovenija, občine, Mesto Ljubljana in Obalna skup- 
nost Koper v proračunu ter samoupravne interesne skupnosti 
- podpisnice za izvedbo skupnega in dodatnega republiškega 
programa. 

Razčlenitev nalog in potrebnih sredstev je opredeljena v 
srednjeročnem programu geodetskih del za obdobje 
1981-1985, ki ga v okviru dogovora o razvoju geodetske 
službe v SR Sloveniji in o uresničevanju srednjeročnega pro- 
grama geodetskih del za obdobje 1981-1985 sprejmejo SR 
Slovenija, občine, Mesto Ljubljana, Obalna skupnost Koper, 
samoupravne interesne skupnosti republiškega pomena ter 
geodetske organizacije združenega dela. 

109. člen 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravile osnutek 
družbenih dogovorov o sanaciji večjih žarišč onesnaževanja 
okolja ter dale pobudo za njihov sprejem še v letu 1981. 
Občine, ki so v III. in IV. območju onesnaževanja zraka bodo 
ustanovile skupnosti za varstvo zraka. 

Občine, Mesto Ljubjana in Obalna skupnost Koper bodo (v 
svojih proračunih) zagotovile sredstva za naslednje naloge: 

- za pripravo in sprejem predpisa ravrstitev območij v ob- 
čini v območja onesnaženosti zraka (I, II., III., IV. območje) za 
potrebe varstva zraka; 

- za nastavitev in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja ^ 
zraka; 

- izdelale in sprejele sanacijske programe za III. in IV. 
območje onesnaženosti zraka. 

Občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Koper bodo 
skupaj s prizadetimi udeleženci,dogovorov o temeljih svojih 
planov načrtovale razmestitev objektov in naprav, ki nevarno 
onesnažujejo zrak, vendar s tehnološkimi sredstvi ni možno 
ustrezno omejiti njihovih emisij, da ti ne bodo poslabšali 
onesnaženosti zraka v naseljih oziroma povzročili uvrstitev 
območja v slabšo kategorijo. 

Banke bodo sodelovale pri zagotavljanju sredstev za reali- 
zacijo sanacijskega programa za III. in IV. območje onesnaže- 
nosti zraka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo za posamezna kri- 
tično onesnažena območja, na katerih imata obseg onesnaže- 
nosti zraka in njihova intenzivnost hujše škodljive posledice, 
predpisal ukrepe za zavarovanje zraka pred nadaljnjim one- 
sn9ževanjem. 

XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti 
na ravni republike, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljub- 
ljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - Te- 
meljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljub- 
ljana, Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

112. člen 

Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je potrebno družbeni 
sistem informiranja razvijati in modernizirati za tekoče delo, 
sedanje in bodoče razvojne potrebe. V zvezi s tem bodo 
pripravili družbeni dogovor o skupnih in posamičnih nalogah 
za razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji, 
tako da bo postopno preseženo ponavljanje zajemanja podat- 
kov, da bodo za določene skupne in dogovorjene večnamen- 
ske baze podatkov vodene kot registri in da bodo statistične 
raziskave postopoma prehajale na registre in se zmanjševalo 
število anket in popisov, da bodo zgrajene informacijske 
tehnične osnove tako, da bodo subjekti družbenega sistema 
informiranja lahko pridobivali iz skupnih baz in posebnih 
podatkov tisto, kar potrebujejo na racionalen način. 

V okviru tega dogovora in po njegovih načelih bodo posa- 
mezni udeleženci med seboj s posebnimi dogovori, samou- 
pravnimi sporazumi in planskimi akti določili konkretne ob- 
veznosti pri izgradnji in uporabi posameznih evidenc za neka- 
tere vidike družbene reprodukcije (gospodarstvo, prebival- 
stvo, prostor, itd.) ter za druge konkretne naloge. 

110. člen 

Za rešitev problema posebnih odpadkov bodo splošna 
združenja na osnovi samoupravnega sporazumevanja s proi- 
zvajalci teh odpadkov ustanovila organizacijo za odstranjeva- 
nje posebnih odpadkov. Istočasno bo pripravljena raziskava 
stanja in tehnoloških postopkov ter investicijski program, ki 
bo opredelil sistem zbiranja, transporta in predelave oziroma 
uničevanja posebnih odpadkov. 

XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z 
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v 
Ljubljanski banki, Ljubljanska banka-Združena banka, Beo- 
grajska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Te- 
meljna banka Ljubljana. 
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113. člen 116. člen 

1. Udeleženci dogovora bodo pospeševali skupna vlaganja 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, še zlasti v 
gospodarsko manj razvitih, v geološke raziskave za pridobiva- \ 
nje nafte, plina, urana in premoga; proizvodnjo energije v 
termoelektrarnah in hidroelektrarnah ter transport energije; 
rudnike premoga; primarno kmetijsko proizvodnjo; objekte 
skladiščenja kmetijskih pridelkov; pridobivanje in proizvod- 
njo rudnin, kovin, nekovin (železova ruda, baker, boksit, 
azbest, perlit, zlato); proizvodnjo bazne kemije; izvozno 
usmerjeno proizvodnjo; delovno intenzivno proizvodnjo in v 
skupna vlaganja v tujini z organizacijami združenega dela iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

2. Za pospeševanje skupnih vlaganj na območju drugih 
republik in pokrajin bodo: 

- Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospo- 
darske zbornice v SR Sloveniji iniciirale priprave posameznih 
projektov ter nudile pomoč pri usklajevanju samoupravnih 
sporazumov. 

- bahke vzpodbujale vlaganja in sporazume med bankami 
za nuđenje ugodnejših kreditnih pogojev, skupna vlaganja v 
druge republike in pokrajini pod tč. 1 in za vlaganja v manj 
razvite republike in avtonomno pokrajino Kosovo (ugodnejši 
kreditni pogoji bodo zasnovani v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih pianov bank) ter oblikovale bančne 
konzorcije za skupna vlaganja, 
- SR Slovenija zagotovila zmanjšanje davčne osnove, ko 

gra za skupna' vlaganja iz sredstev, ki se vštevajo v stalna 
sredstva sklada federacije. 

3. Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo pri 
skupnih vlaganjih na območju drugih republik in pokrajin ter 
vlaganjih organizacij, združenega dela iz drugih republik in 
pokrajin v Sloveniji uresničevana načela skupnega prihodka, 
skupnega dohodka in skupnega deviznega prihodka. 

Zaradi oblikovanja komplementarne gospodarske strukture 
in delitve dela bodo udeleženci pospeševali usklajevanje proi- 
zvodnih programov v avtomobilski industriji, elektroniki itd. 

114. člen 

Podpisniki bodo skupaj z drugimi dejavniki v SR Sloveniji 
vzpodbujali in pospeševali vsestransko sodelovanje samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti na političnem, kulturnem, raziskovalnem, znanstvenote- 
hničnem, gospodarskem in drugih področjih s samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopojitičnimi 
skupnostmi na območju drugih republik in avtonomnih po- 
krajin. 

V zvezi s skupnim reševanjem nekaterih skupnih razvojno- 
prostorskih problemov s SR Hrvatsko bo: 

- Republiška skupnost za ceste z ustrezno institucijo v SR 
Hrvatski izdelala skupno študijo o optimalnem poteku avtoce- 
ste Reka-Trst, 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju z Izvrš- 
nih svetovm Sabora SR Hrvatske uskladil interese v zvezi s 
prostorskim urejanjem porečja reke Kolpe in hkrati uskladil 
interese v zvezi s posameznimi predvidenimi projekti. 

XX. KONČNE DOLOČBE 
115. člen 

Udeleženci soglašajo, da bodo naloge in obveznosti, ki jih 
po tem dogovoru prevzemajo v okviru družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, konkretizirali v vsakoletnem 
dokumentu o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije, da bi omogičili uresničitev z družbenim planom za- 
stavljenih ciljev. 

Banke bodo sprejele samoupravni sporazum o načinu za- 
gotavljanja in medsebojne porazdelitve obveznosti, ki izhaja 
iz tega dogovora do 28. 2. 1981. 

V primeru, da sporazuma iz prejšnjega odstavka ne bi 
sprejele v roku, velja za porazdelitev obveznosti za posa- 
mezne banke ključ, ki se izračuna na podlagi deleža posa- 
mezne banke v obvezni rezervi pri Narodni banki Jugoslavije 
in neto kreditnega potenciala v razmerju 50:50. 

Podpisniki dogovora se zavezujejo, da se sredstva bank, 
namenjena za investicije v osnovna sredstva, ne bodo upo- 
rabljala za vlaganja v investicije v osnovna sredstva negospo- 
darstva, razen za stanovanjsko gradnjo. 

117. člen 

Samoupravne interesne skupnosti bodo do 31. maja 1981 
sprejele anekse k samoupravnim sporazumom o temeljih svo- 
jih planov in se z njimi uskladile z dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985. 

118. člen 

Udeleženci bodo redno spremljali, analizirali in ocenjevali 
izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v primeru takih 
sprememb v razvoju, ki bi v dinamiki, obsegu ali načinu 
onemogočale izpolnjevanje prevzetih obveznosti, predlagali 
spremembo dogovora po enotnem postopku, kot je bil spre- 
jet. 

119. člen 

Pri izvajanju nalog tega dogovora sodeluje Republiška kon- 
ferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva na podlagi 
svojega ustanovitvenega akta in sprejetih lastnih programov 
dela, ki vključujejo naloge iz tega dogovora. S tem zagotavlja 
usklajenost družbenopolitične aktivnosti pri uresničevanju 
dogovora in potrjuje svojo z ustavo določeno vlogo, da obrav- 
nava vsa pomembnejša družbena vprašanja in daje politične 
pobude na vseh področjih družbenega življenja. 

120. člen 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je udeleženec pri 
izvajanju nalog iz tega dogovora v skladu z družbeno vlogo 
Zveze sindikatov Slovenije in obveznostmi, ki izhajajo iz za- 
kona o družbenem planiranju in o družbenem planu SR Slo- 
venije. S tem zagotavlja na osnovi lastnih programov aktivno- 
sti obravnavo vseh pomembnejših družbenih vprašanj, izvaja 
družbenopolitične aktivnosti in daje pobude za uresničevanje 
nalog iz tega dogovora na vseh področjih, ki so pomembna za 
družbenoekonomski položaj delavcev na osnovi sporazume^ 
vanja in družbenega dogovarjanja. 

121. člen 

Temu dogovoru lahko naknadno pristopijo tudi drugi ude- 
leženci, če sprejemajo s samopravnimi sporazumi o temeljih 
svojih pianov take obveznosti, ki so bistvene za uresničevanje 
skupnih ciljev in nalog, dogovorjenih v družbenem planu 
razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

122. člen 

Posamezni udeleženci podpisujejo ta dogovor in spreje- 
majo obveznosti v mejah svojih pristojnosti in pooblastil: 
Morebitne spore, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem obvez- 
nosti, dogovorjenih s tem dogovorom, rešuje priložnostna 
arbitraža, ki ima predsednika in.4Sarbitre. Po enega arbitra 
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imenujejo Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije in udeleženec dogovora, ki je povzročil spor. Predsednika 
arbitraže določijo sporazumno arbitri. 

123. člen 

Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi udeležen- 
cev in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki. 

NAVODILO ZA UPORABO KRITERIJEV 
PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA 

To navodilo služi za podrobnejšo opredelitev minimalnih 
zahtev in omejitev pri novih proizvodnih oziroma investicij- 
skih programih ali pri modernizacijah in rekonstrukcijah. 

Minimalna zahteva je kvantitativno opredeljen minimum, ki 
ga mora dosegati posamezen projekt, da je upoštevan v 
sistemu vrednotenja. Če projekt ne dosega minimalne za- 
hteve pri določenem kriteriju, to ne preprečuje njegove 
izvedbe, £e dosega in presega druge zahteve. Izjema so pro- 
storsko-ekološke zahteve oziroma omejitve, ki jih projekt ra- 
zen na izrecno naštetih področjih mora izpolniti, da se ga 
sploh upošteva v sistemu vrednotenja. 

Minimalne zahteve in omejitve iz 4. člena se v celoti uporab- 
ljajo pri vrednotenju projektov v industriji razen v nekaterih 
panogah. Ne uporabljajo se v elektrogospodarstvu (šifra 
zmogljivosti 0101) in prav tako ne v sledečih panogah oziroma 
skupinah: 

- 0102 pridobivanje premoga 
- 0104 pridobivanje nafte in zemeljskega plina 
- 0106 pridobivanje železove rude 
- 0108 pridobivanje rude barvastih kovin 
- 0111 pridobivanje nekovinskih rudnin 
Na navedenih področjih se minimalne zahteve uporabljajo 

smiselno oziroma se določijo še specifični kriteriji. 

Opredelitev dohodka na zaposlenega in na 
vložena sredstva ter stopnje sredstev za 
reprodukcijo 

1. Letni dohodek na delavca v investicijskem oziroma proi- 
zvodnem programu je količnik dohodka, planiranega v re- 
dnem letu "poslovanja po investiciji (v obrazcu zaključnega 
računa za leto 1979, ustreza difinicija dohodka v številki 
označbe 017 za AOP) in poprečnega planiranega števila zapo- 
slenih na podlagi vkalkuliranih delovnih ur (ustreza označbi 
143 za AOP) izražen v dinarjih. 5 

2. Dohodek na uporabljen dinar investicijskih sredstev je 
količnik med dohodkom, planiranim v rednem letu poslovanja 
po investiciji, in seštevkom predračunske vrednosti osnovnih 
in »trajnih obratnih sredstev, ki jih predvideva investicijski 
oziroma proizvodni program. 

Investicijski oziroma proizvodni program, ki predvideva po 
izvršeni rnedernizaciji, oziroma rekonstrukciji povečanje do- 
hodka, računa ta količnik, tako, da v izračun dohodka na 
uporabljen dinar investicijskih sredstev šteje le planiran pri- 
rast dohodka t. j. razliko med stanjem planiranega dohodka 
po investiciji in stanjem dohodka pred investicijo. 

3. Stopnja sredstev za reprodukcijo je v procentih izražen 
količnik med predvidenimi sredstvi za reprodukcijo in investi- 
cijskimi sredstvi predračunska vrednost osnovnih in trajnih 
obratnih sredstev). 

Sredstva za reprodukcijo sestavljajo sredstva za amortiza- 
. cijo po predpisanih minimalnih stopnjah in nad predpisanimi 

minimalnimi stopnjami ter čisti dohodek, namenjen za mate- 
rialno osnovo dela. 

Investicijski oziroma proizvodni program, ki po izvršeni 
modernizaciji oziroma rekonstrukciji predvideva povečanje 
sredstev za reprodukcijo v primerjavi s stanjem pred moderni- 

zacijo - rekonstrukcijo, računa ta količnik tako, da v izračunu 
stopnje upošteva le prirast sredstev za reprodukcijo t. j. ra- 
zliko med predvidenimi sredstvi za reprodukcijo po investiciji 
in pred investicijo. 

Sredstva za reprodukcijo investicijskega oziroma proizvo- 
dnega programa pred investicijo se Izračuna s seštevkom 
naslednjih sestavin: 

- amortizacija po predpisanih minimalnih stopnjah (010) 
- del dohodka za amortizacijo nad predpisanimi minimal- 

nimi stopnjami (059) 
- de! čistega dohodka za poslovni sklad (077) 
- del čistega dohodka za zboljšanje materialne osnove 

dela (078) 
- del čistega dohodka, ki je rezuitat izjemnih ugodnosti za 

poslovni sklad (079) 
- del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za 

razvoj materialne osnove združenega dela (080) 
- de! čistega dohodka za rezervni sklad (081) 
- Del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti za 

rezervni sklad (082) 
- del čistega dohodka za druge potrebe (083) 
- del čistega dohodka za druge sklade (0S4). 

Opredelitev proizvodnje za izvoz in plačilno- 
biiančnega učinka 

Delež deviznega prihodka v višini najmanj 40 %. od proi- 
zvodnje se smatra kot delež predvidenega deviznega pri- 
hodka v celotnem predvidenem prihodku, ki je rezultat vla- 
ganj v investicijski oziroma proizvodni program. 

Kot devizni priliv in devizni odliv se upoštevajo postavke, ki 
so opredeljene v odloku o metodologiji in merilih za določa- 
nje projekcij plačilno-bilančnih in dsvizno-bifersčnih pozicij 
republik oziroma AP v enotni projekciji plačilna bilance in 
devizne bilance Jugoslavije. Odlok je sprejet ža leto 197S in 
1980 (Ur. 1. SFRJ, št. 16/79), za obdobje 1981—1985 pa je odlok 
v pripravi. 

Kot devizni priliv se šteje: 
- devizni prihodek, dosežen s prodajo proizvodov in stori- 

tev na tujem trgu (ZR 1979-AOP 020). 
- devizni prihodek, dosežen iz skupnih prihodkov na tujem 

trgu (kot rezultat skupnega dela in skupnega poslovanja, 
oziroma soudeležbe - 67. člen zakona o deviznem poslovanju 
in kreditnih odnosov s tujino - ZR 1979 - AOP 026), 

- devizni prihodek, ki je dosežen s poslovanjem v tujini 
(odobreni v tujini, podjetij v tujini), in to le tisti delčki je 
vplačan na devizni račun v Jugoslaviji (033), 

- sprejete obresti in odplačane terjatve za dane kredite 
tujini (anuitetni plan odplačil). 

Kot devizni priliv se upoštevajo tudi dinarji, ustvarjeni z 
določenimi storitvami in s prodajo določenega domačega 
blaga, ki se'na osnovi odloka Zveznega izvršnega sveta obra- 
čunavajo kot devizni priliv. 

