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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE  

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c°"'5dln 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

kolikor je z ustavo ali zakonom ne organizacije združenega 
zato pooblaščena, neposre- dela in iz svojih osebnih do- 
dno izvršuje. hodkov davke in druge davšči- 

Ustavna podlaga je podana ne v skladu z namenom oziro- 
tudi v prvem odstavku 35. čle- ma s cilji, za katere so name- 
na Ustave SR Slovenije, po ka- njena z davki in drugimi dav- 
terem delavci v združene delu ščinami pridobljena sredstva, 
prispevajo sredstva za sploš- 2. Z zakonom o zagotovitvi 
ne, z Ustavo določene družbe- sredstev za odpravo posledic 

1. Ustavna podlaga za ta za- stična republika Slovenija po ne potrebe, ki jih zadovoljujejo katastrofalnega 
kon je v 14. točki drugega od- republiških organih skrbi za v družbenopolitičnih skupno- prizadel območje Socialistične 
stavka 314. člena Ustave SR izvrševanje zveznih zakonov stih, s tem, da plačujejo tem republike Crne gore v e 
Slovenije, po kateri Sociali- na območju republike ter jih, skupnostim iz dohodka temelj- 1979 (Uradni list bt-Hj, st. 

Predlog zakona o 
dodatnem prispevku 

solidarnosti v letih 1982 
do 1985 (ESA-682) 

VABILO 

delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, skupinam delegatov, skupščinam ob- 
čin v SR Sloveniji in vsem družbenopolitičnim orga- 
nizacijam v republiki, da dajo svoje pobude in pred- 
loge za pripravo programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1982. 

V skladu z informacijo o uveljavljanju metod in 
načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov 
in delovnih teles, ki so jo zbori Skupščine SR Slove- 
nije sprejeli kot podlago za svoje nadaljnje delo, in v 
skladu s spremembami in dopolnitvami poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, ki so jih zbori v osnutku že 
sprejeli, je potrebno pripraviti delovni osnutek pro- 
grama dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 
1982. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je zato 
na seji 21. 9. 1981 oblikovalo posebno delovno 
skupino, ki ima nalogo, da organizira vse potrebno 
za oblikovanje takega programa dela Skupščine za 
leto 1982, ki bo po svoji vsebini program družbeno- 
politične aktivnosti vseh družbenih subjektov, ki 
sodelujejo v skupščinskem odločanju v republiki. 

Da bo program dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za prihodnje leto dejansko odraz življenjskih 
potreb združenega dela in družbene prakse in da 
bodo vanj uvrščena vprašanja, za katerih reševanje 
imajo delovni ljudje in občani v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in skupnostih poseben inte- 

res, vabimo delegacije temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, občinske skupščine, skupine 
delegatov, ki pošiljajo delegate v Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, dele- 
gate Družbenopolitičnega zbora in družbenopoli- 
tične organizacije, da sodelujejo pri oblikovanju 
delovnega programa Skupščine SR Slovenije za 
prihodnje leto s svojimi pobudami in predlogi. Prav 
je, da so ti obrazloženi tako, da bo iz njih razvidna 
vsebina vprašanj, ki naj bi bila predmet obravnave v 
republiški skupščini, in razlogi, ki narekujejo nji- 
hovo prednostno obravnavo. 

Program za prihodnje leto naj bi namreč zajel vsa 
tista vprašanja, o katerih je po njihovi družbeni 
naravi potrebno razpravljati, se dogovarjati in spre- 
jemati odločitve v republiški skupščini, predvsem 
naloge v zvezi s planiranjem razvoja v republiki in 
federaciji, ter konkretne ukrepe in odločitve, ki so 
potrebne za uresničevanje sprejetih planskih doku- 
mentov pri uresničevanju politike ekonomske stabi- 
lizacije. Program mora biti realen in oblikovan tako, 
da bo zagotovljena prednost reševanju najbolj ak- 
tualnih družbenopolitičnih nalog. 

Pobude in predloge pošljite Skupščini SR Slove- 
nije, Ljubljana, Šubičeva 4, najkasneje do 15. okto- 
bra 1981, da bi tako omogočili pravočasno obrav- 
navo in sprejetje programa dela vseh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije zalet o 1982. 

PRILOGA: 

PREDLOG ZAKONA 

o energetskem gospodarstvu (ESA-118) 



36/79), je določena obveznost 
socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokra- 
jin, da za odpravljanje posledic 
potresa zagotovijo svoje pri- 
spevke, ki se določajo v sora- 
zmerju z njihovo udeležbo v 
nominalnem družbenem proi- 
zvodu celotnega gospodarstva 
Jugoslavije v preteklem letu. 

Skupna višina obveznosti 
republik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju od leta 1980 do 
leta 1989 je določena z zako- 
nom o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje 
Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979 (Uradni list 
SFRJ, št. 15/80) na osnovi do- 
končno ocenjene višine škode. 
Vsakoletni znesek obveznosti 
posamezne SR in SAP se ugo- 
tavlja z akti Skupščine SFRJ, 
izdani na podlagi prej navede- 
nega zakona. Tako se npr. 
znesek nominalne obveznosti 
republik in avtonomnih pokra- 
jin za leto 1981, določenih z 
zakonom o sredstvih za odpra- 
vo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje 
Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979 (Uradni list 
SFRJ, št. 30/81) in odlokom o 
zmanjšanju obveznosti repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za 
leto 1981, določenih z zako- 
nom o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje 
Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979 (Uradni list 
SFRJ, št. 30/81). Dokončna vi- 
šina obveznosti SR in SAP za 
leto 1981 pa bo ugotovljena na 
osnovi uporabe odloka Skup- 
ščine SFRJ o ugotavljanju 
strukture sredstev, ki tvorijo 
osnovo za valorizacijo sred- 
stev za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne go- 
re v letu 1979, ob uporabi od- 
ločbe o letnem indeksu cen za 
opremo in gradbene objekte 
za dobo od 1. 7. 1980 do 30. 6. 
1981, ki bo objavljena v no- 
vembru 1981, potem, ko bo 
ugotovljena udeležba SR in 
SAP v nominalnem družbenem 
proizvodu vsega gospodarstva 
SFRJ za leto 1980, obračunana 
po načelu čistih dejavnosti. 
Tako ugotovljena obveznost 
pa bo še zmanjšana za učinke 
ukrepov iz drugega odstavka 
2. člena zakona o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofal- 
nega potresa, ki je prizadel ob- 
močje Socialistične republike 
Črne gore v letu 1979, nastalih 
v letu 1981. 

Iz navedenega izhaja, da je 
način ugotavljanja dokončne 
obveznosti SR Slovenije v ob- 
dobju predlaganja tega pred- 

loga zakona močno otežen, saj 
je odvisen od podatkov, ki bo- 
do ugotovljeni naknadno. 
Ukrepi, ki so predlagani v 
predlogu zakona, so izdelani 
zato na osnovi ocen in nekate- 
rih predpostavk, ki bodo omo- 
gočale - če bodo uresničene - 
izpolnjevanje obveznosti SR 
Slovenije za plačilo prispevka 
SR Črni gori brez obveznosti 
vračila v obdobju od leta 1982 
do 1985. Ob tem je potrebno 
poudariti, da te obveznosti ni 
mogoče izpolniti iz sredstev, 
oblikovanih po zakonu o obli- 
kovanju sredstev solidarnosti 
za odpravljanje posledic na- 
ravnih nesreč, ali iz sredstev, 
ki bi jih zagotovili z dopolni- 
tvami in spremembami tega 
zakona, ker je za zagotavljanje 
sredstev za odpravljanje po- 
sledic potresa v SR Črni gori 
sprejet poseben zvezni zakon 
in se v ta namen ni uporabil 
dogovor SR in SAP o dajanju 
sredstev republikam in avto- 
nomnima pokrajinama za da- 
janje medsebojne pomoči za- 
radi odprave posledic potresa 
ali poplav večjih razsežnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 16/79). 

3. S 4. členom zakona o 
sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje Socialistične 
republike Črne gore v letu 
1979 je določeno, da bodo SR 
in SAP zagotovile sredstva z 
naslednjo dinamiko: 
v letu 1982 5.264.086.000 di- 
narjev 
v letu 1983 5.262.826.700 di- 
narjev 
v letu 1984 4.347.862.700 di- 
narjev 
v letu 1985 4.388.074.000 di- 
narjev. 

Upoštevaje planirani delež 
družbenega proizvoda SR Slo- 
venije v družbenem proizvodu 
Jugoslavije v navedenem ob- 
dobju je niminalna obveznost 
SR Slovenije določena z na- 
slednjimi zneski: 
v letu 1982 873.838.280 dinar- 
jev 

v letu 1983 873.629.232 di- 
narjev 
v letu 1984 721.745.208 dinar- 
jev 

v letu 1985 728.420.284 di- 
narjev. 
Glede na višino obveznosti in 
značaj razporeditve obvezno- 
sti na SR in SAP z zakonom o 
zagotovitvi sredstev in z zako- 
nom o sredstvih je tudi za 
obravnavano obdobje potreb- 
no ugotoviti, da obveznosti ni 
mogoče izpolniti iz sredstev, 
oblikovanih po zakonu o obli- 
kovanju sredstev solidarnosti 
za odpravljanje posledic na- 
ravnih nesreč, ali iz sredstev, 
ki bi jih zagotovili z dopolni- 
tvami in spremembami tega 

zakona. S predlogom zakona 
je predlagano, da se veljavna 
ureditev določitve, obračuna- 
vanja in plačevanja dodatnega 
prispevka solidarnosti uveljavi 
tudi v letih 1982, 1983, 1984 in 
1985 na enakih temeljnih na- 
čelih, na katerih je bil zasno- 
van zakon o dodatnem pri- 
spevku solidarnosti v letih 
1981 in 1982, pri čemer je po- 
trebno upoštevati dosedanje 
izkušnje pri izvajanju tega za- 
kona Takšna rešitev je predla- 
gana z naslednjo utemeljitvijo: 

a) V predlogu družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 (3. 2. 1981) je dolo- 
čeno, da počasnejša rast raz- 
položljivih sredstev za porabo 
v SR Sloveniji zahteva, da vse 
oblike domače končne porabe 
rastejo počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. 

b) Solidarnostna pomoč de- 
lovnih ljudi in občanov pri od- 
pravljanju posledic naravnih 
nesreč se na osnovi veljavne 
ureditve zagotavlja pretežno iz 
sredstev, ki so namenjena 
osebni porabi. Poseganje po 
drugih virih sredstev bi v tem 
primeru pomenilo opustitev 
načel solidarnosti delovnih lju- 
di in občanov ter uveljavitev 
načel omejitve pravic razpola- 
ganja z družbenimi sredstvi in 
preusmerjanje sredstev, na- 
menjenih za potrebe enostav- 
ne in razširjene reprodukcije z 
ukrepi obveznega združevanja 
sredstev, obdavčevanja do- 
hodka ali drugih kategorij v 
družbeni reprodukciji, skratka 
uvedbo ukrepov, ki se sicer 
uporabljajo za doseganje 
planskih ciljev razvoja ali ukre- 
pov tekoče ekonomske poli- 
tike. 

c) Glede na to, da je v letih 
1980 in 1981 že uvedena obre- 
menitev osebnih dohodkov, 
osebnih prejemkov in pokoj- 
nin za zagotovitev sredstev, s 
katerimi se izpolnjujejo obvez- 
nosti SR Slovenije po zakonu 
o sredstvih, bi pomenila opu- 
stitev tega vira sredstev ob 
hkratnem dodatnem, novo 
uvedenem obremenjevanju 
dohodkovnih kategorij ali dru- 
gih oblik sredstev družbene 
reprodukcije, izrazit ukrep, ki 
bi onemogočal doseganje sta- 
bilizacijskih ciljev v tekočem 
srednjeročnem obdobju, saj bi 
se s tem ob izteku solidarnosti 
v letih 1980 in 1981 povečali 
čisti osebni dohodki in drugi 
osebni prejemki, obenem pa 
povečale obremenitve iz do- 
hodka ali obvezna združevanja 
dela čistega dohodka. 

4. Pri predlaganju ureditve 
za zagotovitev sredstev, ki so 
potrebna za plačilo obveznosti 
SR Slovenije v letih 1982 do 
1985 za odpravljanje posledic 

katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje v SR Črni 
gori, je potrebno upoštevati da 
bodo dokončna višina obvez- 
nosti in roki za plačilo dodat- 
nih zneskov obveznosti, ki 
izhajajo iz valorizacije letnih 
obveznosti SR in SAP, določe- 
ni naknadno, ter da je z uved- 
bo te obveznosti Onemogoče- 
na uporaba že oblikovanih ozi- 
roma v obdobju izvajanja tega 
zakona naknadno oblikovanih 
Sredstev solidarnosti za od- 
pravljanje naravnih nesreč za 
ta namen. Predlagani zakon 
bo torej določal: 

- zavezance za plačilo do- 
datnega prispevka solidarnosti 
v letih 1982, 1983, 1984 in 
1985, 

- vir sredstev za plačilo do- 
datnega prispevka solidarnosti 
v teh letih, 

- obračunske osnove in 
stopnje za izračun obveznosti, 

- način in roke za plačilo 
obveznosti. 

1) Po predlagani ureditvi se 
bo plačeval dodatni prispevek 
solidarnosti v letih 1982 do 
1985 v višino 0,8 odstotka od 
vseh oblik osebnih dohodkov, 
od dohodkov po pogodbah o 
delu, od pokojnin, razen od 
pokojnin z varstvenim dodat- 
kom in od pokojnin, ki so nižje 
od zneska pokojnine pod kate- 
rim se ugotavlja upravičenost 
za prejemanje varstvenega do- 
datka ter od drugih osebnih 
prejemkov. 

Pri tem so izvzeti zavezanci 
katerim se ugotavlja davčna 
obveznost po pavšalu, ter tisti 
kmetje, ki so oproščeni plače- 
vanja davka iz dejavnosti ozi- 
roma katerih katastrski doho- 
dek ne presega 10.000 dinar- 
jev. 

Navedena stopnja seveda 
upošteva predpostavko, da 
bodo naraščajoče obveznosti 
po osnovi valorizacije sredstev 
prispevka dosežene v enakem 
obsegu, kakor se gibljejo 
osebni dohodki in druge obra- 
čunske osnove ter zmanjšuje, 
del letne obveznosti SR Slove- 
nije v posameznem letu, ki jo 
je potrebno izpolniti za plačilo 
prispevka brez obveznosti vra- 
čila. 

2) Dodatni prispevek soli- 
darnosti se obračunava me- 
sečno hkrati z obračunom 
osebnih dohodkov, drugih 
osebnih prejemkov in pokoj- 
nin. Organizacije - izplačeval- 
ci vplačujejo obračunana 
sredstva dodatnega prispevka 
na poseben račun pri Službi 
družbenega knjigovodstva 
med 20. in 25. dnem v mesecu 
za obračunani prispevek od 
osebnih dohodkov izplačanih 
po 25. dnevu v preteklem me- 
secu. Zavezanci tako vplačuje- 

2 poročevalec 



jo sredstva obračunanega do- 
datnega prispevka solidarnosti 
naenkrat pred iztekom roka za 
izpolnitev obveznosti SR Slo- 
venije, kar onemogoča pred- 
časno odtegovanje obračuna- 
nih, vendar še nevplačanih 
sredstev. 

3) Ker je gibanje obračun- 
skih osnov za obračunavanje 
in plačevanje dodatnega pri- 
spevka solidarnosti težko pre- 
dvidljivo in ker hkrati ob pred- 
laganju ureditve ni poznana 
dokončna višina globalne ob- 
veznosti SR Slovenije po zvez- 
nem zakonu in časovna dina- 
mika njenega izpolnjevanja je 
s predlogom zakona predlaga- 
na rešitev, po kateri je dano 
pooblastilo republiškemu se- 
kretarju za finance, da določa 
mesečno vplačilne stopnje, ki 
izražajo del obračunanega, 
vendar še ne vplačanega do- 
datnega prispevka solidarno- 
sti, ki ga je potrebno vplačati v 
rokih, določenih z zakonom. 
Vplačilne stopnje se določajo 
o odvisnosti od gibanja obra- 
čunskih osnov in višine v 
prejšnjem mesecu obračuna- 
nih osnov in višine v prejšnjem 
mesecu obračunanih in vpla- 
čanih sredstev dodatnega pri- 
spevka solidarnosti in objav- 
ljajo v Uradnem listu SRS pred 
začetkom meseca, v katerem 
se vplačujejo prispevki. Obra- 
čunana in še nevplačana sred- 
stva dodatnega prispevka soli- 
darnosti lahko organizacije - 
izplačevalci uporabljajo za 
vzdrževanje tekoče likvidnosti 
do dneva vplačila. 