Kot devizni odliv se šteje: 
- devizni odliv za uvoz surovin, reprodukcijskega mate- 

riala, rezervnih delov za tekoče vzdrževanje, storitve in druga 
neblagovna plačila (samoupravni sporazum SISEOT), 

- devizni odliv za uvoz opreme in za rezervne dele za 
investicijsko vzdrževanje v gotovini (samoupravni sporazum 
SISEOT), 

- devizni odliv za izplačilo anuitet (glavnice in obresti) za 
najete kredite (anuitetni plan odplačil), 

- Transfer dobička tujim partnerjem, ki se izplača na račun 
izven Jugoslavije. 

Delež deviznega prihodka in plačilno-bilarični učinek (ko- 
ličnik med deviznim prilivom in odlivom) se računa v primeru 
rekonstrukcije, modernizacije in razširitve obstoječih zmoglji- 
vosti in prirastov (razlika med predvidenim stanjem po izvrše- 
nih vlaganjihin stgnjem pred tem). 
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Opredelitev kazalcev razvojno tehnološke 
intenzivnosti 

1. Kazalec »delež delavcev z visoko in višjo strokovno 
izobrazbo« se izračuna na podlagi metodologije statistične 
raziskave lnd-21, ki razvršča zaposleno osebje v 8 skupin po 
stopnjah strokovne izobrazbe. 

2. Kazalec »delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delov- 
nih priprav v vrednosti vseh delovnih priprav« se izračunava 
na podiagi metodologije statistične raziskave lnd-21, ki razvr- 
šča delovne priprave v 11 skupin glede na stopnjo avtomatizi- 
ranosti. Za avtomatizirane delovne priprave po tem dogovoru 
se štejejo delovne priprave, ki sodijo v naslednje skupine: 
ciklusni avtomatski stroji in naprave; releksni in programski 
avtomati; ciklusne avtomatizirane linije strojev in naprav; re- 
fleksne avtomatizirane linije strojev in naprav; avtomatske 
linije strojev in naprav, ki se same regulirajo; sistem strojev za 
upravljanje; avtomatski proizvodno-transportni stroji (kombi- 
nati). 

3. Kazalec »delež predvidenih vlaganj v razvoj in raziskave v 
predvidenem bruto dohodku« daje sintetično informacijo o 
načrtovanih domačih naporih v smeri stalnega inoviranja 
proizvodnega procesa in programa potem, ko je bil že vklju- 
čen v redno proizvodnjo. Izračuna se na podlagi predvidene 
vrednosti bruto dohodka (dohodka povečanega za amortiza- 
cijo po minimalnih stopnjah) ter predvidenih povprečnih let- 
nih vlaganjih v raziskave in razvoj v teku obratovanja objekta. 
Nakup tujih licenc, znanja itd. se ne šteje v ta delež. 

Vlaganja v raziskave in razvoj predstavljajo predvidena 
sredstva za tehnične, organizacijske, marketinške in druga 
inovacije ter vsebujejo naslednje postavke: 

- tekoči stroški razvojno-raziskovalnega dela v zvezi z 
obravnavanim proizvodnim programom: bruto osebni do- 
hodki raziskovalcev in drugega osebja v tisti meri, kolikor bi s 
svojim delom prispevali k nastajanju raziskovalnih rezultatov; 
stroški materialnih in energijskih inputov; stroški tekočega 
vzdrževanja; administrativni stroški; intelektulane storitve 
oziroma raziskovalne storitve drugih raziskovalnih organiza- 
cij; stroški dodatnega usposabljanja raziskovalcev in pomož- 
nega raziskovalnega osebja; stroški preizkušnje proizvoda ali 
postopka do t. i. 0 (nulte) serije. Stroški kontrole tekoče 
proizvodnje, atestov in ekspertiz ne sodijo k stroškom ra- 
zvojno raziskovalnega dela; 

- naložbe v opremo za raziskave in razvoj: poprečno letno 
načrtovana sredstva za nabavo ali proizvodnjo raziskovalne 
opreme, za potrebe načrtovanega razvojno-raziskovalnega 
dela v zvezi z inoviranjem obravnavanega proizvodnega pro- 
grama oziroma procesa (v teku celotne življenjske dobe pro- 
jekta). 

Osnovne uvozne in na jugoslovanskem trgu deficitarne 
surovine in reprodukcijski material (spisek 26 skupin surovin 
reprodukcijskega materiala) po šifrah iz »Navodila in nomen- 
klatura za mesečno poročilo industrije IND-1« (Metodološko 
gradivo št. 1/80 - poglavje nomenklature surovin): 

1. Surovine za črno metalurgijo (010200016, 010301017, 
010301025, 010301033, 010600014, 010600022, 010600049, 
010600057, 010711010, 010711037, 010711053, 01071061, 
010712017, 010712025, 010712041, 010712050, 010712076, 
010712084, 010713013, 010720010, 010720028, 010720036, 
010720044, 010720052, 010720087, 010720095, 010720109, 
010720117, 010711045). 

2. Izdelki črne metalurgije (010713080, 010713110, 
010713129, 010713137, 010713145, 010713153, 010713170). 

3. Rude barvastih kovin (svinca, cinka) (010820014, 
010820049, 010820057, 010830010, 010890071). 

4. Kovine barvaste metalurgije (010910013, 010910030, 
010920019, 010920027, 010930014, 010930030, 010930049, 
010941016, 010942012, 010999030, 010999014, 010999022, 
010999049). 

5. Nekovinske rudnine (011111033, 011119042, 011119093, 
011129021). 

6. Končni proizvodi črne metalurgije (010711045, 
010711061, 010713056, 010713064, 010713072, 010713080, 
010713129, 010713145, 010713153, 010713161, 010713170, 
010713188, 010713196, 010713200, 010713210, 010713226, 
010713234, 0107T3242, 010713250, 010713269, 010713277, 
010713285, 010713293, 010713307, 010713323, 010713340, 

,010713358, 010713366, 010713374). 
7. Končni proizvodi aluminija v barvasti metalurgiji 

(010942039, 011010016, 011010024, 011010032, 011010040, 
011010059, 011010067, 011091016). 

8. Končni proizvodi bakra v barvasti metalurgiji (010910056, 
011091024, 011091040, 011091067, 011091016). 

9. Končni proizvodi ostalih barvastih kovin (011099025). 
10. Odlitki sive litine (011311016). 

11. Odlitki barvastih kovin (aluminijeve zlitine, bakra in 
zlitine) (011311040). 

12. Premazna sredstva za kovinsko in elektro industrijo 
(011810390, 011930050, 011930069, 011930085, 011930107, 
011930123, 011930166). 

13. Žagan les (012201010, 012201028, 012201036, 
012201044, 012201052, 012201060). 

14. Hlodovina vseh vrst (030003071, 030003381, 
030003012, 030003020, 030003039, 030003047, 030003055, 
030003063). 

15. Celulozni les (030003144, 030003152, 030003160, 
030003179). 

16. Vlaknine za celulozno industrijo (012410018). 
17. Umetne mase in smole (011832059, 011832067, 

011832075, 011832083, 011832091, 011832105, 011832113, 
011832121, 011832130, 011832210). 

18. Anorganske kisline (011810071, 011810047, 011810055, 
011810063). 

19. Anorganske soli (alkalije) (011810080, 011810098, 
011810152, 011810349, 011810314, 011310357, 011810330, 
vodikov peroksid). 

20. Sintetični kavčuk (011832229). 
21. Petrokemikalije (011810594, 011810586, 011810608, 

011810829, 011810810, 011810802). 
22. Lepila za lesno industrijo (011990134). 
23. Volneno vlakno (020140313). 
24. Bombažno vlakno (012511051). 
25. Umetna vlakna za tekstilno industrijo (0.11831010, 

011831028, 011831036, 011831044). 
26. Surove kože (goveje in svinjske) (013410067, 

013041113). 

Opredelitev porabne energije 

Enota TJ (Tera Joule) predstavlja 1012J. 
Za preračunavanje v enote za energijo Joule je kot osnovna 

relacija uporabljeno: 
1 cal - 4,2 J in 
1 Ws - 1 J, ker je nujno zaradi postavitve kriterija vso 

•porabljeno energijo prikazati v isti merski enoti. 
Za preračunavanje električne energije in goriv v Joule so 

uporabljena naslednja razmerja: 
1. Električna energija 1 MWh = 3,6 x 109J 
2. Antracit 1 t = 7.600 x 105 cal = 31,9 x 109J 

'' 3. Koks 1 t = 7.000 x 105 cal = 29,4 x 109J 
4. Črni premog 1 t = 6.500 x 105 cal = 28,1 x 109J 
5. Rjavi premog 1 t = 3.190 x 105 cal = 13,4 x 109J 
6. Lignit 1 t = 2.360 x 105 cal = 9,9 x 103J 
7. Tekoča goriva 1 t = 10.000 x 105 cal = 42 x 109J 
8. Mazut 1 t = 9.300 x 105 cal = 39 x 109J 
9. Zem. plin 10 m3 = 8.300 x 105 cal = 34,9 x 109J 

10. Tek. naftni plin 1.t = 11.000 x 105 cal = 46,2 x 109J 
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Panoge bazične in predelovalne industrije 
V bazično industrijo štejemo naslednje panoge: črna meta- 

lurgija, pridobivanje in predelava barvnih kovin, proizvodnja 
nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, 
proizvodnja kamna in peska, proizvodnja gradbenega mate- 
riala, proizvodnja lesa in plošč, proizvodnja papirja. 

V predelovalno industrijo štejemo naslednje panoge: pre- 
delava nekovinskih rudnin, predelava kovin, strojegradnja, 
proizvodnja prometnih sredstev, ladjedelništvo, proizvodnja 
električnih strojev in aparatov, predelava kemičnih izdelkov, 
proizvodnja končnih lesnih izdelkov, proizvodnja preje in 
tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja 
usnja in krzna ter obutve in galanterije, predelava kavčuka, 
proizvodnja živilskih proizvodov, proizvodnja krmil'proizvod- 
nja in predelava tobaka, grafična dejavnost ter raznovrstna 
industrija. 

Korektivni faktor delovnih razerv po občinah 
Kazalci za občine so izračunani na podlagi deleža kmeč- 

kega prebivalstva v celotnem prebivalstvu. 
Tako izračunani deleži so primerjani z republiškim povpreč- 

jem. 

občine Kazalci 
Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana Bežigrad 
Ljubljana Center 
Ljubljana Moste-Polje 
Ljubljana Šiška 
Ljubljana Vič-Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi • 
Radovljica 
Ravne 
Ribnica 

0,987 
1,950 
0,361 
0,947 
1,622 
0,538 
1,326 
1,971 
1,279 
0,121 
0,789 
1,055 
0,220 
0,133 
0,702 
0,277 
0,641 
0,561 
1,569 
1,064 
3,260 
3,457 
1,262 
0,080 
0,000 
0,168 
1,108 
0,474 
2,178 
0,954 
0,422 
1,368 
1,878 
3,642 
0,745 
1,271 
2,634 
0,391 
0,671 
2,010 
1,417 
0,398 
0,500 
1,072 

Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Škofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje 
Žalec 

1,559 
1,114 
1,343 
1,497 
1,513 
2,070 
0,861 
2,506 
0,987 
0,100 
2,135 
0,323 
0,496 
0,454 
0,475 
1,056 

SR Slovenija 1,000 

Opredelitev prosiorsko-ekoloških zahtev 

1. Industrijska cona je območje, določeno za industrijo, kjer 
se skupno urejajo infrastrukturna ekološka vprašanja, pa tudi 
posamezna vprašanja, kot so vzdrževanje, proizvodnja, 
spremljajoče dejavnosti, razvoj ali skupni nastop na tržišču. 

2. Pod pojmom stanovanjska gostota je mišljena stanovanj- 
ska gostota, kjer je upoštevano zemljišče stanovanjskih ob- 
jektov, pripadajočih javnih zelenic, vrtov, parkirišč in dovoz- 
nih cest, ni pa upoštevano zemljišče družbenih objektov in 
servisov znotraj stanovanjskega območja. Zahtevana gostota 
nad 2 stanovalcev na ha izključuje vsakršno indidual.no grad- 
njo na zemljiščih, ki po svojih lastnostih ustrezajo prvi katego- 
riji kmetijskih zemljišč. 

3. Sprejemnik je površinska ali podzemna voda oziroma 
vodotok, v katerega se odvajajo uporabljene oziroma odpa- 
dne vode. 

V I. kakovostni razred se uvršča voda s kvaliteto pitne vode, 
ki jo je pogojno potrebno dezinficirati. V !!. kakovostni razred 
se uvršča voda s kvaliteto vode, primerne za kuho in za 
zahtevne industrijske postopke. 

4. Gornjo mejo škodljivosti vpliva na okolje določajo: 
4.1 Zakon o varstvu zraka, Uradni list SRS, 13/75: 
Za onesnaženi zrak se šteje zrak spodnjih plasti zunanje 

atmosfere, ki vsebuje nezaželene snovi v tolikih množinah in 
prisotnih v zraku tako dolgo časa, da vplivajo na zdravje in 
počutje človeka ter povzročajo merljive škodljive učinke na 
rastlinstvu, živilstvu in materialih. Onesnaževanje zraka se 
izraža s količino in koncentracijo škodljivih snovi, ki jih izpu- 
šča v zrak posamezni vir onesnaževanja (emisija). Onesnaže- 
nost zraka se izraža s koncentracijo škodljivih primesi v zraku 
na določenem mestu ob določenem času (imisija). Dovoljeno 
onesnaževanje zraka in meja onesnaženosti se določajo s 
tehničnimi predpisi in normativi. 

4.2. Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kritično 
koncentracijo škodljivih primesi v zraku, Uradni list SRS 
12/76: 

Dovoljena koncentracija škodljivih primesi v zraku je tista 
maksimalna koncentracija posamezne škodljive snovi (maksi- 
malna emisijska koncentracija MIK) v spodnjih plasteh atmos- 
fere, ki pri sedanjih izkušnjah ni škodljiva za zdravje in po- 
čutje in nima škodljivih učinkov na rastlinstvo in živalstvo na 
določenem mestu in v določenem času. Triinpolkrat številčna 
vrednost MIK ali MIKt (24-urna in polurna koncentracija) za 
S02 in za dim, saje ter prah (velikost delcev pod 10 mikronov) 
predstavlja kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku. 

4.3 Odlok o normativih za količine in koncentracije škodlji- 
vih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov 
onesnaževanja (emisija), Uradni list SRS, 3/77. 
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Z odlokom se določajo normativi za dovoljene količine in 
koncentracije škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz 
posameznih virov onesnaževanja: 

- glavne proizvodne agregate metalurške industrije,? 
- glavne procese kemične industrije, 
- kurišča do moči 3 MW na trda ali tekoča goriva, 
- energetske industrijske kotle in 
- razna prometna sredstva. 
4.4. Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja vode, 

Uradni list SRS, 22/76: 
Varstveni pas zaradi zavarovanja zalog vode na območju, 

na katerem se zajema pitna voda in termalna, mineralna in 
zdravilna voda (drugi odstavek 48. člena zakona o vodah, 
Uradni list SRS, 16/74) obsega zajetje in ožje prispevno ob- 
močje zajetja. Na varstvenem pasu je prepovedana gradnja 
objektov, krčenje go?dov in nekateri načini kmetijske obde- 
lave zemljišč (umetna gnojila itd.). 

4.5. Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o prepreče- 
vanju onesnaževanja morja z oljem, Uradni list SFRJ, 60/73: 

Zakon določa, da se za oljno mešanico, ki utegne onesna- 
ževati morje, šteje tista, ki vsebuje v 1.000.000 delih mešanice 
več kot 100 delov olja. 

4.6 Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju, Uradni list SRS, 15/76: 

Hrup je po zakonu vsak zvok, ki vpliva na psihično in fizično 
počutje delovnih ljudi in občanov tako, da jih ovira prj delu, 
zmanjšuje delovno storilnost, vzbuja nemir in moti okolje, 
preprečuje ljudem običajen počitek in škoduje njihovemu 
počutju in zdravju. Po tem zakonu je prepovedan hrup, ki je 
glede na čas in kraj, kjer nastaja, premočan, ali presega s 
predpisi, normativi, sprejetimi mednarodnimi konvencijami, 
prostorskimi načrti maksimalno dovoljene ravni. 

4.7. Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posa- 
mezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne 
prostore, Uradni list SRS, 2/77: 

Z odlokom se določajo normativne vrednosti maksimalno 
dovoljenih ravni hrupa (dovoljene emisije) in korekcija izmer- 
jenih vrednosti pri skupnem učinku hrupa in tipičnih vrstah 
hrupa. 

V okviru tega odloka se razdeljuje zakon in,določajo maksi- 
malne ravni dovoljenih vplivov na okolje kot npr. raven hrupa 
v decibeiih, posebej za dan in posebej za noč za naslednje 
vrste okolfj: 

- čisto industrijsko območje tbrez stanovanj), 
- pretežno industrijsko območje, trgovska središča, 
- prehodno industrijsko-stanovanjsko območje, 
- pretežno stanovanjsko območje, mestno stanovanjsko 

območje 
- čisto stanovanjsko okolje, šole in VVZ, 
- bolnišnice, zdravilišča, rekreacijska in naravovarstvena 

območja. 
5. Prekomerna prometna obremenitev nastopi takrat, kadar 

obremenitev preseže propustnost ceste in se določa po nor- 
mativih in standardih Republiške skupnosti za ceste. 

Oddaljenost od kraja dela za 30 min. vožnje z javnim pro- 
metnim sredstvom predstavlja oddaljenost od mesta prebiva- 
nja do kraj,a dela, ki je dosegljiva z javnim avtobusom ali 
železniško zvezo izven prometnih konic. 