4) Kadar opravljajo izplačilo 
osebnih dohodkov in drugih 
osebnih prejemkov delovni lju- 
dje, ki samostojno z osebnim 
delom opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastni- 
na občanov, in delovni ljudje, 
ki z osebnim delom samostoj- 
no kot poklic opravljajo po- 
klicno dejavnost, se za obra- 
čunavanje, plačevanje, odme- 
ro in izterjavo dodatnega pri- 
spevka solidarnosti uporablja- 
jo predpisi o davkih občanov. 

5) Služba družbenega knji- 
govodstva je pooblaščena, da 
opravlja nadzor nad obračuna- 
vanjem dodatnega prispevka 
solidarnosti pri izplačevalcih - 
uporabnikih družbenih sred- 
stev in da vodi evidenco o 
vplačanih sredstvih dodatnega 
prispevka solidarnosti. 

6) Republiškemu sekretarju 
za finance se predlaga poobla- 
stilo za izdajo podrobnejših 
predpisov o vplačevanju in evi- 
dentiranju dodatnega prispev- 
ka solidarnosti. 

7) S predlogom zakona je 
predlagano, da naj se zakon 
uveljavi s 1. januarjem 1982. To 
pomeni, da se bo pričel obra- 

čunavati dodatni prispevek so- 
lidarnosti od vseh osebnih do- 
hodkov, osebnih prejemkov in 
drugih obračunskih osnov, do- 
ločenih z zakonom, ki bodo 
doseženi po 1. januarju 1982, 
vplačeval pa se bo v rokih, do- 
ločenih s tem zakonom. Z dru- 
gimi besedami, s predlogom 
zakona je predlagano, da se 
nadaljuje z obračunavanjem in 
plačevanjem dodatnega pri- 
spevka solidarnosti v višini 
0,8% tudi po izteku leta 1981, 
ko preneha veljati obveznost 
po zakonu o dadatnem pri- 
spevku solidarnosti v letih 
1980 in 1981. 

8) S predlogom zakona je 
predlagano, da se nevplačana 
sredstva dodatnega prispevka 
solidarnosti na dan 31. januar- 
ja 1986 uporabijo za izpolnitev 
obveznosti SR Slovenije v letu 
1986 po zveznem zakonu. 

5. Ugotovitev predlagane 
stopnje za obračun dodatnega 
prispevka solidarnosti je teme- 
ljila na oceni gibanj vplačila 
dodatnega prispevka solidar- 
nosti v petih mesecih leta 
1981, predvidenega gibanja 
obračunskih osnov v letu 1981 
in izračuna valorizacije obvez- 
nosti SR Slovenije za leto 
1981. 

Nominalna obveznost SR 
Slovenije za plačilo prispevka 
brez obveznosti vračila za leto 
1981 znaša 924.762.066 dinar- 
jev. Po odloku o določitvi 
strukture sredstev, ki so osno- 
va za valorizacijo sredstev za 
odpravljanje posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je pri- 
zadel območje SR Črne gore v 
letu 1979 (Uradni list SFRJ, 
št. 32/81) znaša osnova za va- 
lorizacijo sredstev brez obvez- 
nosti vračila 992.130891 dinar- 
jev. Razmerje med tem zne- 
skom in skupnim zneskom ob- 
veznosti SR in SAP v obdobju 
1980-1989 za plačilo prispev- 
ka brez obveznosti vračila , ki 
znaša 0,870806, se uporabi za 
ugotovitev dela nominalne let- 
ne obveznosti, ki predstavlja 
osnovo za valorizacijo te ob- 
veznosti. 

Tako znaša po osnutku od- 
loka o valorizaciji sredstev, ki 
so jih republike in avtonomne 
pokrajine vplačale za leto 1980 
za odpravljanje posledic kata- 
strofalnega potresa, ki je pri- 
zadel območje SR Črne gore v 
letu 1979, obveznost SR Slove- 
nije za plačilo valorizirane ra- 
zlike 223.619.439 dinarjev da- 
datnih sredstev prispevka brez 
obveznosti vračila in 
110.444.057 dinarjev dodatnih 
sredstev prispevka kot kredit. 

V letošnjem letu je bil do 
zaključno 31.8,1981 dosežen 
priliv dodatnega prispevka so- 
lidarnosti v višini 

754.668,067,20 dinarjev. Iz do- 
seženega priliva sredstev je bi- 
la plačana razlika neizpolnjene 
obveznosti za leto 1980 v zne- 
sku 88.729.738,70 dinarjev in 
615.381.033,00 dinarjev akon- 
tativne obveznosti SR Sloveni- 
je za leto 1981. Priliv za na- 
slednjih pet mesecev bo zna- 
šal - ob upoštevanju ocenjene 
rasti osebnih dohodkov - 
766.410.000 dinarjev, kar za- 
došča za: 

- plačilo preostalega zne- 
ska akontativne nominalne ob- 
veznosti SR Slovenije v višini 
309.381.033,00 dinarjev, 

- plačilo dela dodatne ob- 
veznosti SR Slovenije, ugotov- 
ljene zaradi valorizacije pri- 
spevka SR Slovenije brez ob- 
veznosti vračila za leto 1980 v 
znesku 223.619.439,00 dinar- 
jev, 

- plačilo dela povečanja no- 
mirnalne obveznosti zaradi va- 
lorizacije obveznosti SR Slo- 
venije za leto 1981 v znesku 
233.409.528,00 dinarjev. 

Za zagotovitev vseh sredstev 
za plačilo preostalega dela ob- 
veznosti SR Slovenije, ki bo 
ugotovljena zaradi valorizacije 
prispevka SR Slovenije brez 
obveznosti vračila za leto 
1981, se s tem zakonom ne 
predlaga noben ukrep iz na- 
slednjih razlogov: 

- obveznost bo ugotovljena 
ob koncu leta 1981 na osnovi 
napovedanih zveznih predpi- 
sov, ki doslej še niso sprejeti. 
Izpolnjevanja tako naknadno 
ugotovljene obveznosti SR 
Slovenije za leto 1981 ni mo- 
goče vključiti v ureditev zago- 
tavljanja sredstev za obdobje 
1982-1985, saj bi morali v tem 
primeru predlagano stopnjo 
dodatnega prispevka solidar- 
nosti v nekaj mesecih leta 1982 
povečati od 0,8% na 1% ali 
celo več, ter jo nato znižati po- 
novno na predlagano višino; 

- na podlagi odloka o dolo- 
čitvi strukture sredstev, ki so 
osnova za valorizacijo sred- 
stev za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne go- 
re v letu 1979, ni mogoče oce- 
niti, v kakšni višini bo valorizi- 
rana obveznost SR in SAP za 
plačilo prispevka brez obvez- 
nosti vračila za leto 1981 

Glede na navedene razloge 
se ob predlaganju tega predlo- 
ga zakona ne predlaga nobe- 
nih ukrepov v tej ureditvi, ki bi 
zagotavljali izpolnitev nakna- 
dno ugotovljene obveznosti 
SR Slovenije zaradi valorizaci- 
je njene obveznosti plačila pri- 
spevka brez obveznosti vračila 
za leto razen poravnavanja de- 
la obveznosti iz morebitno do- 
seženih presežkov sredstev za 
izpolnitev obveznosti za leto 

1981 in 1982. Za preostali del 
tako naknadno ugotovljene 
obveznosti za leto 1981 bo 
predlagano, tedaj ko bo ugo- 
tovljeno, da se poravna iz 
sredstev, namenjenih za sploš- 
no porabo v letu 1982 ali v letu 
1983 v okviru virov sredstev, ki 
jih bo potrebno zagotoviti za 
novo-nastale obveznosti SR 
Slovenije v teh letih. 
6. Upoštevanje pripomb in 
predlogov, danih v postopku 
obravnave osnutka zakona 

1) Odbor za finance Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
je predlagal, da naj predlaga- 
telj ponovno prouči način za- 
gotavljanja sredstev za plačilo 
prispevka kot kredit SR Črni 
gori, ker so doslej predložene 
rešitve za ta del obveznosti 
lahko le začasne. 

Navedeni predlog je bil upo- 
števan tako, da je v predlog 
zakona vključen novi 12. člen, 
po katerem je dana možnost, 
da se sredstva dodatnega pri- 
spevka solidarnosti, vplačana 
v letih 1982 in 1983 nad zneski, 
ki zadoščajo za izpolnitev ob- 
veznosti SR Slovenije za plači- 
lo prispevka SR Črni gori brez 
obveznosti vračila, uporabijo 
tudi za plačilo dela prispevka 
kot kredit za ti leti. Na osnovi 
izračunov, navedenih v obra- 
zložitvi predloga zakona in ob 
upoštevanju vseh njihovih po- 
manjkljivosti, ki izhajajo iz 
neizdelanega sistema valoriza- 
cije obveznosti, obstajajo do- 
mneve, da utegne priti v posa- 
meznih letih do delnih presež- 
kov zbranih sredstev, ki bi bila 
lahko uporabljena za izpolni- 
tev kreditne obveznosti. V tem 
primeru je potrebno tudi dolo- 
čiti temeljna razmerja, ki izha- 
jajo iz kreditnega odnosa. Zato 
je z zakonom predlagano, da 
kreditno pogodbo po tej osno- 
vi sklene za SR Slovenijo repu- 
bliški sekretar za finance, vr- 
njene anuitete kredita pa se 
skladno z namenom, zaradi 
katerega so bila sredstva zbra- 
na - vključijo med sredstva so- 
lidarnosti za odpravljanje po- 
sledic naravnih nesreč. 

Predlog Odbora za finance 
Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije je bil tako le deloma 
upoštevan, saj je bilo ocenje- 
no, da za izpolnitev celotne 
obveznosti za plačilo prispev- 
ka kot kredit v letih 1982 in 
1983 nikakor ni mogoče do- 
datno obremeniti delavcev in 
občanov s povečanjem stop- 
nje dodatnega prispevka soli- 
darnosti za 0,5%, t. j. od 0,8% 
na 1,3%, predvsem zaradi na 
novo uvedenih ali povečanih 
obveznosti iz osebnega do- 
hodka in drugih dohodkov ob- 
čanov v letošnjem letu. 

2) Zakonodajno pravna ko- 
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misija Skupščine SR Slovenije 
je predlagala, da se zakon uve- 
ljavi s 1. januarjem 1982. 

Predlog je bil upoštevan pri 
oblikovanju določbe 14. člena 
predloga zakona. 

3) V postopku obravnave 
osnutka zakona je predlagatelj 
prejel naslednja predloga: 

- Služba družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji - 
Centrala Ljubljana je predla- 
gala, da naj se z zakonom po- 

drobneje opredeli, da se zakon 
nanaša na delavce, zaposlene 
v temeljnih organizacijah s se- 
dežem na območju SR Slove- 
nije. 

Ne glede na ugotovitev, da 
lahko zakon, ki ga sprejema 
Skupščina SR Slovenije, uvaja 
obveznosti le za delavce, ob- 
čane In uporabnike družbenih 
sredstev v SR Sloveniji, je bil 
navedeni predlog iz obračun- 
sko-tehničnih razlogov upo- 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
21. oktobra 1981 

Seji Zbora združenega dela 
in Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije sta sklicani za sre- 
do, 21. oktobra 1981. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985 (ESA 682); 

- predlog odloka o financi- 
ranju graditve stanovanj za no- 
silce družbenih funkcij v SR 
Sloveniji v letih 1982 do 1985 
(ESA 742); 
- predlog odloka o sofinan- 

ciranju programa gradnje 
družbenih najemnih stanovanj 
za delavce republiških orga- 
nov v obdobju 1982-1985 in 
zagotovitvi sredstev za odpla- 
čilo posojil, najetih za stanova- 
nja zgrajena v obdobju 
1975-1981 (ESA 743); 

- predlog odloka o sofinan- 
ciranju programa zagotavlja- 
nja stanovanj delavcem orga- 
nov za notranje zadeve v ob- 
dobju 1982-1985 (ESA 746); 

- statut Odvetniške zborni- 
ce Slovenije (ESA 794); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o postopku za 
izdajanje uvoznih dovoljenj 
(ESA 806); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Kraljevino Dan- 
sko o izogibanju dvojnemu ob- 
davčenju dohodka in premo- 
ženja (ESA 807); 

- osnutek zakona o dopol- 
nitvi zakona o dovolitvi zača- 
snega kredita Socialistični re- 
publiki Bosni in Hercegovini 

za obnovo objektov, ki jih je 
poškodoval potres v dneh 26. 
in 27. oktobra 1969 (ESA 464); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za odpravo po- 
sledic potresa v letu 1979 na 
območju posameznih občin v 
Socialistični republiki Bosni in 
Hercegovini in Socialistični re- 
publiki Hrvatski (ESA 816); 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev želežniškim tran- 
sportnim organizacijam zdru- 
ženega dela za nakup tirnih 
vozil domače proizvodnje 
(ESA 813); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o gospodar- 
skem in tehničnem sodelova- 
nju pri graditvi in rekonstruk- 
ciji industrijskih in drugih ob- 
jektov v SFR Jugoslaviji, skle- 
njenega med Zveznim izvršnim 
svetom Skupščine SFR Jugo- 
slavije in vlado Zveze Sovjet- 
skih socialističnih republik 
(ESA 814). 
Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini (ESA 804); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o prometu blaga in storitev 
s tujino (ESA 805); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o uporabi VI. 
člena splošnega sporazuma o 
carinah in trgovini (ESA 811). 
Oba zbora Imata na dnevnem 
redu sej še: 

- volitve in imenovanja, 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. oktobra 1981 

števan tako, da se v drugem 
odstavku 3. člena doda besede 

-»s sedežem na območju SR 
Slovenije«, iz česar povsem 
nedvomno izhaja, da se zakon 
nanaša na delavce, zaposlene 
pri uporabnikih družbenih 
sredstev s sedežem na območ- 
ju SR Slovenije. 

- Skupnost pokojninskega 
zavarovanja SR Slovenije je 
predlagala redakcijsko izbolj- 
šavo 7. točke prvega odstavka 

2. člena zakona, kar je bilo v 
celoti upoštevano pri obliko- 
vanju besedila predloga za- 
kona. 
7. Ocena finančnih posledic 
za izvajanje zakona 

Z izvajanjem tega zakona bo 
iz sredstev za osebno porabo 
na območju SR Slovenije zbra- 
no v obdobju veljavnosti tega 
zakona približno 6.136 milijo- 
nov dinarjev (po ocenah iz 
konca leta 1981). 

občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 
- uresničevanje zakonov s po- 
dročja kmetijstva; 
- uresničevanje nalog na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino; 
- poročilo o izgubah v združe- 
nem delu; 
- poročilo o uresničevanju za- 
kona o družbeni kontroli cen 
in politike cen; 
- predlog zakona o energet- 
skem gospodarstvu (ESA 118). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 
- osnutek zakona o dopolni- 
tvah zakona o kritju tečajnih 
razlik, ki so nastale pri bankah 
v letu 1980 na podlagi spre- 
membe tečaja dinarja in na 
podlagi tekočega deviznega 
poslovanja bank (ESA 822). 

Vsi trije zbori imajo na dnev- 
nem redu sej še: 
- predloge in vprašanja dele- 
gatov. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 
21. oktobra 1981 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije bo na 
seji, ki je sklicana za sredo, 
21. oktobra 1981, enakoprav- 
no s pristojnimi zbori Skupšči- 
ne SR Slovenije obravnavala: 
- poročilo o uresničevanju 
politike zaposlovanja. 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala 
tudi poročilo o delu skupnosti 
med sejama, poročilo o izvrše- 
vanju sklepov 19. seje; ugoto- 
vitveni sklep o sprejemu preči- 

ščenega besedila samouprav- 
nega sporazuma o ustanovitvi 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije; prečiščeno besedilo 
statuta Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije; predlog po- 
slovnika skupščine Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije; 
priprave Skupnosti socialnega 
varstva na III. konferenco Zve- 
ze sindikatov Slovenije o vlogi 
in nalogah sindikatov pri uve- 
ljavljanju delavcev kot nosilcev 
socialne politike in zagotavlja- 
nja socialne varnosti; vpraša- 
nja in predloge delegatov. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
23. septembra 1981 

Seje Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije so sklicane za sredo, 
28. oktobra 1981. 
Zbor združenega dela, Zbor 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 23. septembra 
1981 sprejeli: 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja; 