SEZNAM KLJUČNIH PROIZVODIH 
PROGRAMOV 

(1. člen iz poglavja:'Nekatere naloge prestrukturiranja v ' 
industriji) t 

Ključne proizvodne programe navajamo po enotni klasifika- 
ciji dejavnosti in nomenklaturi investicijskih objektov po na- 
menu in zmogljivosti (MG št. 5/77): 

-01131301 orodje (razen ročnega) 
-01131601 kotalni ležaji 

-01141 stroji in naprave (brez električnih in kmetijskih) 
- 011420 kmetijski stroji 
- 01143003 aparati in instrumenti za merjenje, kontrolo in 

registracijo 
- 01143004 optični instrumenti 
- 01152101 motorji z notranjim izgorevanjem za cestna 

vozila 
- 011710 električni stroji in naprave 
-01172101 sestavni deli elektronskih aparatov in naprav 
-011723 komunikacijski aparati in naprave 
-01172402 elektronski merilni instrumenti in pribor 
- 01172405 naprave za regulacijo in upravljanje strojev in 

naprav 
- 01172404 naprave in sistemi za merjenje 
- 01172406 sistemi za daljinsko merjenje, regulacijo in 

signalizacijo v industriji 
- 01172407 naprave za avtomatizacijo in signalizacijo v 

prometu 
- 01172408 naprave in pribor za avtomatizacijo 
- 011729 neomenjeni elektronski aparati in naprave (na- 

prave računalniške tehnike; naprave za posebne namene; za 
radio lokacijo, navigacijo, navajanje, detekcijo, naprave in- 
frardeče tehnike, naprave za meteorologijo, avtomobilsko 
elektroniko ipd., elektromedicinski aparati) 

-011793 akumulatorji in galvanski elementi 
- 01181004 dušikova kislina 
- 01181005 žveplena kislina 
- 01181006 fosforna kislina 100% 
-01181009 elektrolitski natrijev hidroksid 100 % 
- 01181015' natrijev tripolifosfat 
-01181017 borati in perborati 
- 01181019 vodikov peroksid 30 % 
- 01181020 druge anorganske spojine: natrijev perkarbonat 
- 01181024 organske kisline 
- 01181025 anhidrid ftalne kisline 
-01181026 fenol 
- 01181027 formaldehid 
- 01181028 stirol 
-01181029 metanol 
- 01181032 druge organske spojine: proizvodi oksosinteze, 

pentaeritritol, heksametilentetramin 
- 011910 farmacevtske surovine 

Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venje, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, 
Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije, Samou- 
pravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, izvršni sveti skupščin občin Ajdovščina, Bre- 
žice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja 
Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, 
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Le- 
nart, Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 
Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Moste-Polje, 
Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, 
Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Rad- 
lje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sev- 
nica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, 
Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob 
Savi, Žalec, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni 
svet Skupščine Obalne skupnosti Koper, Republiška skup- 
nost za ceste, Samoupravna interesna skupnost za PTT pro- 
met, Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet, Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slo- 
venije, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin Slo- 
venije, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenje, Zveza komu- 
nalnih skupnosti Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti 
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Slovenije, Zveza skupnosti za varstvo zraka Slovenije, Zveza 
kmetijsko zemljiških skupnosti, Izobraževalna skupnost Slo- 
venije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost 
Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost otro- 
škega varstva Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Slovenije, Skupnost starostnega zavarova- 
nja kmetov Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
Telesnokulturna skupnost Slovenije, Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje, Splošno 
združenje kovinske industrije, Splošno združenje elektroin- 
dustrije, Splošno združenje črne in barvaste metalurgije in 
livarn, Splošno združenje gostinstva in turizma, Splošno 
združenje kmetijstva, živilske industrije in prehrane, Splošno 
združenje drobnega gospodarstva, Splošno združenje lesar- 
stva, SplošnčTzdrženje trgovine, Splošno združenje prometa 
in zvez, Splošno združenje komunalnega in stanovanjskega 
gospodarstva, Splošno združenje energetike, Splošno zdru- 
ženje rudnikov in industrije nekovin, Splošno združenje ke- 
mične in gumarske industrije, Splošno združenje gradbeniš- 
tva in industrije gradbenega materiala, Splošno združenje 
celuloze, papirne in papirnopredelovalne industrije, Splošno 
združenje gozdarstva, Gospodarska zbornica občin ljubljan- 
skega območja, Medobčinska gospodarska zbornica v Celju, 
Medobčinska gospodarska zbornica za Koroško, Dravograd, 
Medobčinska gospodarska zbornica za Gorenjsko, Kranj, Me- 
dobčinska gospodarska zbornica Posavje, Krško, Medobčin- 
ska gospodarska zbornica Podravje, Maribor, Medobčinska 
gospodarska zbornica Pomurje, Murska Sobota, Medobčin- 
ska gospodarska zbornica za Severno-primorsko območje, 
Nova Gorica, Medobčinska gospodarska zbornica za Dolenj- 
sko, Novo mesto, Medobčinska gospodarska-zbornica Revir- 
skih občin, Trbovlje, Notranjska medobčinska zbornica, Po- 
stojna, Savinjsko-Šaleška gospodarska zb6rnica, Velenje, 
Medobčinska gospodarska zbornica Koper, Temeljna posav- 
ska banka, Krško, Gospodarska banka, Ljubljana, Temeljna 
banka Zasavje, Trbovlje, Temeljna banka, Velenje, Temeljna 
pomurska banka, Murska Sobota, Temeljna Dolenjska banka, 
Novo Mesto, Temeljna banka, Nova Gorica, Temeljna Koroška 
banka, Slovenj Gradec, Jugobanka, Temeljna banka, Ljub- 
ljana, Beograjska banka, Temeljna banka, Ljubljana, Stano- 
vanjsko-komunalna banka, Kreditna banka Maribor, Splošna 

banka, Celje, Banka, Domžale, Splošna banka, Koper, Te- 
meljna banka Gorenjske, Kranj, Sestavljena organizacija 
združenega dela Iskra, Sestavljena organizacija združenega 
dela Delovna organizacija Delta, Ljubljana, Sestavljena orga- * 
nizacija združenega dela Gorenje, Velenje, Industrija motor- 
nih vozil, Novo mesto, Cimos, Koper, Tomos, Koper, Rudar- 
sko elektroenergetski kombinat, Velenje, Rudarsko elektroe- 
nergetski kombinat Edvard Kardelj, Trbovlje, Sestavljena or- 
ganizacija združenega dela Petrol, Združena industrija vozil 
TAM, Maribor, Železniško gospodarstvo, Ljubljana, Delovna 
organizacija Istra Benz, Koper, Temeljna organizacija združe- 
nega dela Terminal, Sežana, interevropa, Koper, Kompas, 
Ljubljana, Splošna plovba, Piran, Blagovno-transportni cen- 
ter, Ljubljana, Skladiščno transportni center Javna skladišča, 
Celje, Skladiščno transportni in trgovski center, Maribor, lnex 
Adria Aviopromet, Ljubljana, Planska poslovna skupnost za 
premog, Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifika- 
cij Slovenije, Poslovna skupnost energetsko industrijske 
cone, Koper, Združena elektrogospodarska podjetja Slovenje, 
Poslovna skupnost Avtoprevozništvo, Poslovna skupnost za 
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Poslovna 
skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zveza obrtnih zdru- 
ženj Slovenije, Obalno-kraška turistična poslovna skupnost, 
Turistična poslovna skupnost, Ljubljana, Zadružena zveza 
Slovenije, Posebna izobraževalna skupnost za agroživilstvo, 
Posebna izobraževalna skupnost za usnje, Posebna izobraže- 
valna skupnost za tekstil, Posebna izobraževalna skupnost za 
kemijo in farmacijo, Posebna izobraževalna skupnost za le- 
sarstvo, Posebna izobraževalna skupnost za gradbeništvo, 
Posebna izobraževalna skupnost za gostinstvo, Posebna izo- 
braževalna skupnost za blagovni promet, Posebna izobraže- 
valna skupnost za tisk in papir, Posebna izobraževalna skup- 
nost za elektro, Posebna izobraževalna skupnost za pomor- 
stvo, Posebna izobraževalna skupnost za rudarstvo, Posebna 
izobraževalna skupnost za promet in zveze, Posebna izobra- 
ževalna skupnost za zdravstvo, Posebna izobraževalna skup- 
nost za pedagoško dejavnost, Posebna izobraževalna skup- 
nost za družboslovno usmeritev, Posebna izobraževalna 
skupnost za kulturo, Posebna izobraževalna skupnost za ko- 
vinsko predelovalno industrijo in metalurgijo. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

volitvah in delegiranju v skupščine z 

osnutkom zakona (ESA-678) , ' . 

POVZETEK 
Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o 

volitvah in delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 
24/77) je nadaljnje dograjevanje ureditve volitev članov 
delegacij in delegatov ter delegiranja v skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in v skupščine samoupravni/7 inte- 
resnih skupnosti. Predvidene spremembe in dopolnitve 
zakona ne spreminjajo načel, na katerih je zgrajen volilni 
sistem, in postopka za volitve članov delegacij in delegira- 
nje v skupščine. 

Zakon se spreminja in dopolnjuje tako, da dopušča več 
samoupravne regulative, zlasti pri volitvah v samouprav- 
nih interesnih skupnostih, obenem pa v določeni meri 
poenostavlja postopek glasovanja, tudi to predvsem pri 
volitvah v samoupravnih interesnih skupnostih, kjer je ta 
postopek najbolj kompliciran in zamuden. Zakon namreč 

dopušča možnost, da se pri volitvah članov delegacij za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti glasuje 
skupaj o vseh kandidatih na listi, pri čemer je možno črtati 
posamezne kandidate na listi, s katerimi se volile/ ne bi 
strinjali. Pri ugotavljanju izida volitev za člane delegacij za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti in za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti se uvaja dodaten po- 
goj za izvolitev članov delegacije, kadar je na kandidatni 
listi več kandidatov, kot je treba izvoliti članov delegacije. 
Kandidat je lahko izvoljen le, če je dobil najmanj tretjino 
glasov vseh volilnih upravičencev v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti. 

Določbe zakona naj bi v bodoče neposredno oziroma 
posredno (s primerno uporabo) veljale tudi za volitve tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega 
družbenega pomena. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 

delegiranju v skupščine , 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za urejanje vprašanj'na področju obliko- 
vanja in volitev delegacij ter delegiranja delegatov v skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti.z republiškim zakonom je 
dana v 157. členu republiške ustave, ki določa, da se z zako- 
nom uredi način izvolitve in odpoklica, ter v 156., 159., 161., 
162. in 164. členu. Za zakonsko urejanje oblikovanja in volitev 
delegacij ter delegiranja delegatov v skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki enakopravno odločajo s pristojnimi 
zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti pa je dana pod- 
laga v 70. členu republiške ustave, ki določa, da se iahko z 
zakonom določijo načela za organizacijo samoupravne inte- 
resne Skupnosti, katere dejavnosti ozifoma zadeve so poseb- 
nega družbenega pomena, dalje v 136. členu republiške 
ustave, ki določa, da so skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti sestavljene po delegatskem načelu, pa tudi v 175. 
členu ki določa, da skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejav- 
nosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva odločajo ena- 
kopravno s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti o vprašanjih s teh področij, ki so v pristojnosti 
skupščine. V 70. členu in v 136. čienu republiške ustave je 
dana tudi ustavna podlaga za zakonsko urejanje tega vpraša- 
nja glede samoupravnih interesnih skupnosti materialne proi- 
zvodnje, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega 
družbenega pomena. 

II. Ocena stanja in raziogi za izdajo zakona 

Volitve delegacij za delegiranje delegatov v skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti in v skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti, so sedaj urejene z zakonom o volitvah in 
delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 24/77 - v nadalj- 
nem besedilu: zakon). 

Na podlagi veljavnega zakona so bile izvedene volitve čla- 
nov delegacij in delegatov leta 1978. Že v pripravah in med 
izvedbo volitev je bila poudarjena nujnost nadaljnjega dogra- 
jevanja volilnega sistema nasploh ter posebej volilne proce- 
dure in tehnike glasovanja, predvsem s stališča nadaljnjega 
prilaganjanja volitev naravi delegatskega sistema in delegat- 
skih razmerij. Izkušnje pri teh volitvah pa so tudi pokazale, da 
je volilni postopek, zlasti pa samo glasovanje, zapleten in da v 
praksi povzroča težave, kar velja predvsem za volitve članov 
delegacij za samoupravne interesne skupnosti. Na opisane 
težave pri izvajanju zakona so opozorile že republiška volilna 
komisija in občinske volilne komisije. 

Še posebej pa je bila postavljena zahteva za poenostavitev 
volilne zakonodaje s strani Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije ob oceni volitev leta 1978. 
Potreba po dograjevanju volilnega sistema in po poenostavi- 
tvi tega sistema je bila omenjena tudi v resoluciji VIII. kon- 
gresa Zveze komunistov Slovenije. Ponovno so bila taka stali- 
šča'zavzeta na sektorskih posvetih s predstavniki občinskih in 
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regijskih vodstev družbenopolitičnih organizacij, predstavniki 
občinskih volilnih komisij in predsedniki volilnih komisij pri 
predsedstvih občinskih konferenc Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva v juniju 1980. Potreba po dopolnitvah volilne 
zakonodaje v opisani smeri je bila predlagana tudi s strani 
Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije decembra 1930. 

Opisane praktične izkušnje pri volitvah in sprejete usmeri- 
tve pri nadaljnji izgradnji volijnega sistema terjajo ustrezne 
spremembe in dopolnitve zakona. 

lil. Vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom 
in poglavitne rešitve 

Predvidene spremembe in dopolnitve zakona ne spremi- 
njajo načel, na katerih je zgrajen volilni sistem, in postopka za 
volitve članov delegacij in delegiranje v skupščine. Zakon naj 
bi spremenil in dopolni! tako, da bi dopuščal več samou- 
pravne regulative, zlasti pri volitvah v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, obenem pa naj bi v določeni meri poenosta- 
vil postopek glasovanja, tudi to predvsem pri volitvah v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, kjer je ta postopek najbolj 
zapleten in zamuden. Obenem naj bi se veljavnost zakona 
neposredno oziroma pos-edno raztegnila tudi na volitve tistih 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, 
katerih dejavnost oziroma zadeve, so posebnega družbenega 
pomena. 

V razpravi o spremembah in dopolnitvah zakona se je 
pojavilo tudi vprašanje ali ne bi zakon spreminjali oziroma 
dopolnjevali tako, da bi se težišče urejanja volitev tudi v 
samoupravnih interesnih skupnostih, ki enakopravno odlo- 
čajo s pristojnimi zbori skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti, preneslo v mnogo večji meri v samoupravno regulativo, 
kot je predvideno v predlaganih spremembah in dopolnitvah 
zakona. Po taki zasnovi bi se z zakonom urejala predvsem 
temeljna načela za volitve vseh delegacij, medtem ko bi se pri 
volitvah v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ure- 
dila z zakonom samo nekatera vprašanja volilnega postopka, 
druge zakonske določbe, pa naj bi veljale za te volitve samo 
posredno, torej s primerno uporabo teh določb. S tem bi se 
seveda spremenila zasnova zakona do take mere, da tega ne 
bi bilo mogoče urediti s spremembami in dopolnitvami za- 
kona, temveč bi bilo treba sprejeti nov zakon o volitvah in 
delegiranju v skupščine. Vendar pa kaže, da tako različno 
urejanje volitev in delegiranja v skupščine teh samoupravnih 
interesnih skupnosti glede na vlogo, ki jo imajo te skupnosti v 
skupščinskem sistemu v družbenopolitičnih skupnostih, ne bi 
bilo primerno., Prediog za izdajo zakona ostaja pri dosedanji 
zasnovi zakona in se usmerja na predlagane posamične spre- 
membe in dopolnitve. 

Poleg volitev in delegiranja v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
enakopravno odločajo skupaj s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, kar ureja že sedanji zakon, naj 
bi se v bodoče s tem zakonom urejala tudi nekatera vprašanja 
glede volitev in delegiranja v skupščine in druge ustrezne 
organe upravljanja samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne.proizvodnje, katerih dejavnosti oziroma zadeve so po- 
sebnega družbenega pomena. Neposredno naj bi se v zakonu 
uredilo zlasti vprašanje delegiranja v skupščine (oziroma 
druge ustrezne organe upravljanja) teh skupnosti. Funkcijo 
delegacije za delegiranje delegatov v skupščino ali drug 
ustrezen organ upravljanja samoupravnih interesnih skupno- 
sti materialne proizvodnje naj bi namreč opravljal delavski 
svet, skupščina krajevne skupnosti ali drug ustrezen organ 
upravljanja temeljne organizacije združenega dela oziroma 
druge temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. 
To naj bi veljalo za delegiranje v zbor uporabnikov in zbor 
izvajalcev. Seveda pa bi biio treba dopustiti tudi možnost, da 
samoupravna organizacija oziroma skupnost izvoli eno ali več 
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine teh skupnosti, 
če ima za to poseben interes. Glede drugih vprašani, torej 
tistih, ki niso posebej urejena v zakonu, pa naj bi se delegira- 
nje v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje primerno uporabljale določbe tega zakona. 
To področje doslej zakonsko ni bilo urejeno, praksa pa je bila 
zelo neenotna. Zato se je pokazalo, da je treba načela volil- 

nega sistema in postopka, ki so urejena z zakonom o volitvah 
in delegiranju v skupščine, uveljaviti tudi na tem področju. 

Določba v veljavnem zakonu, po kateri nihče ne more biti 
več kot dvakrat zaporedoma izvoijen za člana delegacije v 
temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, naj bi 
se spremenila oziroma dopolnila tako, da bi bil bolj jasen njen 
namen. Smisel te določbe je namreč v tem, da nihče ne more 
biti več kot dvakrat zaporedoma član iste delegacije (npr. za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti), lahko pa je član 
neke druge delegacije v temeljni samoupravni organizaciji 
oziroma skupnosti. 