- osnutek zakona o samo- 
stojnih kulturnih delavcih; 
- predlog za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških; 

(Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi navedenih zakon- 
skih aktov sprejel stališča). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 
- redlog za izdajo zakona o 

Prešernovi nagradi z osnut- 
kom zakona; 

- osnutek zakona o varnosti 
cestnega prometa; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o ureditvi določenih vpra- 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 23. september 1981 

Zbor združenega dela: 
Vinko Trinkaus, Marija Petkovšek, Drago Dolinar, Minka 

Barle, Jože Humer, Silvija Mozetič, Jože Rakuša, Rok Pavšič, 
Pavel Žunko, Doroteja Stipanič, Stojan Volčanšek, Ivan Koše- 
nina, Franc Križnar, Florijan Bergant, Pavel Dimitrov, Tine 
Breskvar, Albert Laibacher, Franjo Lunder, Pero Todorovič, 
Franja Zakrajšek, Marjan Pire, Ivan Zelenšek. 
Zbor občin: 

Andrej Jerman-Blažič, Niko Lukež, Slavica Robida, Vladimir 
Mejač, Mirko Belač, dr. Iztok Winkler, Aleksander Marodič, 
Mojmir Pustoslemšek, Breda Kolar, Samo Zupančič, Franc 
Bajt, Zlatko Novak, Stane Vrtačnik, Janez Zibelnik, Marjan 
Pureber, Janez Breznik, Marjan Skubic. 
Družbenopolitični zbor: 

Tone Vahen, Zoran Polič, Ludvik Golob, Stane Gavez, 
Marko Bule, Tina Tomlje, Vlado Beznik, Milan Bratec, Ciril 
Zlobec, Jože Marolt, Miha Wohinz. 

šanj s področja varnosti želez- 
niškega prometa; 

- sklep ob obravnavi osnut- 

ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev za delež Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 

je v I. dopolnitvi sredstev Me- 
dnarodnega sklada za razvoj 
kmetijstva (IFAD) za obdobje 
1981-1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o pogojih in načinu 
vračanja kreditov za selektivne 
namene iz sredstev primerne 
emisije organizacijam združe- 
nega dela, ki so pretrpele ško- 
do zaradi potresa na ozemlju 
Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o prizadevanju in 
izvrševanju tujih arbitražnih 
odločb; 

- redlog odloka o soglasju k 
predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Kraljevino Belgijo o izo- 
gibanju dvojnemu obdavčenju 
dohodka in premoženja; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
konvencije o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o ustanovitvi Afri- 
ške banke za razvoj z dne 4. 
avgusta 1963, z amandmaji, in 
splošnih pravil, ki urejajo spre- 
jem neregionalnih držav v 
članstvo banke. 
Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor sta sprejela tudi: 

- redlog zakona o dopolni- 
tvi zakona o osebnem imenu; 

- redlog zakona o dopolni- 
tvi zakona o matičnih knjigah. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi deviz 
za plačilo uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga za kok- 
sarne v letu 1981 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 23. septembra 
1981 obravnaval predlog za Izdajo zako- 
na o družbenem sistemu Informiranja In 
na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije In 19. člena poslov- 
nika Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednja 

Stališča 
1, Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja daje načela, na ka- 
terih naj temelji zakon, ne opredeljuje pa 
glavnih rešitev bodočega zakona. 

2. Predlagatelj naj v osnutku zakona 
opredeli izhodišča za usklajeno delova- 
nje subjektov družbenega sistema infor- 
miranja na enotnih temeljih. Za uresniči- 
tev tega je potrebno večje medsebojno 
sodelovanje, pomoč ter odgovornost 
vseh glavnih subjektov pri razreševanju 
vprašanj, ki se pojavljajo pri oblikovanju 
zakona. 

3. Zakon mora dati podlago za obliko- 
vanje takega informacijskega sistema v 
organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, občinah in republiki, ki bo delovnim 
ljudem in občanom zagotavljal podatke 
in informacije za odločanje. 

4. Pri oblikovanju osnutka zakona je 
potrebno posebno pozornost posvetiti 
opredelitvi načina zagotavljanja poseb- 
nega družbenega interesa in zagotovitvi 
osnov za zaščito podatkov, ki jih je po- 
trebno varovati. 

5. Upoštevajoč razloge, ki utemeljujejo 
potrebo po zakonu o družbenem sistemu 
informiranja in glede na ustreznost načel 
na katerih naj temelji zakon, zbor meni, 
da je zakon potreben in zato predlaga 
Zboru združenega dela in Zboru občin, 
da predlog za izdajo zakona sprejmeta v 
skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o družbenem sistemu informiranja 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije Je na svoji 64. seji dne 23. 
septembra 1981 obravnaval predlog za 
Izdajo zakona o družbenem sistemu In- 
formiranja In na podlagi drugega od- 
stavka 261. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o družbe- 

nem sistemu informiranja se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj upošteva stališča Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, 
predloge, mnenja in pripombe, navedene 
v poročilih delovnih teles skupščine in 
zbora ter razpravo na seji zbora. 

3. Zbor podpira pobudo Koordinacij- 

skega odbora za informacijske sisteme 
pri Predsedstvu Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, da je potrebno zaradi vsebine 
in pomembnosti predloženega zakona v 
naslednji fazi zakonodajnega postopka, 
organizirati čim širšo in poglobljeno raz- 
pravo o tem zakonu v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, v 
družbenopolitičnih organizacijah, v ob- 
činskih skupščinah in drugih sredinah. 
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STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o samostojnih kulturnih delavcih 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije Je ne seji dne 23. septembre 
1981 obravnaval osnutek zakone o sa- 
mostojnih kulturnih delavcih In ne pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije In 19. člena poslovnika Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije sprejel tale 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da predlagani zakon še ne določa dovolj 
elementov, na katerih bi lahko samostoj- 
ni kulturni delavci na podlagi svojega 
dela in rezultatov tega dela uveljavili v 
načelu enak družbenoekonomski položaj 
in v osnovi enake pravice kot delavci v 
združenem delu. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da 
sam vpis v razvid samostojnih kulturnih 
delavcev še ne more konstituirati pravic 
teh delavcev. Zakon pa naj opredeli, da 
se pravice, dolžnosti in obveznosti dolo- 
čijo in uresničujejo v samoupravni Inte- 
resni skupnosti na podlagi samouprav- 
nega splošnega akta. 

3. Zakon naj naloži samoupravnim 
subjektom, da s samoupravnimi splošni- 
mi akti uredijo uresničevanje splošnega 
družbenega interesa, posebej takrat, ka- 
dar so bila vložena večja družbena sred- 
stva ali ko gre za uresničitev zahtevnejše- 
ga programa. 

Potrebno je ponovno proučiti ali lahko 
samostojni kulturni delavec pridobi pra- 
vice že na podlagi pogodbe iz 11. člena. 

Zbor meni, da bi bilo ustrezneje, če bi se 
kot kriterij opredelilo predvsem delo ozi- 
roma minulo delo, ki ga je samostojni 
kulturni delavec dal s svojim kulturnim 
ustvarjanjem. 

4. V zvezi z opredelitvijo posebne pra- 
vice, opredeljene v 16. členu osnutka za- 
kona Družbenopolitični zbor meni, da bi 
bilo sistemsko ustrezneje, da zakon na- 
kaže možnost ureditve takšne pravice, da 
pa je potrebno podrobnosti urediti s sa- 
moupravnim splošnim aktom organizaci- 
je združenega dela, s katero samostojni 
kulturni delavec združuje svoje delo. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnim zborom, da sprejmejo osnutek 
zakona, upoštevaje stališča zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o samostojnih kulturnih delavcih 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 
23. septembra 1981 obravnavala osnu- 
tek zakona o samostojnih kulturnih de- 
lavcih In na podlagi drugega odstavka 
266. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o samostojnih kul- 

turnih delavcih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

predlagatelj zlasti: 
- skladno z ustavno pravico do svobo- 

dnega umetniškega in drugega kulturne- 
ga ustvarjanja opredeli pravico posamez- 
nika, da se svobodno odloči za vpis v 
razvid samostojnih kulturnih delavcev in 

te pravice ne veže na strogo formalne 
zakonske pogoje, pač pa presoji, aH niso 
izpolnjeni pogoji, ki omogočajo samo- 
stojnemu kulturnemu delavcu, da bi si s 
svojim umetniškim delom zagotavljal 
ustrezen družbenoekonomski položaj; 

- glede na takšno možnost pridobitve 
statusa kulturnega delavca naj upošteva, 
da je vpis v razvid le ugotovitveni akt in 
da zgolj na tej podlagi ni mogoče prido- 
biti posebnih pravic po tem in po poseb- 
nih zakonih. Zato naj zakon opredeli 
možnost pridobivanja posebnih pravic z 
vidika drugih pogojev, ki jih mora izpol- 
njevati samostojni kulturni delavec, pri 
čemer naj upošteva značilnosti različnih 
področij kulturnega oziroma umetniške- 
ga ustvarjanja v smislu 5., 9. in 11. člena. 

Glede na tak način pridobivanja statu- 
sa samostojnega kulturnega delavca naj 
predlagatelj prouči, ali ne bi kazalo is v 

razvid prenesti v Kulturno skupnost, zla- 
sti še zato, ker bodo kulturni delavci v tej 
skupnosti uveljavljali pretežni del pravic 
iz družbenoekonomskih razmerij; 

- zakon naj določi primere, ko morajo 
glede na obseg in pomen ter vložena 
sredstva za kulturno ustvarjanje soodlo- 
čati predstavniki družbene skupnosti z 
delovno skupnostjo. Poleg tega pa naj 
opredeli tudi primere, ko bi po presoji 
Kulturne skupnosti v skladu s samou- 
pravnimi splošnimi akti delovne skupno- 
sti prav tako soodločali predstavniki 
družbene skupnosti. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj upošteva tudi stališča Družbeno- 
političnega zbora, pripombe, predloge in 
mnenja, dana v poročilih delovnih teles 
zbora in skupščine in pripombe skupin 
delegatov in razpravo delegatov na seji 
zbora. 

STALIŠČA IN PRIPOMBE 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije v zvezi z osnutkom zakona o samostojnih 
kulturnih delavcih 

Skupščina Kulturne skupnosti Sloveni- 
je je na svoji 27. seji 21. 9. 1981 obravna- 
vala Osnutek zakona o samostojnih kul- 
turnih delavcih s pripombami in stališči 
izvršnega odbora Kulturne skupnosti 
Slovenije. 

Po razpravi je sprejela naslednja stali- 
šča in pripombe: zakon o samostojnih 
kulturnih delavcih je zakon, ki naj bi v 
temeljih izenačil položaj samostojnih 
kulturnih delavcev, s položajem tistih, ki 
so v delovnem razmerju v OZD, zato naj 
zakon najprej obravnava sodelovanje sa- 
mostojnih kulturnih delavcev v OZD, nato 
združevanje v začasne ali trajne delovne 

skupnosti potem pa njihovo navzočnost 
v posameznih SIS - ustrezno interesu, 
zaradi katerega je posamezna samou- 
pravna interesna skupnost. V tem smislu 
tudi ni mogoče vseh nalog prenašati v 
kulturne skupnosti, temveč jih je treba 
reševati glede na njihov značaj v ustrez- 
nih skupnostih, n.pr. v stanovanjski, 
zdravstveni, pokojninski in drugih. 

Kulturna skupnost Slovenije preko sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih pla- 
na za obdobje 1981-1985 zagotavlja 
sredstva za dogovorjene naloge, zato bo 
vsaka nova naloga in dodatna finančna 
obremenitev terjala dopolnitev samou- 

pravnega sporazuma. Zakon namreč pre- 
dvideva nekatere nove finančne obreme- 
nitve, na primer za socialno zavarovanje 
samostojnih kulturnih delavcev. 

Nekatere naloge, ki jih novi zakon pre- 
dvideva, Kulturna skupnost Slovenije že 
vključuje v svoj program. Gre za vzpod- 
bujanje ustvarjalnosti z odkupi likovnih 
del, za povračila stroškov za razstave, za 
sredstva za gostovanja v tujini, za omo- 
gočanje nadaljnjega usposabljanja sa- 
mostojnih umetnikov, za dejavnost njiho- 
vih društev in drugo. Prav tako so samo- 
stojni umetniki že zastopani v delovnih 
telesih Kulturne skupnosti Slovenije. 
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Vendar pa se v zvezi s to problematiko 
odpira še vrsta vprašanj: vključitev samo- 
stojnih kulturnih delavcev v delegatski 
sistem, načrtovanje in izobraževanje 
»kulturnih« kadrov v smislu uskladitve 
potreb in možnosti, odnosi med samo- 
stojnimi kulturnimi delavci in kulturnimi 
ustanovami na eni strani in z organizaci- 
jami združenega dela materialne proi- 
zvodnje, na drugi strani, na primer, ko 
gre za oblikovalce ali likovne umetnike. 
So pa seveda še druga vprašanja. 

K posameznim členom so bile izrečene 
naslednje pripombe in predlogi: 
k 2. členu: najbrž ni treba govoriti o knjiž- 
ničarstvu: aH je sploh mogoče predvideti, 
da bi kdo odpiral zasebno knjižnično de- 
javnost. Pri varstvu naravne in kulturne 
dediščine je treba opozoriti na pomemb- 
no udeležbo zasebnih restavratorskih 

delavcev, ki pa seveda delajo pod vo- 
stvom in nadzorstvom zavodov za spo- 
meniško varstvo. 
K omenjenemu še predlog: v prvi odsta- 
vek tega člena kaže uvrstiti tudi delovne 
ljudi, ki se poklicno ukvarjajo z umet- 
nostno kritiko. 

- konec 2. odstavka naj se glasi: 
posredovanje kulturnih storitev « 

k 5. členu: iz besedila ni razvidno ali 
samostojni kulturni delavci z vpisom v 
razvid avtomatično pridobijo vse navede- 
ne pravice. Zadeve bi morali urejati v 
posameznih skupnostih: zdravstveni, po- 
kojninski itd. 

k 9. členu: ali je umestno vse to našte- 
vati, ali niso nekatere zadeve v pristojno- 
sti drugih SIS. Opozoriti velja na vsesplo- 
šen razkorak med možnostmi in potreba- 

mi, ki ga bo treba upoštevati tudi v tem 
primeru. 

k 16. členu: predlog: varianta se črta. 
k 17. členu: predlog: varianta se črta. 
k 18. členu: kazalo bi razmisliti, ali naj 

bodo člani delovne skupnosti samo sa- 
mostojni kulturni delavci. 

k 25. členu: O smiselnosti tega člena bi 
veljalo še razmisliti. 

k 27. členu: glede na pomembnost kri- 
terijev, ki morajo čimbolj natančno in ne- 
dvoumno opredeliti dejavnosti iz 4. čle- 
na, naj jih predlagatelj - vsaj kot delovni 
osnutek - predloži v obravnavo skupaj s 
predlogom zakona. 

k 28. členu: gre za novo nalogo, ki se 
prenaša na KSS in bo terjala dopolnitev 
samoupravnega sporazuma, če ne bo 
izveden prenos sredstev iz republiškega 
proračuna. 

STALIŠČA IN PRIPOMBE . m . 
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije v zvezi s predlogom za izdajo zakona m 
osnutkom zakona o Prešernovi nagradi 

Predlog za izdajo zakona o Prešernovi 
nagradi z Osnutkom zakona je bil poslan 
kulturnim skupnostim 13. julija 1981. Še 
v juliju smo ga poslali v obravnavo vsem 
občinskim kulturnim skupnostim. 

Skupščina KSS je Osnutek zakona 
obravnavala na svoji 27. seji 21. septem- 
bra 1981 s tem, da je bila predhodno že 
seznanjena s stališči in pripombami 
izvršnega odbora. 

Skupščina KSS je v zvezi z vlogo KSS 
pri podeljevanju nagrade ugotovila ra- 
zličnost rešitve ko gre za Kidričevo na- 
grado v primerjavi s Prešernovo in pri 
tem menila, da bi bilo potrebno, da KSS 
imenuje upravni odbor Prešernovega 
sklada, k čemur naj daje soglasje Skup- 
ščina SR Slovenije, kako je to pri Kidriče- 
vih nagradah. Obrazložiti bi bilo treba, da 
je KSS zastopana pri imenovanju Skup- 
ščine SR Slovenije, s tem pa že udeleže- 
na pri imenovanju upravnega odbora. 
Kulturna skupnost Slovenije se doslej ni 
uveljavljala, ko je šlo za imenovanje 
upravnega odbora Prešernovega sklada 
niti, ko je šlo za spremembo statuta Pre- 
šernovega sklada. Prešernove nagrade bi 
se lahko podeljevale razen za umetniške 

stvaritve, (bosidi kot Prešernove nagra- 
de, bodisi kot nagrade Prešernovega 
sklada) tudi za pomembnejše prispevke v 
kulturnem razvoju. Lahko bi se uvedle 3 
oblike nagrad ali priznanj, podobno, kot 
so priznanja v okviru Kidričevega sklada, 
ko gre za pomembne izume oziroma pri- 
spevke k tehničnemu napredku. 