Spremenile naj bi se tudi nekatere določbe glede kandidira- 
nja. Tako naj bi se v bodoče v temeljne kandidacijske konfe- 
rence za kandidiranje članov delegacij več ne vključevale tudi 
novoizvoljene delegacije temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, kot je določeno v sedaj veljavnem zakonu. Pač 
pa naj bi se iz delegacij formirala občinska kandidacijska 
konferenca. Občinsko kandidacijsko konferenco naj bi tako 
sestavljali delegati, ki bi jih vanjo delegirale te delegacije, ter 
delegati občinskih vodstev družbenopolitičnih organizacij. 
Pri kandidiranju kandidatov za delegate v družbenopolitičnih 
zborih občinskih in republiške skupščine naj bi še boij prišla 
do izraza ustavna določba, pa kateri se lista kandidatov določi 
z dogovorom družbenopolitičnih organizacij v okviru Sociali- 
stične zveze delovnega ijudstva. Glede na to, da se lista 
kandidatov določa z dogovorom družbenopolitičnih organi-, 
zacij v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, ni več 
potrebe, da bi listo kandidatov ugotavljala še občinska ozi- 
roma republiška kandidacijska konferenca. Namesto tega naj 
bi listo, kot je bila določena z dogovorom, poslala'v pregled 
občinski oziroma republiški volilni komisiji občinska oziroma 
republiška organizacija Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva. 

Sedanji zakon postavlja obveznosti, da sestava delegacije 
zagotavlja zastopanost delavcev vseh delov delovnega pro- 
cesa in ustreza socialni strukturi temeljne samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti, v enaki meri za delegacije za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti kot za delegacije za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. V praksi se je 
pokazalo, da je to določbo skoraj nemogoče izvajati pri dele- 
gacijah za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, po 
dfugi strani pa je taka obveznost v ustavi določena samo za 
delegacije za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Zato 
naj bi se ta določba spremenila in dopolnila tako, da bi bila 
opisana sestava delegacije obvezna samo pri delegacijah za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti, ne pa tudi pri dele- 
gacijah za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, kjer 
pa bi bilo treba to načelo upoštevati, kolikor je to mogoče. 

Zakon naj bi poleg sedaj veljavnega načina glasovanja, ki je 
enak za vse delegacije, in po katerem se glasuje za posa- 
mezne kandidate na kandidatni listi, dopusti! možnost, da se 
pri volitvah članov delegacij za skupščine samoupravnih inte- 
resnih skupnosti glasuje skupaj d vseh kandidatih na listi, pri 
čemer pa bi bilo možno črtati posamezne kandidate na listi, s 
katerimi se volilci ne bi strinjali. Tako glasovanje bi bilo 
seveda možno samo v primeru zaprtih kandidatnih list. Način 
glasovanja o kandidatih za člane delegacij za delegiranje 
delegatov v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti bi 
moral določiti statut temeljne samoupravne organizacije ozi- 
roma skupnosti. Statut bi torej lahko določil, da se glasuje ali 
za posamezne kandidate na iisti ali pa skupaj o vseh kandida- 
tih na listi. 

Pri ugotavljanju izida glasovanja na voliščih je po sedanjem 
zakonu v primeru, da je na kandidatni listi več kandidatov,'kot 
je treba izvoliti članov delegacije (odprta kandidatna lista), 
veljalo, da so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov 
(relativna večina). To lahko privede do tega, da je v delegacijo 
izvoljen delegat, ki v temeljni organizaciji oziroma skupnosti 
ne uživa zadostne stopnje zaupanja. Zato naj bi se v zakonu ta 
rešitev spremenila tako, da bi bi! v takem primeru kandidat 
izvoljen le, če je dobil najmanj tretjino glasov vseh volilnih 
upravičencev v temeljni organizaciji oziroma skupnosti. Taka 
rešitev bi bila bolj v skladu z načeli delegatskega sistema. Ob 
predpostavki, da kandidatna lista ne obsega nesorazmerno 
velikega števila kandidatov glede na to, koliko je treba izvoliti 
članov delegacije, ter ob normalni volilni udeležbi taka rešitev 
tudi v praksi ne bi povzročala posebnih težav. 
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V primeru, ko bi se pri volitvah čianov delegacij za skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti glasovalo skupaj o 
vseh kandidatih na listi, bi se pri ugotavljanju izida volitev 
štelo, da so za posameznega kandidata na listi glasovali tisti 
volilni upravičenci, ki so glasovali skupaj za vse kandidate na 
listi, in ki niso črtali tega kandidata. 

IV. Finančne posledice 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih ozi- 
roma dodatnih finančnih sredstev. Spričo predlaganih poeno- 
stavitev volilnega postopka bodo organizacijski in drugi stro- 
ški pri izvedbi volitev predvidoma manjši od dosedanjih. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 

delegiranju v skupščine 

1. člen 
Za prvim odstavkom 1. člena zakona o volitvah in delegira- 

nju v skupščne (Uradni list SRS, št. 24/77) se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Ta zakon ureja tudi nekatera vprašanja glede volitev in 
delegiranja v skupščine in druge njim ustrezne organe uprav- 
ljanja samoupravnih interesnih skupnostih materialne proi- 
zvodnje. Glede drugih vprašanj v zvezi z volitvami in delegira- 
njem v skupščine teh skupnosti se primerno uporabljajo do- 
ločbe tega zakona.« 

Drugi odstavek tega člena postane nov tretji odstavek. 

2. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za 

člana iste delegacije v temeljni samoupravni organizaciji ozi- 
roma skupnosti.« 

3. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 12. člena se črta. 
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinsko kandidacijsko konferenco sestavljajo delegati, 

ki jih vanjo delegirajo delegacije temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter delegati občinskih vodstev druž- 
benopolitičnih organizacij.« 

4. člen 
Prvi odstavek 45. člena se spremeni in dopolni tako, da se 

glasi: 
»Sestava delegacije za delegiranje delegatov v skupščine 

družbenopolitičnih skupnostih mora zagotoviti zastopanost 
delavcev vseh delov delovnega procesa in ustrezati socialni 
strukturi temeljne samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti.« 

Za prvim odstavkom tega člena se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: »Pri sestavideiegacije za delegiranje delegatov v 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti se glede na 
razmere in možnosti v temeljni samoupravni organizaciji ozi- 
roma skupnosti upoštevajo načela iz prvega odstavka tega 
člena.« 

5. č!en 
Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

»50. a člen 
Funkcijo delegacije za delegiranje delegatov v skupščino 

ali drug ustrezni organ upravljanja samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje opravlja delavski svet, 
skupščina krajevne skupnosti ali drug ustrezen organ uprav- 
ljanja temeljne samoupravne organizacije oziroma skupnoti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko temeljna 
samoupravna organzacija oziroma skupnost v skladu s svojim 
statutom izvoli eno ali več delegacij za delegiranje delegatov v 
skupščine ali druge organe upravljanja samoupravnih intere- 
snih skupnostih materialne proizvodnje.« 

6. člen 
Tretji odstavek 77. člena se črta. 

7. čien 
Prvi stavek prvega odstavka 78. člena se spremeni tako, da 

se glasi: »Občinska organizacija Socialistične zveze pošlje 
listo kandidatov za delegate v družbenopolitičnem zboru ob- 
činske skupščine občinski volilni komisiji najmanj 15 dni pred 
glasovanjem o listi.« 

8. člen 
Prvi stavek prvega odstavka 95. člena se spremeni tako, da 

se glasi: »Socialistična zveza pošlje listo kandidatov za.dele- 
gate v Družbenopolitičnem zboru Skupščine Socialistične 
republike Slovenije republiški volilni komisiji najanj 15 dni 
pred glasovanjem o iisti.« 

9.čien 
V drugem odstavku 136. člena se za besedo »delegacije« 

dodajo besede »za delegiranje delegatov skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti«. 

Za drugim odstavkom tega člena se doda nov tretji odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Temeljna samoupravna organizacija oziroma skupnost v 
svojem statutu določi način glasovanja o kandidatih za člane 
delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti. S statutom se lahkd določi, da se gla- 
suje na način, kot je določen v drugem odstavku tega člena, 
ali pa se določi, da se v primeru ko kandidatna lista obsega 
toliko kandidatov, kolikor je treba izvoliti članov delegacije, 
glasuje skupaj o vseh kandidatih na listi. Glasuje se tako, da 
se obkrožita besedi »GLASUJEM ZA« ali besedi »GLASUJEM 
PROTI«, pri čemer je mogoče črtati posamezne kandidate na 
listi.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

10. č!en 
Četrti odstavek 143. člena se spremeni in dopolni tako, da 

se glasi: »Za člana delegacije je izvoljen kandidat, ki dobi 
večino glasov vseh delovnih ljudi oziroma občanov v temeljni 
samoupravni organizaciji oziroma skupnosti. Če je na kandi- 
datni listi več kandidatov, kot je treba izvoliti čalnov delega- 
cije, so izvoljeni tisti izmed kandidatov, ki so dobili največ 
glasov, pri čemer mora kandidat dobiti najmanj tretjino glasov 
vseh volilnih upravičencev v temeljni samoupravni organiza- 
ciji oziroma skupnosti. Če je bilo na ta način izvoljenih več 
kandidatov, kot je treba izvoliti članov delegacije, ker jih je 
dvoje ali več med njimi, ki so dobili najmanj glasov, dobilo 
enako število glasov, se glede teh kandidatov z enakim števi- 
lom glasov opravijo ponovne volitve.« 

Za četrtim odstavkom se dod? nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Če se v skladu z določbo tretjega odstavka 136. člena 

glasuje skupaj o vseh kandidatih na listi, se šteje, da so za 
posameznega kandidata na listi glasovali tisti volilni upravi- 
čenci,ki so glasovali skupaj za vse kandidate na listi in ki niso 
črtali tega kandidata.« 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 
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Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o voli- 
tvah in delegiranju v skupščine (Uradni list SRS, št. 24/77) je 
nadaljnje dograjevanje ureditve volitev članov delegacij in 
delegatov ter delegiranja v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in v skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. 
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona ne spreminjajo 
načel, na katerih je zgrajen volilni sistem, in postopka za 
volitve članov delegacij in delegiranje v skupščine. Zakon se 
spreminja in dopolnjuje tako, da dopušča več samoupravne 
regulative, zlasti pri volitvah v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, obenem pa v določeni meri poenostavlja postopek 
glasovanja, tudi to predvsem pri volitvah v samoupravnih 
interesnih skupnostih, kjer je ta postopek najbolj kompliciran 
in zamuden. Obenem se veljavnost zakona neposredno ozi- 
roma posredno razteza tudi na volitve tistih samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje, katerih dejavno- 
sti oziroma zadeve so posebnega družbenega pomena. 

Poleg volitev in delegiranja v skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, ki 
enakopravno odločajo skupaj s pristojnimi zbori skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, kar ureja že sedanji zakon, se v 
osnutku zakona urejajo tudi nekatera vprašanja, glede volitev 
in delegiranja v skupščine in druge ustrezne organe upravlja- 
nja samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje, katerih dejavnosti oziroma zadeve so posebnega družbe- 
nega pomena. Neposredno se v zakonu ureja vprašanje dele- 
giranja v skupščine (oziroma druge ustrezne organe upravlja- 
nja) teh skupnosti. Funkcijo delegacije za delegiranje delega- 
tov v skupščino ali drug ustrezen organ upravljanja samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje po 
osnutku opravlja delavski svet, skupščina krajevne skupnosti 
ali drug ustrezen organ upravljanja temeljne organizacije 
združenega dela oziroma druge temeljne samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti. To naj bi veljalo za delegiranje v 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. V osnutku se dopušča 
možnost, da samoupravna organizacija oziroma skupnost 
izvoli eno ali več delegacij za delegiranje delegatov v skup- 
ščine teh skupnosti, če ima za to poseben interes. Glede 
drugih vprašanj, torej tistih, ki niso posebej urejena v zakonu, 
pa naj bi se za delegiranje v skupščine samoupravnih intere- 
snih skupnosti materialne proizvodnje primerno uporabljale 
določbe tega zakona. To področje doslej zakonsko ni bilo 
urejeno, praksa pa je bila zelo neenotna. Zato se je pokazalo, 
da je treba načela volilnega sistema in postopka, ki so urejena 
z zakonom o volitvah in delegiranju v skupščine uveljaviti tudi 
na tem področju. 

Določba v veljavnem zakonu, po kateri nihče ne more biti 
več kot dvakrat zaporedoma izvoljen za člana delegacije v 
temeljno samoupravno organizacijo oziroma skupnosti, se 
spreminja oziroma dopolnjuje tako, da je bolj jasen njen 
namen. Smisel te določbe je namreč v tem, da nihče ne more 
biti več kot dvakrat zaporedoma član iste delegacije (npr. za 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti), lahko, pa je član 
neke druge delegacije v temeljni samoupravni organizaciji 
oziroma skupnosti. 

Spreminjajo se tudi nekatere določbe glede kandidiranja. 
Tako se v temeljne kandidacijske konference za kandidiranje 
članov delegacij več ne vključujejo tudi novoizvoljene delega- 
cije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, kot je 
določeno v sedaj veljavnem zakonu. Pač pa naj bi se iz 
delegacij oblikovala občinska kandidacijska konferenca. Ob- 
činsko kandidacijsko konferenco naj bi tako sestavljali dele- 
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gati, ki bi jih vanjo delegirale te delegacije, ter delegati občin- 
skih vodstev družbenopolitičnih organizacij. Pri kandidiranju 
delegatov za delegate v družbenopolitičnih zborih občinskih 
in republiške skupščine naj bi še bolj prišla do izraza ustavna 
določba, po kateri se lista kandidatov določi z dogovorom 
družbenopolitičnih organizacij v okviru Socialistične zveze 
delovnega ljudstva. Glede na to, da se lista kandidatov določa 
z dogovorom družbenopolitičnih organizacij v okviru Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva, n: več potrebe, da bi listo 
kandidatov ugotavljata še občinska oziroma republiška kandi- 
dacijska konferenca. Namesto tega občinske organizacija So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva oziroma Socialistična 
zveza delovnega ljudstva Slovenije pošlje listo, kot je bila 
določena z dogovorom, v pregled občinski oziroma republiški 
volilni komisiji. 

Sedanji zakon postavlja obveznost, da sestava delegacije 
zagotavlja zastopanost delavcev vseh delov delovnega pro- 
cesa in ustreza socialni strukturi temeljne samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti, v enaki meri za delegacije za 
skuščine družbenopolitičnih skupnosti kot za delegacije za 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. V praksi se je 
pokazalo, da je to določbo skoraj nemogoče izvajati pri dele- 
gacijah za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, po 
drugi strani pa je taka obveznost v ustavi doiofena samo za 
delegacije za skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Zato 
se ta določba spreminja in dopolnjuje tako, da je opisana 
sestava delegacije obvezna samo pri delegacijah za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, ne pa tudi pri delegacijah 
za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, kjer pa je 
treba to načelo upoštevati, kolikor je to mogoče. 

Zakon poleg sedaj veljavnega načina glasovanja, ki je enak 
za vse delegacije, in po katerem se glasuje za posamezne 
kandidate na kandidatni listi, uvaja možnost, da se pri volitvah 
članov delegacij za skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti glasuje skupaj o vseh kandidatih na listi, pri čemer pa je 
možno črtati posamezne kandidate na listi, s katerimi se 
volilci ne bi strinjali. Tako glasovanje je seveda možno samo v 
primeru zaprtih kandidatnih list. Način glasovanja o kandida- 
tih za člane delegacij za delegiranje delegatov v skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti se določi v statutu te- 
meljne samoupravne organizacije oziroma skupnosti. Statut 
torej lahko določi, da se glasuje ali za posamezne kandidate 
na listi ali pa skupaj o vseh kandidatih na listi. 

Pri ugotavljanju izida glasovanja na voliščih je po sedanjem 
zakonu v primeru, da je na kandidatni listi več kandidatov, kot 
je treba izvoliti članov delegacije (odprta kandidatna lista), 
veljalo, da so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov 
(relativna večina). To lahko privede do tega, da je v delegacijo 
izvoljen delegat, ki v temeljni organizaciji oziroma skupnosti 
ne uživa zadostne stopnje zaupanja. Zato se v osnutku pred- 
laga rešitev, po kateri je v takem primeru kandidat izvoljen le, 
če je dobil najmanj tretjino glasov vseh volilnih upravičencev 
v temeljni organizaciji oziroma skupnosti. 

V primeru, ko se pri volitvah članov delegacij za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti glasuje skupaj o vseh 
kandidatih na tisti, se pri ugotavljanju izida volitev šteje, da so 
za posameznega kandidata na listi glasovali tisti volilni upra- 
vičenci, ki so glasovali skupaj za vse kandidate na listi, in ki 
niso črtali tega kandidata. 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo novih ozi- 
roma dodatnih finančnih sredstev. Spričo predlaganih poeno- 
stavitev volilnega postopka bodo organizacijski in drugi stro- 
ški pri izvedbi volitev predvidoma manjši od dosedanjih. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

določitvi okolišev in števila delegatskih 

mest po dejavnostih in okoliših za Zbor 

združenega dela Skupščine SR Slovenije 

z osnutkom zakona (ESA-679) 

POVZETEK 
Delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skup- 

ščine Socialistične republike Slovenije je urejeno z zako- 
nom o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po 
dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, ki je bil sprejet v 
mesecu decembru 1977 skupaj z ostalimi volilnimi zakoni. 

S tem zakonom je bilo v primerjavi z zakonom iz leta 
1974 povečano število-okolišev, ker je biio ocenjeno, da so 
nekateri okoliši preveliki in zaradi tega prihaja do težav pri 
sestavljanju skupin delegatov. Ustvarjeni so bili tudi ugo- 
dnejši pogoji za povezavo delegatov v Skupščini Sociali- 
stične republike Slovenije z zbori združenega dela občin- 
skih skupščin s tem, da se je povečalo število delegatskih 
okolišev na posameznih področjih in zmanjšalo število 
občin, ki oblikujejo skupine delegatov za pošiljanje dele- 
gatov v Zbor združenega deta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. 