Če se ta pobuda ne bi uresničila, naj bi 
Kulturna skupnost Slovenije razmislila o 
možnosti ustanovitve posebne nagrade, 
ki bi se lahko imenovala po Ivanu Can- 
karju, saj se doslej po njem ne imenuje 
nobena nagrada. Ivana Cankarja lahko 
štejemo za snovalca nove, socialistične 
kulturne politike. 

Višina Prešernove nagrade naj bo us- 
klajena z najvišjimi nagradami te vrste v 
drugih republikah. 

Glede na to, da podeljujemo na Slo- 
venskem precej nagrad kulturnim delav- 
cem, bi bilo primerno število nagrad še 
bolj omejiti. Vsako leto naj bi podelili 
največ 3 Prešernove nagrade in največ 10 
nagrad Prešernovega sklada. 

Ker zakon predvideva, da Kulturna 
skupnost Slovenije prevzame vsa finanč- 
na in upravna bremena, je potrebno, da 

se celota vseh stroškov natančno izkaže, 
kar zdaj še ni storjeno. 

Ob tem skupščina opozarja, da letos še 
ne bo pravočasno sprejet zakon, da bi se 
po novem urejale nagrade, ki bodo pode- 
ljene 1982. Zato je potrebno pravočasno 
sprožiti postopek podeljevanja Prešerno- 
vih nagrad, da ne bo zastoja v letu 1982. 
Zakonska določila naj bi se uveljavila še- 
le ob podelitvi Prešernovih nagrad za le- 
to 1983. 

Ob osnutku zakona je skupščina raz- 
pravljala tudi o gradivu o drugih republi- 
ških nagradah kulturnim delavcem, ki ga 
je pripravila strokovna služba, in ugotovi- 
la, da je na nekaterih področjih veliko 
nagrad, da so načini podeljevanja različ- 
ni, da so različne demokratičnosti in jav- 
nosti, merila in kriterije je treba jasno 
opredeliti, nagrade na posameznih po- 
dročjih razvrstiti po pomembnosti in jih 
uskladiti tudi po višini. Normativne listine 
naj bodo demokratično sprejete, njihova 
vsebina pa ocenjena tudi v Kulturni skup- 
nosti Slovenije. Nujno potrebno je vzpo- 
staviti enotno voden pregled nagrajen- 
cev v kulturi pri Kulturni skupnosti Slove- 
nije. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 23. 9.1981 

- Kdo in zakaj je tovariša Levičnika 
delegiral za člana predsedstva 
Gospodarske zbornice Jugoslavije? 

Skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad je na sejah družbe- 

' nopolitičnega zbora, zbora 
združenega dela in zbora kra- 
jevnih skupnosti dne 16. 7. 
1981 sklenila postaviti na- 

slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Znano je, da je prišlo v IMV 
do ogromnih izgub v preteklo- 
sti, ki jih bo verjetno vsa naša 
družba solidarnostno dolžna 

reševati, saj gre za prek 300 
starih milijard. Vsi vemo za 
hudo problematiko okoli vna- 
prejšnjega vplačevanja 
»katrc« in prikolic, ki še do 
danes niso bile izročene kup- 
cem. O tem so razpravljali od 
CK ZKJ vsi navzdol, v IMVje 
bil zaradi tega tudi tov. Bo- 
lanc. O odgovornosti so na ši- 
roko in javno razpravljali na 
beograjski televiziji, ter v 
vseh jugoslovanskih časopi- 
sih ter ostro obsojali tako go- 

spodarjenje in poslovne 
odnose. 

Dne 10. julija 1981 je bil v 
Trebnjem predsednik CK ZKS 
France Popit. Na seji občin- 
ske konference ZK Trebnje so 
obravnavali odnose med IMV 
in njenim TOZD Mirna. V ča- 
sopisu Delo dne 11. 7. 1981 
beremo, da je delovna skupi- 
na CK ZKJ ugotovila, da so 
bili delavci v Mirni neobve- 
ščeni in da so šele ob obisku 
te skupine zvedeli, da ima to- 
varna veliko izgubo. Po ugo- 
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tovitvi delovne skupine je 
očitno, da so bile takšne ra- 
zmere v IMV že dalj časa, 
vendar so stanje bolj ali manj 
Spretno prikrivali. Predstav- 
nik TOZD Mirna je povedal, da 
so pred zamenjavo vodstva v 
IMV govorili ves čas o pozitiv- 
nem poslovanju, potem pa so 
prišli na dan čisti računi. Sa- 
moupravni odnosi se izboljšu- 
jejo, od kar je odšel iz tovarne 
nekdanji generalni direktor. 
Tudi sicer gre po njegovem 
odhodu na bolje, saj so sedaj 
v matični organizaciji priprav- 
ljeni poslušati želje delavcev 
TOZD Mirna, prej pa so jih ve- 
dno že vnaprej zavračali. 

Vsi vemo, kdo je bil gene- 
ralni direktor. Verjamemo, da 
je vse to resnično, zato spra- 
šujemo: 

KDO IN ZAKAJ JE TOVARI- 
ŠA LEVIČNIKA DELEGIRAL 
ZA ČLANA PREDSEDSTVA 
GOSPODARSKE ZBORNICE 
JUGOSLAVIJE? 

Menimd, da glede na 
ustvarjeno stanje v IMV ime- 
novani ne more zastopati slo- 
venskega združenega dela. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine 
Ljubljana Bežigrad je odgovo- 
ril Martin Košir, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Gospodarska zbornica Ju- 
goslavije je organizirana v 
skladu z načelom o kolektiv- 
nem delu, odločanju in odgo- 
vornosti ter je med drugimi 
spremembami vpeljala pred- 
sedstvo zbornice kot kolektiv- 
ni organ, sestavljen iz osmih 
članov, ki jih voli skupščina 
zbornice izmed delavcev, ki se 
ukvarjajo z gospodarskimi 
vprašanji. Pri izvolitvi članov 
predsedstva je kot kriterij upo- 
števana enakopravna zastopa- 
nost gospodarstva, republik in 
avtonomnih pokrajin. 

V Gospodarski zbornici Slo- 
venije so po postopku, ki je 
uveljavljen za kadrovanje v or- 
ganih in organizacijah federa- 
cije, kjer gre za partitetno za- 
stopanost, evidentirali za čla- 
na predsedstva iz SR Slovenije 
pet možnih kandidatov, ki zdaj 
delajo na vodilnih mestih v 
največjih delovnih organizaci- 
jah v naši republiki, med njimi 
tudi Jurija Levičnika, general- 
nega direktorja IMV Novo me- 
sto. 

Glede na to, da mora biti po 
poslovniku o delu Koordinacij- 
skega odbora za kadrovska 
vprašanja pri RK SZDL Slove- 
nije, ki ga je sprejelo predsed- 
stvo RK SZDL Slovenije, za 
funkcije v federaciji, za katero 
velja partitetno načelo, dose- 
ženo tudi soglasje oziroma pri- 
dobljeno mnenje vseh članic 
tega koordinacijskega organa, 

so bili predlogi za možne kan- 
didate posredovani tudi temu 
odboru. Člani v koordinacij- 
skem odboru so Predsedstvo 
SRS, Skupščina SR Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SRS, 
Gospodarska zbornica Slove- 
nije, RK SZDL Slovenije, Cen- 
tralni komite ZK Slovenije, Re- 
publiški odbor ZZB NOV Slo- 
venije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije in Repu- 
bliška konferenca ZSM Slove- 
nije. 

Koordinacijski odbor je po 
opravljenem usklajevalnem 
postopku ugotovil, da je dose- 
ženo soglašje o predlaganju 
Jurija Levičnika za člana pred- 
sedstva Gospodarske zbornice 
Jugoslavije. Na tej podlagi ga 
je nato izvolila na to dolžnost 
skupščina Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije 27. 2. 1981. 