Kljub temu pa so še vedno prisotne težnje po nadaljnji 
delitvi okolišev na posameznih področjih oziroma dejav- 
nostih. V zvezi s tem problemom so bila v Zboru združe- 
nega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije po- 
stavljena delegatska vprašanja. Glede na dane pobude in 
ugotovljene možnosti za preoblikovanje delegatskih okoli- 
šev osnutek zakona upošteva le tiste spremembe, ki so 
utemeljene zaradi sprememb v številu delovnih ljudi na 
posameznih področjih in zaradi utemeljenega razdruževa- 
nja sedanjih delegatskih okolišev v prid ustreznejši terito- 
rialni povezanosti posameznih občin. / 

Razmerja v številu delovnih ljudi na posameznih po- 
dročjih oziroma dejavnostih so se do leta 1980 delno 
spremenila, posebno pa na prosvetno-kulturnem in so- 
cialno-zdravstvenem področju. Zato je predlagana prepo- 
razdelitev delegatskih mest med tema dvema področjima 

in sicer tako, da se na prosvetno-kulturnem področju 
zmanjša število delegatskih mest na 16 (doslej 18) in za 
dve delegatski mesti poveča na socialno-zdravstvenem 
področju in sicer na 15 (doslej 13). Ta sprememba nare- 
kuje delno drugačno določitev okolišev in delne spre- 
membe v številu delegatskih mest v posameznih okoliših. 
Na ostalih področjih ostaja število delegatskih mest 
enako, kot je bilo določeno z zakonom iz leta 1977. 

Na gospodarskem področju se število okolišev povečuje 
za sedem in sicer do 39 na 46. Nove okoliše je potrebno 
oblikovati v 16. okolišu zaradi ustanovitve novih maribor- 
skih občin, poleg tega pa je predlagana še delitev 19. 
okoliša (občini Lendava in Murska Sobota), 28. okoliša 
(koroške občine) in 29. okoliša (obalne občine). 

Sprememba v številu delegatskih mest na prosvetno- 
kulturnem in socialno-zdravstvenem področju vpliva na 
delno spremembo oblikovanja okolišev, ki jih bo sedaj 11 
(doslej 10). Predlagana je razdelitev 7. okoliša na obeh 
področjih in sicer tako, da se za občine koroške regije 
ustanovi nov okoliš. K okolišu teh občin sta priključeni še 
občini Mozirje in Velenje iz sedanjega 9. okoliša. Ta okoliš 
obsega celotno celjsko regijo in tri zasavske občine ter je 
po obsegu največji v republiki. Na socialno-zdravstvenem 
področju sta iz 9. okoliša izvzeti občini Sevnica in Brežice 
ter vključeni v 10. okoliš, ki ga sestavljajo dolenjske in 
posavske občine (sedaj 11. okoliš). 

Na področju kmetijske dejavnosti se 5. okoliš deli na dva 
okoliša, kjer se za nove mariborske občine in občino 
Lenart oblikuje samostojni okoliš z enim delegatskim me- 
stom, za občine Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica pa nov 
okoliš z dvema delegatskima mestoma. S tem bo na tem 
področju skupaj 11 okolišev (doslej 10). 

S predlaganimi spremembami se število delegatskih 
okolišev poveča za 10 in sicer od 79 na 89. okolišev. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 

okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in 

okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je določba 162. člena 

Ustave Socialistične republike Slovonije. Po navedeni ustavni 
določbi ena ali več delegacij temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, povezanih z delom in drugimi skupnimi 
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interesi ali z interesi v družbenopolitični skupnosti oziroma 
delegati teh organizacij in skupnosti v občinski skupščini, 
delegirajo glede na vprašanja, ki se obravnavajo v skupščini 
družbenopolitične skupnosti, delegate v ustrezni zbor skup^ 
ščine družbenopolitične skupnosti na način, določen z ustavo 
oziroma s statutom in zakonom. 
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V skladu z določbo tretjega odstavka 90. člena zakona o 
volitvah in .delegiranju v skupščini (Uradni list SRS, št. 24- 
1508/77) se oblikovanje delegatskih okolišev in število dele- 
gatskih mest v Zboru združenega dela Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, ki pripadajo posamezni občini 
oziroma delegatskemu okolišu, določi s posebnim zakonom. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 

Socialistične republike Slovenije je urejeno z zakonom o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki je bil sprejet v mesecu decembru 1977 
skupaj z ostalimi volilnimi zakoni. 

Z Ustavo Socialistične republike Slovenije (drugi odstavek 
338. člena) je določeno, da šteje Zbor združenega dela Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije 150 delegatov. Pri 
določanju števila delegatskih mest po dejavnostih in območ- 
jih je zakon izhajal iz določb 162. člena Ustave SR Slovenije in 
90. člena zakona o volitvah in delegiranju v skupščine, da se 
delegatska mesta delijo glede na število delovnih ljudi v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih na ob- 
močju občine, oziroma glede na število in udeležbo delovnih 
ljudi, ki delajo v kmetijski, obrtni in podobnih dejavnostih z 
delovnimi sredstvi, na kateri obstoji lastninska pravica in 
delavcev, s katerimi združujejo delo in delovna sredstva pri 
ustvarjanju družbenega proizvoda. Pri tem dobi vsak delegat- 
ski okoliš, ki ga določi zakon, najmanj enega delegata v Zboru 
združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije 
za posamezna področja, za katere se oblikujejo skupine dele- 
gatov. 

Na podlagi podatkov o številu delavcev po posameznih 
dejavnostih in o družbenem proizvodu, ki pa se do leta 1977 
niso bistveno spremenili, je zakon zadržal osnovno delitev 
delegatskih mest po področjih, kot jo je določil že zakon iz 
leta 1974. Tako je bilo za posamezna področja oziroma dejav- 
nosti določeno naslednje število okolišev in delegatskih mest: 

- gospodarsko področje - 39 okolišev z 90 delegatskimi 
mesti, 

- prosvetno-kulturno področje - 10 okolišev z 18 delegat- 
skimi mesti, 

- socialno-zdravstveno področje - 10 okolišev s 13 dele- 
gatskimi mesti, 

- kmetijska dejavnost - 10 okolišev z 18 delegatskimi me- 
sti, 

- obrtna in podobne dejavnosti - pet okolišev s petimi 
delegatskimi mesti, 

- delovne skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev ter druge delovne skupnosti, ki niso 
organizacije združenega dela - štiri okoliše s petimi delegat- 
skimi mesti, 

- aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oborože- 
nih silah SFR Jugoslavije - en okoliš z enim delegatskim 
mestom. 

Z zakonom iz leta 1977 je bilo v primerjavi z zakonom iz leta 
1974 povečano število okolišev, ker je bilo ocenjeno, da so 
nekateri okoliši preveliki in je zaradi tega prihajalo do težav 
pri sestajanju skupin delegatov. Tako zakon iz leta 1977 
ustvarja ugodnejše pogoje za povezavo delegatov v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije z zbori združenega dela 
občinskih skupščin s tem, da se je povečalo število delegat- 
skih okolišev na posameznih področjih in zmanjšalo število 
občin, ki oblikujejo skupine delegatov za pošiljanje delegatov 
v Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Kljub temu pa so še vedno prisotne težnje po nadaljnji 
deiitvi okolišev na posameznih področjih oziroma dejavno- 
stih. V zvezi s tem problemom so bila v Zboru združenega dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije postavljena dele- 
gatska vprašanja z zahtevo, da se poenostavi način delegira- 
nja delegatov v zbor-. Nove pobude za spremembo zakona so 
bile dane iz razloga, da bi se zagotovila večja teritorialna 
zastopanost občin oziroma regij, ne glede na ustrezno zasto- 
panost določenih področij združenega dela oziroma dejavno- 
sti skladno s številom.delovnih ljudi in ustvarjenim družbenim 
proizvodom. Vendar pa tak način delegiranja delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slo- 

venije ne bi bil v skladu z vlogo in položajem zbora združe- 
nega dela v skupščinskem sistemu. 

KijOb določenim možnim poenostavitvam bo treba tudi v 
bodoči zakonski ureditvi zagotoviti ustrezno zastopanost 
vseh sedem prej navedenih področij družbenega dela pri 
določanju števila delegatskih mest v Zboru združenega dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in sicer predv- 
sem glede na število delovnih ljudi in višino ustvarjenega 
družbenega proizvoda. Pri tem bo nujno upoštevati še 
ustavno načelo, da je potrebno z odločanjem delovnih ljudi 
pri uresničevanju oblasti in pri upravljanju drugih družbenih 
zadev v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter prek 
njenih delegacij in delegatov v skupščinah družbenopolitič- 
nih skupnosti in v drugih organih samoupravljanja zagotoviti 
socialistično samoupravno demokracijo kot posebno obliko 
diktature proletariata. Zato bo potrebno še naprej zagotavljati 
in krepiti stalno in tesno povezanost delegatov v Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije z 
zbori združenega dela občinskih skupščin ter onemogočiti, 
da bi se skupine delegatov, ki jih oblikujejo zbori ene ali več 
občinskih skupščin, osamosvojile in prevzele nase funkcije 
delegatske baze. 

III, Vprašanja, ki se naj uredijo z zakonom in 
poglavitne rešitve 

Ustava Socialistične republike Slovenije (162. člen) določa, 
da je mogoče poleg števila delovnih ljudi na posameznih 
področjih združenega dela oziroma dejavnosti uporabiti za 
določanje števila delegatskih mest v zboru združenega dela 
še druga merila, vendar le taka, da se zagotovi ustrezna 
zastopanost deiovnih ljudi določenih področih družbenega 
dela oziroma območij. Zato je že zakon iz leta 1977 v znatni 
meri upošteval regijsko povezanost občin in je odstopil od 
načela, da le določenemu številu delovnih ljudi pripada eno 
delegatsko mesto v Zboru združenega dela Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, ne upoštevajoč pri tem velikost 
območja, ki ga povezuje delegatski okoliš. 

Glede na dane pobude in ugotovljene možnosti za preobli- 
kovanje delegatskih okolišev naj bi zakon upošteval le tiste 
spremembe, ki so utemeljene zaradi sprememb v številu de- 
lovnih ljudi na posameznih področjih in zaradi utemeljenega 
razdruževanja sedanjih delegatskih okolišev v prid ustrez- 
nejše teritorialne povezanosti posameznih občin. 

Razmerja v številu delovnih ljudi na posameznih področjih 
oziroma dejavnostih so se do leta 1980 delno spremenila, 
posebno pa na prosvetno-kulturnem in socialno-zdravstve- 
nem področju. V letu 1980 je bilo v Socialistični republiki 
Sloveniji na področju izobraževanja in kulture zaposlenih 
44.978 delavcev (leta 1977 - 41.289) na področju zdravstva in 
socialnega varstva pa 45. 498 delavcev (leta 1977 - 37.098). 
Tako se je na področju izobraževanja in kulture v tem času 
povečalo število delavcev za 3. 689 ali 8,9%, na področju 
zdravstva in socialnega varstva pa za 8.400 delavcev ali za 
22,6%. Zato je predlagana preporazdelitev delegatskih mest 
med tema dvema področjima (1. člena zakona), in sicer tako, 
da bi se na prosvetno-kulturnem področju zmanjšalo število 
za dve delegatski mesti in sicer na 16 (doslej 18) ter za dve 
delegatski mesti povečalo na sociaino-zdravstvenem po- 
dročju in sicer na 15 (doslej 13). Ta sprememba narekuje 
delno drugačno določitev oklišev in delne spremembe v šte- 
vilu delegatskih mest v posameznih okoliših (3. in 4. člen 
zakona). Na ostalih področjih naj bi ostalo število delegatskih 
mest enako, kot je bilo določeno z zakonom iz leta 1977. 

Na gospodarskem področju, ki ima 90 delegatskih mest, je 
bilo v letu 1980 zaposlenih 657.813 delavcev (leta 1977 - 
594.924). Število delavcev se je povečalo za 62.889 ali za 
10,6%. Na eno delegatsko mesto odpade sedaj 7.309 delav- 
cev, v letu 1977 pa 6 610 delavcev. Zaradi raziične rasti zapo- 
slenih na posameznih območjih je potrebno v 2. členu prepo- 
razdeliti dve delegatski mesti. V 36. okolišu, ki obsega občino 
Ljubljana Center je potrebno zmanjšati število delegatskih 
mest od sedem na šest delegatskih mest. V tej občini je bilo 
leta 1977 zaposlenih 43.378 delavcev, leta 1980 pa 43.487 
delavcev ali za 0,25% več. Zaradi povečanja števila delavcev, 
ki odpade na eno delegatsko mesto, manjka za sedmo dele- 
gatsko mesto v tej občini 7.676 delavcev. Enak primer je v 38. 
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okolišu, ki obsega občino Ljubljana Šiška, kjer je potrebno 
prav tako zmanjšati število delegatskih mest od pet na štiri 
delegatska mesta. V tej občini je bilo leta 1977 zaposlenih 
27.218 delavcev, leta 1980 pa 30.321 »delavcev a!i za 11,4% 
več, vendar manjka za peto delegatsko mesto v tej občini 
6.224 delavcev. Obe delegatski mesti naj bi se dodelili okoli- 
šem, ki imajo največji pozitivni ostanek delavcev glede na 
število delavcev, ki odpade na eno delegatsko mesto. Po 
podatkih o številu zaposelnih delavcev v posameznih okoliših 
(glej prilogo) so to novi 16. c okoliš, ki obsega občino Maribor 
Rotovž s 27.900 zaposlenimi delavci in kjer znaša pozitivni 
ostanek 5.973 delavcev ter 19. okoliš, ki obsega občini Len- 
dava in Murska Sobota z 20.269 zaposlenimi delavci in kjer 
znaša pozitivni ostanek ET.651 delavcev. 

Zaradi ustanovitve novih občin na območju sedanje občine 
Maribor bo potrebno sedanji 16. okoliš razdeliti na pet okoli- 
šev in ustrezno na te občine in občino Lenart (ki nima pogojev 
za samostjni okoliš) razdeliti 12 delegatskih mest glede na 
število delovnih ljudi v posamezni občini. Doslej je imel ta 
okoliš skupaj 11 delegatskih mest. 

Zaradi prenosa enega delegatskega mesta na 19. okoliš, ki 
obsega občini Lendava in Murska Sobota, je predlagana 
delitev tega okoliša v dva okoliša, kjer bi občina Lendava 
imela eno delegatsko mesto, občina Murska Sobota pa glede 
na število delavcev dve delegatski mesti. Predlagana je tudi 
razdružitev 27. okoliša (koroške občine) na dva okoliša in 
enako 29. okoliša (obalne občine) tudi na dva okoliša s tem, 
da se število delegatskih mest zaradi teh sprememb v teh 
okoliših ne spreminja. S tem bi se povečalo na gospodarskem 
področju število okolišev za sedem in sicer od 39 na 46 
okolišev. 

Sprememba v številu delegatskih mest na prostvetno-kul- 
turnem in socialno-zdravstvenem področju vpliva na delno 
spremembo oblikovanja okolišev, ki bi jih bilo sedaj 11 (doslej 
10). Predlagana je razdelitev 7. okoliša na obeh področjih in 
sicer tako, da se za občine koroške regije ustanovi nov okoliš. 
Ker pa je število delovnih ljudi v teh občinah manjše kot jih 
odpade na eno delegatsko mesto (za prosvetno-kulturno po- 
dročje 2.811 delovnih ljudi, za socialno-zdravstveno področje 
pa 3.033 delovnih ljudi), bi se k okolišu teh občin priključili še 
občini Mozirje in Velenje iz sedanjega 9. okoliša. Ta okoliš 
obsega celotno celjsko regijo in tri zasavske občine ter je po 
obsegu največji v republiki. Na socialno-zdravstvenem po- 
dročju naj bi bili iz 9. okoliša izvzeti občini Sevnica in Brežice 
ter vključeni v 10. okoliš, ki ga sestavljajo dolenjske in posav- 
ske občine (sedaj 11. okoliš). 

Na področju kmetijske dejavnosti (5. člen) je predlagana 
delitev 5. okoliša v dva okoliša, kjer bi nove mariborske 
občine in občina Lenart imele eno delegatsko mesto, občine 
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica pa dve delegatski mesti. S 
tem bi na tem področju bilo skupaj 11 okolišev (doslej 10). 

Na ostalih področjih (6. in 7. člen) niso predvidene spre- 
membe, razen spremembe v zvezi z ustanovitvijo novih mari- 
borskih občin. S predlaganimi spremembami bi se število 
delegatskih okolišev poyečalo za 10 in sicer od 79' na 89 
okolišev. 

IV. Finančne posledice 
Predlagane spremembe zakona ne bodo zahtevale novih 

oziroma dodatnih finančnih sredstev, nasprotno se bodo stro- 
ški za sestanke skupin delegatov zmanjšali zaradi krajših 
razdalj z ustanovitvijo ndvih qkolišev. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 

okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in 

okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije 

1. člen ' , 
V 1. členu zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih 

mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 24/77) se v drugem odstavku v 1. točki druga in tretja 
alinea spremenita tako, da se glasita: 

»- s prosvetno-kulturnega področja - za 16 delegatskih 
mest; 

- s socialno-zdravstvenega področja - za 15 delegatskih 
mest;« 

2. člen 
V 2. členu se 16., 19., 27., 29., 36. in 38. točka spremenijo in 

dopolnijo tako, da se glasijo: 
»16. a okoliš občin Lenart in Maribor Pesnica ima eno 

delegatsko mesto, 
16. b okoliš občine Maribor Podbrežje ima dve delegatski 

mtesti, 
16. c okoliš občine Maribor Rotovž ima štiri delegatska 

mesta, 
16. č okoliš občin Maribor Ruše in Maribor Tabor ima tri 

delegatska mes,ta, 
16. d okoliš občine Maribor Tezno'ima dve delegatski me- 

sti, 
19. a okoliš občine Lendava ima eno delegatsko mesto, 
19. b okoliš občine Murska Sobota ima dve delegatski me- 

sti, 

27. a okoliš občin Dravograd in Radlje ob Dravi ima eno 
delegatsko mesto, 

27. b okoliš občin Ravne na Koroškem in SIovenj Gradec 
ima dve delegatski mesti, 

29. a okoliš občin Izola in Koper ima tri delegatska mesta, 
29. b okoliš občine Piran ima eno delegatsko mesto, 
36. okoliš občine Ljubljana Center ima šest delegatskih 

mest,' 
38. okoliš občine Ljubljana Šiška ima štiri delegatska me- 

sta« 

3. čfen 
3. člen zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»Za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s pro- 
svetno-kulturnega področja se ozemlje SR Slovenije razdeli 
na 11 okolišev, ki irhajo naslednje število delegatskih mest: 

1. okoliš občine Ljubljana Center ima tri delegatska mesta, 
2. okoliš občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Dom- 

žale, Kamnik in Litija ima dve delegatski mesti, 
3. okoliš občin Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Ru- 

dnik, Cerknica, Grosuplje, Kočevje, Logatec, Ribnica in Vr- 
hnika ima dve delegatski mesti, 

4. okoliš občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in 
Tržič ima eno delegatsko mesto, 

5. okoliš občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin 
ima eno delegatsko mesto, 

6. okoliš občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna 
in Sežana ima eno delegatsko mesto, 
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7. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica, Maribor Pod- 
brežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Mari- 
bor Tezno, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica ima dve delegat- 
ski mesti, 

8. okoliš občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in 
Murska Sobota ima eno delegatsko mesto, 

9. okoliš občin Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje ima eno delegatsko 
mesto, 

10. okoliš občin Celje, Hrastnik, Laško, Slovenske Konjice, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
in Žalec ima eno delegatsko mesto, 

11. okoliš občin Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo 
mesto, Sevnica in Trebnje ima eno delegatsko mesto. 

4. člen 
4. člen zakona se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela s so- 

cialno-zdravstvenega področja se ozemlje SR Slovenije raž- 
deli na 11 okolišev, ki imajo naslednje število delegatskih 
mest: 

1. okoliš občine Ljubljana Center ima dve delegatski mesti, 
2. okoliš občin Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Šiška, Dom- 

žale, Kamnik in Litija irna dve delegatski mesti, 
3. okoliš občin Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Ru- 

dnik, Cerknica,Grosuplje, Kočevje, Logatec, Ribnica in Vr- 
hnika ima eno delegatsko mesto, 

4. okoliš občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in 
Tržič ima eno delegatsko mesto, 

5. okoliš občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin 
ima eno delegatsko mesto, 

6. okoliš občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna 
in Sežana ima eno delegatsko mesto, 

7. okoliš občin Lenart, Maribor Pesnica, Maribor Pod- 
brežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Mari- 
bor Tezno, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica ima dve delegat- 
ski mesti, 

8. okoliš občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in 
Murska Sobota ima eno delegatsko mesto, 

9. okoliš občin Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne 
na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje ima eno delegatsko 
mesto, 

10. okoliš občin Celje, Hrastnik, Laško, Slovenske Konjice, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Zagorje ob Savi 
in Žalec ima dve delegatski mesti, 

11. okoliš' občin Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo 
mesto, Sevnica in Trebnje ima eno delegatsko mesto«. 

5. člen . 
V 5. členu se 5. točka spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»5. a okoliš občin .Lenart, Maribor Pesnica, Maribor Pod- 

brežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Mari- 
bor tezno ima eno deiegatsko mesto, 

5. b okoliš občin Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica ima dve 
delegatski mesti.« ^ 

6. člen 
V 6. členu se v 5. točki in v 7. členu v 4. točki beseda 

»Maribor« nadomesti z besedami »Maribor Pesnica, Maribor 
Podbrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in 
Maribor Tezno.« 

7.člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slovenije je urejeno z zakonom o 
določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki je bil sprejet v mesecu decembru 1977 
skupaj z ostalimi volilnimi zakoni (Uradni list SRS, št. 24/77). 

Z zakonom iz leta 1977je bilo v primerjavi z zakonom iz leta 
1974 povečano število okolišev, ker je bilo ocenjeno, da so 
nekateri okoliši preveliki in zaradi tega prihaja do težav pri 
sestajanju skupin delegatov. Ustvarjeni so bili tudi ugodnejši 
pogoji za povezavo delegatov v Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije z zbori združenega dela občinskih skupščin s 
tem, da se je povečalo število delegatskih okolišev na posa- 
meznih področjih in zmanjšalo število občin, ki oblikujejo 
skupine delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Kljub temu pa so še vedno prisotne težnje po nadaljnji 
delitvi okolišev na posameznih področjih oziroma dejavno- 
stih. V zvezi s tem problemom so bila v Zboru združenega dela 
Skupščine Socialistične republike Slovenije postavljena dele- 
gatska vprašanja z zahtevo, da se poenostavi način delegira- 
nja delegatov v zbor z nadaljnjo delitvijo delegatskih okolišev. 
Glede na dane pobude in ugotovljene možnosti za preobliko- 
vanje delegatskih okolišev osnutek zakona upošteva le tiste 
spremembe, ki so utemeljene zaradi sprememb v številu de- 
lovnih ljudi na posameznih področjih in zaradi utemeljenega 
razdruževanja sedanjih delegatskih okoiišev v prid ustrez- 
nejše teritorialne povezanosti posameznih občin. 

V 1. členu je predlagana preporazdelitev dveh delegatskih 
mest med prosvetno-kulturnim in socialno-zdravstvenim po- 
dročjem in sicer zaradi spremembe v številu delavcev na teh 
področjih. V letu 1980 je bilo v Socialistični republiki Sloveniji 
na področju izobraževanja in kulture zaposlenih 44.978 delav- 
cev (leta 1977 - 41.289) na področju zdravstva in socialneqa 
varstva pa 45.498 delavcev (leta 1977 - 37.098). Tako se je na 
področju izobraževanja in kulture v tem času povečalo število 
delavcev za 3.689 ali 8,9%, na področju zdravstva in social- 

nega varstva pa za 8.400 delavcev ali za 22,6%. Zato je 
potrebno na prosvetno-kulturnem področju zmanjšati število 
delegatskih mest na 16 (doslej 18) in za dve delegatski mesti 
povečati na socialno-zdravstvenem področju in sicer na 15 
(doslej 13). Ta sprememba narekuje delno drugačno določitev 
okolišev in delne spremembe v številu delegatskih mest v 
posameznih okoliših (3. in 4. člen zakona). Na ostalih področ- 
jih ostaja število delegatskih mest enako, kot je bilo določeno 
z zakonom iz leta 1977. 

V 2. členu se zaradi ustanovitve novih občin na območju 
sedanje občine Maribor sedanji 16. okoliš deli glede na število 
delavcev v posamezni občini na pet okolišev, upoštevajoč tudi 
občino Lenart, ki nima pogojev za samostojni okoliš. 

Na gospodarskem področju, ki ima 90 delegatskih mest, je 
bilo v letu 1980 zaposienih 657.813 delavcev (leta 1977 - 
594.924). Število delavcev se je povečalo za 62.889 ali za 
10,6%. Na eno delegatsko mesto odpade sedaj 7.309 delav- 
cev, v letu 1977 pa 6.610 delavcev. Zaradi različne rasti zapo- 
slenih na posameznih območjih osnutek v 2. členu predvideva 
preporazdelitev dveh delegatskih mest. V 36. okolišu, ki ob- 
sega občino Ljubljana Center se zmanjša število delegatskih 
mest od sedem na šest delegatskih mest. V tej občini je bilo 
leta 1977 zaposlenih 43.378 delavcev, leta 1980 pa 43.487 
delavcev ali za 0,25% več. Zaradi povečanja števila delavcev, 
ki odpade na eno delegatsko mesto, manjka za sedmo dele- 
gatsko mesto v tej občini 7.676 delavcev. Enak primer je v 38. 
okolišu, ki obsega občino Ljubljana Šiška, kjer se prav tako 
zmanjša število delegatskih mest od pet na štiri delegatska 
mesta. V tej občini je bilo leta 1977 zaposlenih 27.218 delav- 
cev, leta 1980 pa 30.321 delavcev ali za 11,4% več, vendar 
manjka za peto delegatsko mesto v tej občini 6.224 delavcev. 
Delegatski mesti sta dodeljeni okolišem, ki imajo največji 
pozitivni ostanek delavcev glede na število delavcev, ki od- 
pade na eno delegatsko mesto. Po podatkih o številu zaposle- 
nih delavcev v posameznih okoliših (glej prilogo) so to novi 
16.c okoliš, ki obsega občino Maribor Rotovž s 27.900 zapo- 
slenimi delavci in kjer znaša pozitivni ostanek 5.973 delavcev 
ter 19. okoliš, ki obsega občini Lendava in Murska Sobota z 
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20.269 zaposlenimi delavci in kjer znaša pozitivni ostanek 
5.651 delavcev. Zaradi prenosa enega delegatskega mesta na 
nov okoliš, je predlagana delitev tega okoliša v dva okoliša 
tako, da ima občina Lendava eno delegatsko mesto, občina 
Murska Sobota pa glede na število delavcev dve delegatski 
mesti. 

Zaradi zmanjšanja območij posameznih okolišev je predvi- 
dena tudi razdružitev 27. okoliša (koroške občine) na dva 
okoliša in enako 29. okoliša (obalne občine) tudi na dva 
okoliša. Skupno število delegatskih mest se zaradi teh spre- 
memb v teh okoliših ne spreminja. 

Na gospodarskem področju se število okolišev povečuje za 
sedem in sicer od 39 na 46 okolišev. 

V 3. in 4. členu se glede na spremenjeno število delegatskih 
mest na prosvetno-kulturnem in socialno-zdravstvenem po- 
dročju spreminja število okolišev, ki jih bo sedaj 11 (doslej 
10), prav tako pa to delno vpliva tudi na preoblikovanje dele- 
gatskih okolišev. Na obeh področjih se dosedanji 7. okoliš 
deli na dva okoliša in sicer tako, da se za občine koroške 
regije ustanavlja nov okoliš. 

Ker pa je število delovnih ljudi v teh občinah manjše, kot jih 
odpade na eno delegat$ko mesto (za prosvetno kulturno 
področje 2.811 delavcev, za socialno zdravstveno področje pa 
3.033 delavcev), se k okolišu teh občin priključita še občini 
Mozirje in Velenje iz sedanjega 9. okoliša. Ta okoliš obsega 
celotno celjsko regijo in tri zasavske občine ter je po obsegu 
največji v republiki. Na socialno zdravstvenem področju sta iz 
9. okoliša izvzeti občini Sevnica in Brežice ter vključeni v 10. 
okoliš, ki ga sestavlja dolenjske in posavske občine (sedaj 11. 
okoliš). 

v 5. členu se 6. okoliš deli na dva okoliša. Nove mariborske 
občine in občina Lenart imajo eno delegatsko mesto, občine 
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica pa dve delegatski mesti. S 
tem bo v kmetijski dejavnosti skupaj 11 okolišev (doslej 10). 

V 6. in 7. členu niso zaenkrat predvidene spremembe, razen 
spremembe v zvezi z ustanovitvijo novih mariborskih občin. 

S predlaganimi spremembami se štvilo delegatskih okolišev 
poveča za 10 in sicer od 79 na 89 okolišev. 

PRSLOGA 1 

ZAPOSLENI DELAVCI V ZDRUŽENEM DELU PO PODROČJIH DEJAVNOSTI V LETU 1980 PO 
DELEGATSKIH OKOLIŠIH IN OBČINAH 
Oko- 
liš Občine Število delavcev 

1 
I. GOSPODARSKO PODROČJE - 90 DELEGATSKIH MEST 

1. Celje 
2. Laško 
3. Šentjur 

Šmarje 
4. Slovenske Konjice 
5. Žalec 
6. Mozirje 

Velenje 
7. Nova Gorica 
8. Ajdovščina 
9. Idrija 

10. Tolmin 
II. Kranj 
12. Jesenice 
13. Radovljica 
14. Tržič 
15. Škofja Loka 
16. a Lenart 

Maribor - Pssnica 
16. b Maribor - Pobrežje 
16. c Maribor - Rotovž 
16. č Maribor-Ruše 

Maribor - Tabor 
16. d Maribor - Tezno 
17. Ormož 

Ptuj 
18. Slovenska Bistrica 
19. Lendava 

Murska Sobota 
20. Gornja Radgona 

Ljutomer 
21. Novo mesto 

Trebnje 
22. Črnomelj 

Metlika 
23. Brežice 

Krško 
Sevnica 

24. Ilirska Bistrica 
Postojna 

25. Cerknica 
26. Sežana 
27. a Dravograd 

Radlje 
27. b Ravne 

Slovenj Gradec 

2.888 
4.804 

3.571 
20.577 

1.666 
3.280 

4.140 
20.360 

2.757 
14.693 

5.872 
14.397 

5.841 
4.359 

21.009 
3.586 
5.471 
2.745 
4.758 
8.839 
4.456 
4.235 
7.133 

2.353 
4.508 

10.598 
5.450 

32 922 
4.632 

7.692 
6.215 
9.747 

24.148 
23.007 

6.243 
5.152 
5.721 

27.541 
12.942 
10.924 
5.457 

13.322 

4.946 
14.450 
27.900 

24.500 
18.840 

17.450 
6.582 

20.269 

10.200 

24.595 

8.216 

18.053 

11.368 
5.090 
7.328 

6.861 

16.048 

Število 
delegat, 

mest 

4 
1 

1 
1 
1 

3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 

1 
2 

3 (+1) 

3 
2 

2 
1 

2 (+1) 

1 

3 

1 

Št. delavcev 
nad - pod 

količnikom 

+3.686 
-2.677 

+383 
-1.094 
+2.438 

+2.221 
+ 1.080 
-1.066 
-2.157 
-1.588 
-1.695 
-1.676 
-3.694 
-1.852 
-1.296 

-2.363 
-168 

+5.973 

+2.973 
+4.222 

+2.832 
-727 

+5.651 

+2.891 

+2.668 

+907 

+3.435 

-3.250 
-2.219 

+ 19 

-448 

+ 1.430 
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28. 

29. a 

29. b 
30. 
31. 
32. 

33. 

34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Hrastnik 
Trbovlje 
Zagorje 
Izola 
Koper 
Piran 
Kamnik 
Domžale 
Grosuplje 
Litija 
Kočevje 
Ribnica 
Logatec 
Vrhnika 
Ljubijana Bežigrad 
Ljubljana Center 
Ljubljana Moste-Polje 
Ljubljana Šiška 
Ljubljana Vič-Rudnik 

4.469 
9.401 
4.314 
4.938 

15.698 

5.954 
4.002 
7.268 
3.010 
2.363 
4.184 

18.184 

20.636 
6.025 
8.998 

10.251 

9.956 

10.278 

6.547 
26.869 
43.487 
24.954 
30.321 
12.275 

3 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
3 

7 (—1) 
3 

5 (-1) 
2 

-3.743 

-1.291 
-1.284 
+ 1.689 
+2.942 

+2.647 

+2.969 

-762 
+4.942 
-7.676 
+ 3.027 
-6.224 
-2.343 

Opomba: Na eno delegatsko mesto odpade 7.309 delavcev 

II. PROSVETNO-KULTURNO PODROČJE 
1. Ljubljana Center 
2. Ljubljana Bežigrad 

Ljubljana Šiška 
Domžale 
Kamnik 
Litija 

3. Ljubljana Moste-Polje 
Ljubljana Vič-Rudnik 
Cerknica 
Grosuplje 
Kočevje 
Logatec 
Ribnica 
Vrhnika 

4. Jesenice • 
Kranj 
Radovljica 
Škofja Loka 
Tržič 

5. Ajdovščina 
Idrija 
Nova Gorica 
Tolmin 

6. Ilirska Bistrica 
Izola 
Koper 
Piran 
Postojna 
Sežana 

7. Lenart 
Maribor 
Ormož 
Ptuj 
Slovenska Bistrica 

8. Gornja Radgona 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 

9. Dravograd 
Mozirje 
Radlje 
Ravne 
Slovenj Gradec 
Velenje 

10. Celje 
Hrastnik 
Laško 
Slovenske Konjice 
Šentjur 
Šmarje 
Trbovlje 
Zagorje 
Žalec 

16 delegatskih mest 

2.977 
1.544 

637 
384 
201 
838 

3.767 
176 
303 
242 
106 
143 
180 
520 

1.236 
459 
545 
139 

38 
512 

2.033 
312 
171 
204 

1.254 
485 
347 
294 
206 

4.639 
198 
869 
387 
278 
335 
242 
902 

88 
160 
266 
439 
291 
957 

1.393 
135 
211 
278 
196 
567 
363 
300 
471 

8.634 

5.743. 

5.755 

2.899 

2.237 

2.755 

6.299 

1.757- 

2.191 

+201 

-121 

+ 133 

+88 

-574 

-56 

+677 

-1.054 

+620 

3.984 -1.103 
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11. Brežice 
Črnomelj 
Krško 
Metlika 
Novo mesto 
Sevnica 
Trebnje 

356 
236 
401 

87 
1.256 

227 
229 2.784 -27 

Opomba: Na eno delegatsko mesto odoađe 2.811 delavcev. 

III. SOCIALNO-ZDRAVSTVENO PODROČJE - 15 delegatskih mest 

1. Ljubljana Center ■ 
2. Ljubljana Bežigrad „ 1.584 

Ljubljana Šiška 1.616 
Domžale 484 
Kamnik 416 
Litija 181 

3. Ljubljana Moste-Polje 1.180 
Ljubljana Vič-Rudnik * 1.166 
Cerknica 111 
Grosuplje 402 
Kočevje 230 
Logatec 105 
Ribnica 98 
Vrhnika 224 

4. Jesenice 846 
Kranj 1.893 
Radovljica 555 
Škofja Loka 473 
Tržič 170 

5. Ajdovščina 176 
Idrija 470 
Nova Gorica , 1.458 
Tolmin 259 

6. Ilirska Bistrica 128 
Izola 465 
Koper 1.655 
Piran 333 
Postojna 392 
Sežana 379 

7. Lenart 261 
Maribor 5.364 
Ormož 257 
Ptuj 1.308 
Slovenska Bistrica 338 

8. Gornja Radgona 315 
Lendava 187 
Ljutomer 237 
Murska Sobota 1.273 

9. Dravograd 111 
Mozirje 90 
Radlje _ 103 
Ravne ' 439 
Slovenj Gradec 696 
Velenje 830 

10. Celje . 3.058 
Hrastnik 105 
Laško 320 
Slovenske Konjice 185 
Šentjur 101 
Šmarje 921 
Trbovlje 647 
Zagorje 140 
Žalec 404 

11. Brežice 758 
Črnomelj 175 
Krško 256 
Metlika 106 
Novo mesto A 1.609 

, Sevnica 255 
Trebnje 125 

7.075 

4.281 

+ 1.009 

-1.782 

3.516 

3.937 

2.363 

3.352 

7.528 

2.012 

2.269 

+483 

+ 904 

-670 

+319 

+ 1.462 

-1.021 

-764 

5.881 -185 

3.284 + 261 
Opomba: Na eno delegatsko mesto odpade 3033 deiavcev. 
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Osnutek zakona o inve- 
sticijskih vlaganjih So- 
cialistične republike 
Slovenije v graditev ob- 
jektov in nabavo opre- 
me v obdobju leta 1981 
do leta 1985 (ESA-631) 

Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije je na*sejah 
Zbora združenega dela in Zbo- 
ra občin dne 29/12-1980 spre- 
jela predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih vlaga- 
njih Socialistične republike 
Slovenije v graditev objektov 
in nabavo opreme v obdobju 
od leta 1978 do leta 1982 in 
naložila predlagatelju, da pri 
pripravi osnutka zakona upo- 
števa pripombe delovnih teles 
skupščine in zborov. 

Vsebinsko predlagani osnu- 
tek zakona sledi sprejetemu 
predlogu za izdajo zakona. 
Vendar je program investicij 
na vseh področjih tako bistve- 
no spremenjen po namenih in 
dinamiki vlaganj, da je biio po- 
trebno spremeniti oziroma do- 
polniti praktično vse določbe 
zakona. Program investicijskih, 
vlaganj v letih 1978 do 1980 ni 
bil izvršen v planiranem obse- 
gu, ampak samo 41,6 odstost- 
no. Na realizacijo programa so 
vplivale predvsem nepredvide- 
ne okoliščine v zvezi z izbiro 
možnih lokacij, dolgotrajne 
priprave za pridobitev zemljišč 
za gradnjo, izredna zahtevnost 
pri izvajanju nekaterih adapta- 
cij, prevelike prekoračitve pre- 
dračunskih vrednosti nekate- 
rih investicij, pa tudi ukrepi 
ekonomske politike, ki so v le- 
tu 1980 narekovali zmanjšanje 
investicij, zahtevajo restrikti- 
ven pristop glede negospodar- 
skih investicij tudi v tem sred- 
njeročnem obdobju. 

Predlagatelj je zato namesto 
sprememb in dopolnitev ve- 
ljavnega zakona pripravil 
osnutek novega zakona, ki 
znantno zmanjšuje prvotno 
predvidena investicijska vlaga- 
nja in bolj pregledno izkazuje 
investicije, ki so bile začete na 
podlagi zakona iz leta 1978 in 
ki jih je potrebno nadaljevati 
ter nova vlaganja za naloge 
predvidene v družbenem pla- 
nu SR Slovenije za obdobje od 
leta 1981 do 1985. V skladu s 
predlogom za izdajo zakona 
so v osnutku zakona opuščene 
investicije na posameznih po- 
dročjih tako, da so v spreme- 
njenem programu predvidene 
predvsem investicije v tiste ob- 

jekte, ki so že v gradnji in v 
katere so bila že vložena znat- 
na sredstva ter tiste investicije, 
ki jih glede na ugotovljene 
družbene potrebe ni več mo- 
goče odlagati. 

V osnutku zakona so predvi- 
dena investicijska vlaganja re- 
pulike za ustvarjanje material- 
nih pogojev za uresničevanje 
najpomembnejših nalog 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. S 
predlagano spremembo zako- 
na je predvidena izvedba pro- 
grama, ki pomeni zagotavlja- 
nje neposredni pogojev za 
uspešno vodenje množičnega 
oboroženega odpora na ob- 
močju republike. Za ta namen 
so predvidena sredstva v zne- 
sku 293,8000.000 dinarjev. 

Za nadaljevanje investicij po 
zakonu o investicijskih vlaga- 
njih Socialistične republike 
Slovenije v graditev objektov 
in nabavo opreme v obdobju 
od leta 1978 do leta 1982 ter za 
nove investicije v tem srednje- 
ročnem obdobju je za potrebe 
na področju notranjih zadev v 
osnutku zakona predvideno 
324,072.000 dinarjev. Od tega 
za dokončanje gradenj 
246,700.000 dinarjev, za nova 
investicijska vlaganja pa 
77,372.000 dinarjev. 

Investicijska vlaganja za po- 
trebe pravosodnih organov in 
Zavodov za izvrševanje kazen- 
skih sankcij so znatno zmanj- 
šana. Po osnutku zakona je 
predvideno le dokončanje 
nadzidave sodnega objekta v 
Mariboru in nadaljevanje grad- 
nje sodnega poslopja v Kopru 
ter objektov zapora v Novi Go- 
rici. Kljub izkazanim potrebam 
niso predvidene nove naložbe 
za zavode za izvrševanje ka- 
zenskih sankcij, ampak je za te 
namene predvidena samo pri- 
prava investicijsko tehnične 

.dokumentacije. Sredstva za te 
namene znašajo skupaj 
100,000.000 dinarjev. 

Investicije za potrebe Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiške upravne 
organe so v celoti opuščene, 
ravno tako so znatno zmanjša- 
ne investicije za potrebe repu- 
bliških upravnih organizacij in 
zajemajo samo izdelavo inve- 

sticijsko tehnične dokumenta- 
cije za prizidka I. in II. Arhiva 
SR Slovenije ter za novi objekt 
Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko. Sredstva za te namene 
znašajo 8,400»000 dinarjev. 

Po osnutku zakona znašajo 
skupna sredstva za financira- 
nje programa investicijskih 
vlaganj 726,272.000 dinarjev, 
po predlogu za izdajo zakona 
pa je bilo predvideno 
1,066.012.000 dinarjev. Zaradi 
predlaganih naložb republiški 
proračun v novem srednjeroč- 
nem obdobju ne bo bolj obre- 
menjen kot je bil v obdobju 
1976-1980. 

Tako kot v dosedanjem za- 
konu je tudi po predlaganem 
osnutku zakona Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poo- 

blaščen, da usklajuje izvrševa- 
nje programa in glede na ugo- 
tovljene potrebe spreminja di- 
namiko vlaganj v posameznem 
letu. 

V osnutku Zakona je izho- 
diščna cena investicijskih na- 
ložb določena na podlagi cen 
iz leta 1980, kot osnova za va- 
lorizacijo cen pa je predvidena 
uporaba metodologije Sploš- 
nega združenja gradbeništva 
in industrije gradbenega mate- 
riala Slovenije. 

S sprejemom predlaganega 
zakona bi prenehal veljati Za- 
kon o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v gradnjo objek- 
tov in nabavo opreme v ob- 
dobju od leta 1978 do leta 
1982. 

Predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi no- 
madske paše (ESA-555) 

Predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi nomadske 
paše z osnutkom zakona je bil 
obravnavan na 41. seji zbora 
občin in 42. seji zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije dne 30. 9.1980. Navede- 
ni zakon so predhodno obrav- 
navali Odbor za agrarno politi- 
ko zbora združenega dela, Od- 
bor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem in Zbora občih 
in -Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije. 

Pristojna zbora Skupščine 
SR Slovenije sta na podlagi 
razprave na sejah zborov in 
poročil teles Skupščine SR 
Slovenije naložila predlagate- 
lju, da pri pripravi predloga za- 
kona prouči vse dane pripom- 
be in jih upošteva pri pripravi 
predloga zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi 
predloga zakona proučil preje- 
te pripombe in jih tudi upošte- 
val v tekstu predloga zakona. 

Tako se je izraz »zarubiti« 
nadomestil z izrazom »zase- 
či«. V 6. členu predloga (4. 
člen osnutka) je tudi jasno po- 
vedano, da gre za odločbo o 
omejitvi gibanja črede. Upo- 
števane pa so tudi skoraj vse 
pripombe zakonodajno-prav- 
ne komisije Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlagatelj pa pri pripravi 
predloga zakona ni mogel 
upoštevati naslednjih pripomb 
in predlogov: 

1. V osnutku zakona je bilo 
predvideno, da bi škodo, pov- 

zročeno z nomadsko pašo, 
ugotavlja! občinski upravni or- 
gan, pristojen za kmetijstvo 
oziroma gozdarstvo in da bi se 
za pokritje te škode lahko za- 
segel in prodal del živali v čre- 
di. Pripomba je bila, da naj se 
škoda ugotavija pred odpremo 
živali v kraj prebivališča lastni- 
ka. Predlagatelj je ob prouče- 
vanju te rešitve ugotovil, da bi 
s takšno določbo le zavirali 
osnovni namen zakona, to je 
čim prejšnjo odstranitev živali 
nazaj v prebivališče lastnika. 
Nato bi občinski upravni or- 
gan, pristojen za določitev od- 
škodnine s pomočjo strokov- 
njakov, določil odškodnino in 
izdal odločbo o njej. Ker bi ta 
postopek le zaviral osnovni 
namen tega zakona, to je pre- 
prečitev vsakršne škode in to 
na način, da se čreda v čim 
krajšem času odstrani in se ta- 
ko prepreči škodno dejanje, in 
ker gre za povsem tipično od- 
škodnino, se je predlagatelj 
odločil, da bi postopek za do- 
ločitev te odškodnine še na- 
prej ostal v sodni pristojnosti, 
kot je to v sedaj veljavnem za- 
konu, iri da bi tudi izvršba tekla 
preko sodišča. Na podlagi te 
odločitve je v predlogu zakona 
črtana tudi določba o zasegu 
dela črede za poplačilo odško- 
dnine." 

2. Predlagatelj tudi ni mogel 
upoštevati pripombe, da naj bi 
se jasneje določile obveznosti 
in dolžnosti organizacij zdru- 
ženega dela in posameznikov, 
ki se ukvarjajo s prevozom bla- 
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ga v javnem prometu in klavnic 
in da naj se njihovo neizvaja- 
nje določb tega zakona sank- 
cionira. 

Predlagatelj se zaveda, da 
bo možno izvesti odstranitev 
črede le s hitrim, skupnim in 
organiziranim delovanjem ta- 
ko občinskih inšpekcijskih or- 
ganov kot tudi organizacij 
združenega dela - tistih, ki bo- 
do prevzele čredo do prisilne 
odstranitve, prevoznikov in 
klavnic, vendar kljub temu ni 
moč z zakonom določiti takš- 
nih dolžnosti in obveznosti or- 
ganizacijam združenega dela 
in seveda tudi posameznikom. 
Predlog zakona pa določa, da 
se to uredi s pogodbo med ob- 
čino in ustrezno organizacijo, 
saj gre za zadevo iz pristojno- 
sti občin. 

3. Predlagatelj tudi ni upo- 
števal pripombe delegata zbo- 
ra združenega dela, da zaseže- 
ne živali ne bi šle v zakol, tem- 
več naj bi jih gojili naprej, češ 
da gre za plemenske živali- 
Predlagatelj pojasnjuje, da pri 
nomadski paši praviloma ne 
gre za plemenske živali, poleg 
tega pa so živali običajno v sla- 
bem zdravstvenem stanju, ta- 
ko da je že zaradi zavarovanja 
drugih vrst živali potrebno za- 
sežene in odvzete živali z no- 
madske paše odstraniti. 

Predlagatelj je v predlog za- 
kona vnesel še nekatere druge 
spremembe in dopolnitve 
predvsem z namenom, da bi se 
dalo po tem zakonu čim bolje 
in čim hitreje ukrepati. Takšne 
spremembe so zlasti: 

1. V 4. členu, kjer je dano 
pooblastilo veterinarskim or- 
ganizacijam združenega dela, 
da ob razkladanju živali z jav- 
nih prevoznih sredstev, ugoto- 
vijo tudi, aii bo oskrbovalec or- 
ganizirano pasel živali. Če 
oskrbovalec nomadsko pase 
živali, kar je s tem zakonom 
prepovedano, takega doku- 
menta nima, mu veterinar z 
odločbo (lahko tudi ustno) 
prepove razkladanje živali in o 
tem obvesti kmetijskega inš- 
pektorja, ki je pristojen za pri- 
silno odstranitev. Veterinar bo 
moral tako obvestiti kmetijske- 
ga inšpektorja oziroma načel- 
nika občinskih inšpekcijskih 
služb. V primeru pa, da prepo- 
ved razkladanja živine ne bo 
mogoča, bo moral delavec ve- 
terinarske organizacije obve- 
stiti tudi organizacijo,^.! bo 
skrbela za čredo do prisilne 
odstranitve. Pooblaščena ve- 
terinarska organizacija lahko 
omeji gibanja tuđi čredi živali, 
ki jo zateče na nomadski paši. 
Seveda mora o tem obvestiti 
kmetijski inšpekcijski organ, ki 
je pristojen za prisilno odstra- 
nitev črede. Enaka pooblastila 

imajo po predlogu zakona tudi 
delavci organov za notranje 
Zadeve, če ob opravljanju kon- 
trole prometa ali drugih svojih 
dolžnosti, odkrijejo čredo, na- 
menjeno na nomadsko pašo 
ali jo zatečejo na nomadski 
paši. 

Potrebna je tudi posebna 
določba o vročanju odločb in 
drugih upravnih pisanj oskr- 
bovalcu črede (ki je lahko last- 
nik ali pa le pastir črede). Gre 
za poseben primer vročanja, 
saj se akti in druga pisanja ne 
vročajo lastniku, če ta ni s čre- 
do na nomadski paši, ker se 
šteje, da je oskrbovalec tudi 
stranka v postopku v zvezi s 
prisilno odstranitvijo črede. Če 
pa ta oskrbovalec zavrne prev- 
zem pisanj, ga vročevalec ust- 
no seznani z njimi in vpiše na 
vročilnico potrebne podatke in 
s tem se šteje vročitev za 
opravljeno. To je zelo po- 
membna določba v tem zako- 
nu, saj bi bilo brez nje izvaja- 
nje tega zakona pogosto one- 
mogočeno. V zakonu o sploš- 
nem upravnem postopku na- 
mrsč ni ustrezne določbe, ki bi 
reševala poseben primer vro- 
čitve, ko stranka noče sprejeti 
upravnih pisanj, od vročitve le- 
teh dalje pa šele organ lahko 
ukrepa.. 

Nova je tudi določba, po ka- 
teri bodo občine, kjer se no- 
madska paša pojavlja, sklenile 
pogodbo z ustrezno usposob- 
ljeno organizacijo združenega 
deia, ki bo zadolžena prevzeti 
čredo, ki ji bo omejeno giba- 
nje, poskrbeti za odbiro živali 
za zaseg in odvzem, poskrbeti 
za prisilno odstranitev črede in 
za klanje živali. 

Deld delavcev, kakor tudi 
drugi stroški te organizacije, 
bodo vračunani med stroške 
prisilne odstranitve črede, ki 
se poplačajo iz sredstev, dob- 
ljenih s prodajo živali klavni- 
cam. 

V 3. členu zakona je črtana 
določba o tem, da se v odločbi 
o dovolitvi paše določi tudi od- 
škodnina za škodo, povzroče- 
no s to pašo, to pa zato, ker se 
škoda ne more ugotavljati vna-. 
prej. Občinski upravni organ, 
pr-istojen za kmetijstvo, bo v 
odločbi glede na dogovor z 
lastniki in uporabniki zemljišč, 
kjer bo ta paša, določil tudi 
denarno nadomestilo za upo- 
rabo teh zemljišč, če pa bo na- 
stala na teh zemljiščih škoda, 
bodo lastniki oziroma uporab- 
niki uveljavili odškodnino pri 
pristojnem temeljnem sodišču. 

Giede finančnih in drugih 
posledic tega zakona za druž- 
benopolitične skupnosti, za 
organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organi- 

zacije in skupnosti je bilo tudi 
že v prejšnji fazi zakonodajne- 
ga postopka pojasnjeno, da 
novih finančnih obveznosti za- 
kon ne prinaša, temveč jih 
kvečjemu ukinja, saj bi morale 
občine po dosedanjih rešitvah 
obstoječega zakona v svojih 
proračunih predvideti sredstva 
za prisilno odstranitev črede, 
in šele po opravljeni odstrani- 
tvi poskušati dobiti povračilo 
stroškov od lastnika (uporab- 
nika), medtem ko je po predlo- 
ženem zakonu občini omogo- 
čeno za poplačilo stroškov za- 
seči in odvzeti ustrezen del 
črede. 

Nove delovne obveznosti pa 
nastanejo po predloženem za- 
konu občinam, ki so se dolžne 
s pogodbo'dogovoriti z ustrez- 
no organizacijo, ki bo dolžna 
skrbeti za zaseženo čredo, po- 
skrbeti za odbiro živali za kla- 
nje, za prisilno odstranitev čre- 
de ter za klanje zaseženih in 
odvzetih živali. 

Na novo so zadolžene tudi 
veterinarske organizacije 
združenega dela, da ukrepajo 
po tem zakonu, kajti njihova 
prisotnost ob razkladanju živa- 
li in hitro ukrepanje sta prav 
gotovo najbolj učinkovit način 
preprečitve nomadske paše. 

Predlog odloka o poo- 
blastitvi izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, 
da sklene družbeni do- 
govor o mladinskih de- 
lovnih akcijah za obdob- 
je 1381-1983 (ESA-681) 

Ob izteku družbenega dogo- 
vora o mladinskih delovnih ak- 
cijah, ki je v preteklem petlet- 
nem obdobju predstavljal 
osnovo za razvoj in organizira- 
nje mladinskega prostovoljne- 
ga dela v naši repubiiki smo 
ocenili in analizirali uresniče- 
vanje družbenega dogovora 
ter ugotovili, da tak način 
družbenega dogovarjanja in 
samoupravnega sporazume- 
vanja predstavlja realno in edi- 
no možno osnovo za nadaljnji 
razvoj mladinskega prostovolj- 
nega dela v obdobju 
1981-1985. 

Na osnovi dogovarjanja in 
usklajevanja s podpisniki je bil 
oblikovan predlog Družbene- 
ga dogovora, ki predstavlja 
osnovo na podlagi katere bo- 
do podpisniki vsako leto v sa- 
moupravnih sporazumih kon- 
kretizirali program mladinskih 
delovnih akcij in finančno 
osnovo za izvedbo dogovorje- 
nega programa. 

V temeljnih usmeritvah in 
osnovah za organiziranje MĐA 
v obdobju 1981-1985, ki so bi- 
le verificirane na koordinacij- 
skem obdobju podpisnikov 
družbenega dogovora in spre- 
jete na 2. seji republiške kon- 
ference ZSM Slovenije smo 
opredelili ovirni program mla- 
dinskih delovnih akt '' v na- 
slednjih petih letih. Tako bomo 
vsako leto prvenstveno na 
manj razvitih obmejnih ob- 
močjih v naši repubiiki organi- 
zirali deset republiških in zvez- 

nih MDA s približno 5.000 ude- 
leženci! Skupaj naj bi udele-. 
ženci MDA v petih letih opravili 
približno 2.500.000 delovnih ur 
pri izgradnji infrastrukturnih 
objektov v vrednosti približno 
470.000.000,00 dinarjev (plan- 
ske cene 80). Za izvedbo dogo- 
vorjenega programa MDA pa 
bomo na osnovi planiranja po- 
trebovali približno 250.000.000 
dinarjev (planske cene 80), od 
tega naj bi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v nasled- 
njih petih letih zagotovil 
50.000.000 dinarjev (planske 
cene 80). 

18. člen predloga družbene- 
ga dogovora govori o obvez- 
nosti Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije do sodelova- 
nja pri oblikovanju programov 
MDA in obveznosti Izvršnega 
sveta da vsako leto, na osfoovi 
konkretizacije v letnem sa- 
moupravnem sporazumu za- 
gotavlja del sredstev za pripra- 
vo in izvedbo MDA oziroma 
konkretno za delo Centra za 
mladinske delovne akcije pri P 
RK ZSMS (v skladu s 36. čle- 
nom družbenega dogovora) in 
za financiranje dogovorjenih 
nalog kot so: informativnopro- 
pagandna dejavnost, financi- 
ranje publikacij in priročnikov 
s področja mladinskega pro- 
stovoljnega dela, izdelava priz- 
nanj in pohval, nakup uniform 
in copat za udeležence mla- 
dinskih delovnih akcij ipd. 

Predlog družbenega dogo- 
vora sta na svojih sejah obrav- 
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navala tudi odbor za družbe- 
nopolitični sistem organizacije 
republiške uprave, pravosodje 
in proračun in odbor za druž- 
bene dejavnosti Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije, ki 

sta podprla predlog in predla- 
gata Izvršnemu svetu, da pred- 
log dogovora obravnava in 
sprejme in ga pošije v obrav- 
navo Skupščini SR Slovenije s 
predlogom odloka o poobla- 

stitvi Izvršnega sveta za podpis 
družbenega dogovora. 

Hkrati predlagata, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
določi kot podpisnika in dele- 

gata v Koordinacijskem odbo- 
ru za izvajanje dogovora tova- 
rišico Majdo Poljanšek, pred- 
sednico Republiškega komite- 
ja za vzgojo in izobraževanje in 
telesno kulturo. 

VPRAŠANJA DELE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 18, 2. 1981 
<6 

- Odlok o novih davčnih stopnjah je 
povzročil zmedo 

Jože Globačnlk 
delegat Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
je postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Na podlagi zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev 
v prometu je Zvezni izvršni 
svet sprejel odlok, s katerim 
je določil nove davčne stop- 
nje za vrsto proizvodov v pro- 
metu. Pri uresničevanju teh 
novih stopenj je očitno prišlo 
do zmede, vsaj za celo vrsto 
proizvodov, za katere je na 
novo predpisan prometni da- 
vek. Vprašujem izvršni svet, 
kako ocenjuje to stanje. Ali 
gre za subjektivne ali objek- 
tivne vzroke, ali so odpoveda- 
le zveze ali so vzroki kje 
drugje. 

Dodal bi rad še nekaj. Bolj 
ali manj smo obveščeni o te- 
žavah pri usklajevanju spre- 
memb in dopolnitev omenje- 
nega zakona in cenimo vse 
napore, ki so bili vloženi v us- 
klajevanje. Zato se toliko bolj 
upravičeno postavlja vpraša- 
nje, kako je mogoče, da tak- 
šen napor dobrih dveh mese- 
cev zapravljamo ob operacio- 
nalizaciji zakona. 

Moje vprašanje se torej ne 
nanaša na prejšnje postopke, 
ampak na dogodke od takrat 
dalje, ko smo bili usklajeni. 
Očitno je prišlo do kratkega 
stika v tem, kako zadevo ope- 
racionalizirati. Če se ne more- 
mo med seboj v Jugoslaviji 
obvestiti o tem, kaj se mora 
zgoditi na našem ozemlju, po- 
tem se mi zdi, da tu nekaj ni v 
redu. Domnevam in sem pre- 
pričan, in to srno v preteklosti 
že večkrat dokazali, da je celo 
v dosti krajšem času to moč 
narediti, in da gre v tem pri- 
meru za subjektivne slabosti. 
Če smo bili v republiki mobil- 
ni, potem ie potrebno verjjetno 
v razčiščevanju te zadeve 
vendar postaviti vprašanje, 
kdo je bil v federaciji dolžan 

to akcijo operativno izpeljati. 
Nekdo mora biti za to odgovo- 
ren in zdi se mi, da bi bilo 
prav, da delegati v Zboru re- 
publik in pokrajin postavijo to 
vprašanje. 

Da ponovim, gre v bistvu za 
tri stvari: 

1. kako je mogoče, da pri 
1,9% povečanju življenjskih 
stroškov (to je sicer statistič- 
na ugotovitev, ki v resnici po- 
meni za vsakega posamezni- 
ka zelo različno povečanje 
življenjskih stroškov), za razli- 
ko od sedanje prakse ni bilo 
temeljite obrazložitve odgo- 
vornega človeka v Zveznem 
izvršnem svetu, ki je predla- 
gatelj tega ukrepa, rte glede 
na to, kako je bil akt spreje- 
man, in koliko časa je tekla 
diskusija o njemu; 

2. kako je mogoče, da te- 
hnične navodila niso bila pri- 
pravljena pravočasno, saj gre 
v bistvu za predlog Zveznega 
izvršnega sveta in se je na- 
prej vedelo, kaj vse to pomeni 
in za katere artikle gre; 

3. postavlja se tudi vpraša- 
nje, ali je prav, da se ne upo- 
števa dovolj možnosti, da se 
prek ukrepov fiskalne politike 
vpliva tudi na politiko na dru- 
gih področjih, npr. na področ- 
ju energetike. 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Skufca, republiški pod- 
sekretar v Republiškem se- 
kretariatu za finance: 

1. Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev 
v prometu (Uradni list SFRJ, 
št. 3/81) je bil sprejet v Skup- 
ščini SFRJ dne' 21. januarja 
1981, začel pa je veljati z 
dnem objave v Uradnem listu 
SFRJ, to je dne 22. januarja 
1981. Hkrati je začela veljati 
tudi uredba o spremembi in 
dopolnitvi uredbe o poveča- 
nju, zmanjšanju oziroma od- 

pravi stopenj temeljnega dav- 
ka od posameznih proizvodov 
(Uradni list SFRJ, št. 3/31), ki 
jo je izdal Zvezni izvršni svet. 

Pri izvajanju sprejetega za- 
kona in uredbe je prišlo do 
prekasnih obvestil oz. navodil 
zveznih upravnih organov in 
zaradi tega do pomanjkljivosti 
pri tehnični izvedbi zakona in 
uredbe v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so bile dolžne 
opraviti popis, in slabe infor- 
miranosti občanov o vzrokih 
in razlogih za povečanje te- 
meljnega prometnega davka. 

Zaradi tega je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije opo- 
zoril Zvezni izvršni svet, na ta- 
ko nekoordinirano in nepri- 
pravljeno akcijo, kakor tu^i, 
da posreduje javnosti širšo 
politično in gospodarsko 
obrazložitev sprejetih ukre- 
pov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je še isti dan na seji 
tiskovnega sveta pri Republi- 
ški konferenci SZDL Slovenije 
posredoval za delovne ljudi in 
občane v Sloveniji obširnejšo 
utemeljitev sprejetih spre- 
memb. Naslednji dan po izve- 
denem povečanju stopenj te- 
meljnega prometnega davka 
je Zvezni izvršni svet obvestil 
javnost o vzrokih za poveča- 
nje temeljnega prometnega 
davka in o dolgotrajnem us- 
klajevanju stališč med repu- 
blikami in avtonomnima po- 
krajinama. 

2. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je glede na oce- 
no, da bo v Skupščini SFRJ 
dne 21. januarja 1981 obrav- 
navan navedeni zakon, obve- 
stil predsednike občinskih 
izvršnih svetov na posvetu na 
Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije o predvidenih spre- 
membah ter o obveznosti ob- 
činskih izvršnih svetov, da 
izvedejo te naloge v skladu z 
navodili, ki jih bodo sprejeli. 
Prav tako je naročil pristojnim 
upravnim organom, da na 
podlagi podatkov, s katerimi 
so razpolagali, že pripravijo 
osnutek obvestila občinskim 
izvršnim svetom o vzrokih po- 
večanja stopenj temeljnega 
prometnega davka, o spre- 
membah stopenj in o drugih 
tehničnih navodilih za izved- 

bo popisa. Za posredovanje 
ustreznih navodil za izvedbo 
je imel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije organizirano 
stalno dežurno službo. 

izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je od Zveznega 
izvršnega sveta prvo sporoči- 
jo o sprejetem povečanju sto- 
penj temeljnega prometnega 
aavka sprejel dne 22. januarja 
1S81 ob 5. uri zjutraj. To spo- 
ročilo se je nanašalo le na 
povečanje stopenj temeljne- 
ga prometnega davka pri 
naftnih derivatih in cigaretah 
medtem ko je sporočilo o 
sprejetem povečanju temelj- 
nega prometnega davka pri 
blagu široke potrošnje prišlo 
šale ob 10. uri. Preko »TA- 
NJUGA« pa so bile objavljene 
podrobne informacije že v 
zadnji izdaji »DELA« z dne 22. 
januarja 1981. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je glede na kasnitev 
sporočil oz. navodil Zveznega 
izvršnega sveta naročil ob- 
činskim izvršnim svetom, če- 
prav še ni imel navodil zvez- 
nih upravnih organov, da v or- 
ganizacijah združenega dela 
tekom 22/1-1981 opravljajo 
potrebne popise, nove cene 
pa prično uveljavljati takoj po 
popisu, najpozneje pa 23/1- 
1S81 zjutraj. Posebej so bili o 
tem seznanjeni predsedniki 
izvršnih svetov v občinah, in 
opozorjeni, da morajo skrbeti 
za nemoteno preskrbo obča- 
nov in z aktivnostjo inšpekcij 
preprečiti eventualne špeku- 
lacije in nakupovalno mrzlico. 

3. Poleg povečanja stopenj 
temeljnega prometnega dav- 
ka za naftne derivate so bile 
povečane stopnje tudi za bla- 
go široke potrošnje razen za 
izdelke iz tarifnih številk 6 - 
osebni avtomobili, 11 - bela 
tehnika, pohištvo, stavbni in 
mizarski izdelki, opeka in ne- 
kateri drugi keramični izdelki, 
kolesa, izdelki iz usnja, umet- 
nega usnja ali skaja, določeni 
izdelki iz gumija, čokolada in 
drugi živilski izdelki, ki vsebu- 
jejo kakao, zdravila in še ne- 
kateri drugi izdelki, ki so po- 
membnejši za življenjski stan- 
dard in 12 - tekstilni izdelki, 
obutev, detergenti, lesne plo- 
šče. 

poročevalec 43 



Delegacija SR Slovenije je 
podpirala prvi predlog Zvez- 
nega Izvršnega sveta, v kate- 
rem je bilo predlagano pove- 
čanje stopenj temeljnega pro- 
metnega davka od diesel go- 
riv in cd mazuta. S tem bi v 
večji marl upoštevali poleg fi- 
skalnega cilja i» cilje ener- 
getske in prometne politike. V 
postopku usklajevanja med 
republikami in pokrajinsma je 
bila sprejeta rešitev, ki je do- 

ločena z zakonom. 
Povišanje cen naftnih deri- 

vatov vključuje poleg višjega 
temeljnega prometnega dav- 
ka tudi povečanje rafinerijske 
cene, marže, sredstev za po- 
sebne namene in prispevka 
za ceste - cestnine. 

Prispsvek za ceste se zbira 
na posebnem računu na pod- 
lagi odtok® Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenija, ta tu- 

di določi namen uporabe 
vplačanega prispevka, kot 
npr. za ceste, za modernizaci- 
jo železnic, za premog - ener- 
getiko in za druge namene. 

Na podlagi navedenega 
ugotavlja izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, da so pri 
delu nskaterih zveznih uprav- 
nih organov nastale po- 
manjkljivosti pri obveščanju 
občanov o vzrokih za poveča- 

nje temeljnega' prometnega 
davka, kakor tudi pri posredo- 
vanju navodil za uveljavitev 
sprejetih sprememb. Glede 
dela Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije pa meni, 
da je storil vse potrebno, da bi 
se sprejate spremembe pri 
temeljnem prometnem davku 
izpeljale pravočasno • In v 
skladu z zakonom, kakor tudi 
to, da rte bi prišlo do motenj v 
preskrbi občanov. 

SKLEP 
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije 

je na seji dne 19. 2. 1381 obravnavalo pobudo, ki jo je 
vložil Marjan Petrlč iz Izole, in je 

sklenilo: 
Pobuda se ne sprejme in se na začne postopek za oesno 

ustavnosti določbe 3. odstavka 67. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih v besedilu, ki je bilo uveljavljeno z do- 
ločbo 1. člena zakona o spremembi Ih dopolnitvi zakona o 
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, it. 10/76). 

Obrazložitev 
Občan je dal pobudo za oceno ustavnosti v izreku sklepa 

navedene določbe zakona, s katero se omogoča stanodajalcu 
v primeru, ko delavcu po lastni izjavi (razen v primerih upoko- 
jitve, ali krivdi preneha lastnost delavca v združenem delu, 
odpoved stanovanjske pogodbe, če delavec nima petletne 
oziroma s splošnim aktom stanodajalca določene krajše ne- 
prekinjene delovne dobe pri stanodajalcu. Pobudnik meni. da 
navedena določba ni v skladu z ustavo, saj bo moral izprazniti 
stanovanje, ker pristanodajalcu ni združeval dela pet let, če- 
prav že 30 let prispeva v sklad za stanovanjsko izgradnjo. 

S stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je družbena last- 
nina se občanu po ustavi zagotavlja, da pod pogoji, ki jih 
določa zakon, trajno uporablja to stanovanje za zadovoljeva- 
nje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb (1. odstavek 

206. člena ustave). Navedene pravice in obveznosti delovnih 
ljudi in občanov ter stanodajalcev opredeljuje zakon o stano- 
vanjskih razmerjih. Le-ta med drugim določa, da občan pri- 
dobi stanovanjsko pravico z dnem zakonite vselitve v stanova- 
nje na podlagi stanovanjske pogodbe (10. člen) ter da imajo 
pravico oddajati stanovanja v uporabo delovnim ljudem orga- 
nizacije združenega dela, ki so kot investitorji zgradile stano- 
vanja ali na njem pridobile pravico uporabe (3. člen), kakor 
tudi kdaj lahko stanodajalec odpove imetniku stanovanjske 
pravice stanovanjsko pogodbo (62. do 68. člen). Med primeri, 
ko stanodajalec lahko odpove stanovanjsko pogodbo imet- 
niku stanovanjske pravice, je v 67. členu zakona vključen 
primer, ko je imetniku stanovanjske pravice, ki je dobil stano- 
vanje od organizacije združenega dela prenehala lastnost 
delavca v združenem delu po lastni izjavi (razen v primeru 
upokojitve) ali krivdi. 

Ob upoštevanju, da se področje stanovanjskih razmerij 
ureja z zakonom (10. točka 321. člena ustave) in da je po 
ustavi pravica trajne uporabstanovanja odvisna od pogojev, 
ki jih določi zakon, ni v neskladju z ustavo, če je bil za 
imetnika stanovanjske pravice, ki je dobil stanovanje od orga- 
nizacije združenega dela kot stanodajalca določen kot zako- 
niti odpovedni razlog tudi prenehanje lastnosti delavca v 
združenem delu po lastni izjavi ali krivdi, v zvezi s tem pa tudi 
določeni pogoji, ko stanodajalec po tem odpovednem razlogu 
ne more delavcu odpovedati stanovanjske pogodbe. 

Glede na navedeno je ustavno sodišče po 15. členu zakona 
o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo kot je razvidno iz izreka 
sklepa. 
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