Jurij Levičnik je bil 25 let di- 
rektor delovne organizacije 
IMV. V tem času se je organi- 
zacija združenega dela razvila 
od Agroservisa s 34 zaposleni- 
mi do Industrije motornih vozil 
s 6 500 zaposlenimi delavci. 

Ta hiter gospodarski razvoj 
je bistveno vplival na družbeno 
in gospodarsko preobrazbo 
celotne regije. 

Ambiciozno zastavljen pro- 
gram je bil tudi edina možna 
razvojna pot, po kateri je bilo 
mogoče osvojiti tako zahtevno 
proizvodnjo kot je avtomobil- 
ska industrija. Brez določene- 
ga obsega proizvodnje, te- 
hnične, tehnološke, kadrovske 
in organizacijske usposoblje- 
nosti, povezane z operativno 
sposobnostjo in smelostjo 
spodbuditi in obvladati ta velik 
načrt, ni bilo mogoče doseči 
želenega napredka in medna- 
rodne afirmacije. 

IMV je prav na tem področju 
izpolnila planska predvideva- 
nja, tako glede prestrukturira- 
nja proizvodnje, visoke stop- 
nje predelave, ki jo je dosegla, 
kakor tudi glede široke vključi- 
tve v mednarodno delitev dela. 

Ob tem pa so se pojavljale 
težave, ki niso značilne le za to 
delovno organizacijo, marveč 
za vse hitro razvijajoče se de- 
lovne organizacije, ki pa ob- 
jektivno predstavljajo nosilce 
razvoja na določenem področ- 
ju ali območju. Zlasti v tako 
občutljivi proizvodnji kot je av- 
tomobilska industrija so obča- 
sno te težave še bolj poudar- 
jene. 

Razvoj industrije motornih 
vozil je temeljil in bil v skladu z 
razvojnimi plani, sprejetimi na 
ustreznih samoupravnih orga- 
nih in v skladu z usmeritvami 
razvoja kovinske oziroma av- 
tomobilske industrije, oprede- 
ljene v planskih dokumentih 
občine Novo mesto in SR Slo- 

venije za obdobje 1976-1980. 
Na pobudo Jurija Levičnika 

so leta 1959 v IMV razvili in 
začeli izdelovati dostavni avto- 
mobil. To je bil prvi avtomobil 
domače konstrukcije v Jugo- 
slaviji v serijski proizvodnjii. 
Še danes je to najbolj množič- 
no dostavno vozilo te kategori- 
je. Že leta 1962 so to vozilo 
izvažali v nekatere zahodnoe- 
vropske dežele. To je bil prvi 
jugoslovanski avtomobil izvo- 
žen na zahtevni svetovni trg. 

Leta 1965 je bila na Levični- 
kovo pobudo organizirana 
proizvodnja avtomobilskih sta- 
novanjskih prikolic. V šestih 
letih je IMV postala največji 
evropski proizvajalec avtomo- 
bilskih stanovanjskih prikolic, 
kar je še danes. Od leta 1965 
prodajo pretežni del (90 do 
95%) proizvodnje avtomobil- 
skih stanovanjskih prikolic izk- 
ljučno na zahodno evropsko 
tržišče Avtomobilske stano- 
vanjske prikolice so rezultat 
dolgotrajnega lastnega razvo- 
ja v konstrukciji in tehnologiji 
dela To je eden redkih proi- 
zvodov, ki se v svetu prodaja 
izključno pod lastnim imenom 
(IMV Adria-Caravan) in izključ- 
no v lastni prodajni mreži. 

Da bi okrepila svojo aktiv- 
nost na zahodnoevropskem 
trgu je IMV v času, ko je vodil 
to delovno organizacijo Jurij 
Levičnik, ustanovila v vseh po- 
membnejših deželah - uvozni- 
cah prikolic lastna podjetja za 
organizacijo njihove prodaje 
in za organiziranje učinkovite 
servisne službe. IMV Novo me- 
sto je ena redkih organizacij 
združenega dela, ki ima v za- 
hodnoevropskih deželah devet 
lastnih podjetij, organiziranih 
izključno za izvoz lastnih proi- 
zvodov in se sploh ne ukvarja- 
jo z uvozom v Jugoslavijo. 

IMV ima tudi podpisano 
kooperacijsko pogodbo s fran- 
cosko firmo Renault. Proi- 
zvodnja na podlagi dopolnjene 
kooperacijske pogodbe se je 
razvijala tako, da je IMV leta 
1980 izvozila francoski firmi 
Renault 21.000 avtomobilov 
ter veliko količino različnih av- 
tomobilskih delov. 

Izrazita izvozna usmerjenost 
vseh proizvodnih programov 
je omogočala, da se je IMV v 
zadnjih letih povzpela med 
največje slovenske izvoznike, 
saj je leta 1978 izvozila za 36 
mio $ izdelkov, leta 1979 za 59 
mio $ in leta 1980 za 121 mio$, 
vse na konvertibilno področje. 

Kljub temu se je IMV že dalj 
časa soočala s problemi mate- 
rialne, tehnične in kadrovske 
narave. Vse doslej v SFRJ niso 
usklajeni razvojni programi av- 
tomobilske industrije Nenadni 
preobrat z nafto je v svetu in 

tudi pri nas povzročil še dodat- 
ne težave v razvoju avtomobil- 
ske industrije in zaostril pogo- 
je gospodarjenja; postal je 
eden poglavitnih omejitvenih 
dejavnikov in močno vplival na 
povečanje debalansa v jugo- 
slovanski trgovinski bilanci. V 
OZD so prepočasi reagirali na 
znake, da prihaja do večje iz- 
gube in do resnih motenj v 
proizvodnji avtomobilov in po- 
slovanju IMV. 

Hiter gospodarski, tehnolo- 
ški in kadrovski razvoj,IMV v 
vsem tem času je tudi glede na 
objektivne možnosti in potre- 
be zapostavljal razvoj in uve- 
ljavljanje samoupravnih odno- 
sov, v katerih bi delavci imeli 
celovit vpogled in vpliv na 
proizvodne in poslovne odlo- 
čitve. Zato bo tem vprašanjem 
potrebno posvetiti v prihodnje 
veliko več pozornosti, kajti 
brez temeljite samoupravne 
aktivnosti bodo delavci le tež- 
ko kos zahtevnim nalogam, ki 
jih zahteva sedanja etapa ra- 
zvoja te velike slovenske in ju- 
goslovanske delovne organi- 
zacije. Prihod nekaterih novih, 
z dosedanjim načinom dela in 
poslovanja neobremenjenih 
•ljudi, bo na doseženi ravni ra- 
zvitosti materialnih proizvajal- 
nih sil v IMV, ob aktivnem delu 
družbenopolitičnih organizacij 
in ob podpori vseh družbeno- 
političnih dejavnikov v občini 
in širši družbeni skupnosti, 
takšnemu razvoju lahko dal 
nove spodbude in utrdil zau- 
panje v kvaliteto dela in poslo- 
vanja tega delovnega kolek- 
tiva. 

V vseh aktivnostih in razvoj- 
nih usmeritvah, ki so bile že 
večkrat ocenjene pozitivno, je 
aktivno sodeloval in bil za 
mnoge tudi pobudnik Jurij Le- 
vičnik, s čimer je potrdil svoje 
sposobnosti dobrega gospo- 
darstvenika. 

Jurij Levičnik je za svoje de- 
lo prejel številna odlikovanja in 
priznanja, od Reda hrabrosti in 
Partizanske zvezde do Reda 
dela, je tudi nosilec Partizan- 
ske spomenice 1941, med priz- 
nanji kaže posebej omeniti na- 
grado Borisa Kraigherja leta 
1971, plaketo Gospodarske 
zbornice Jugoslavije ob 35-let- 
nici njenega delovanja in me- 
dnarodno priznanje Zlati mer- 
kur leta 1977. 

Vse to sta predlagatelja Go- 
spodarska zbornica Slovenije 
in koordinacijski odbor za ka- 
drovska vprašanja pri RK 
SZDL Slovenije, skupaj z vse- 
mi člani, upoštevala pri uskla- 
jevanju in pri oblikovanju mne- 
nja o kandidaturi Jurija Levič- 
nika za člana predsedstva Go- 
spodarske zbornice Jugosla- 
vije. 
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- Samoupravni sporazum o postopku 
in načinu uresničevanja pravic do 
zdravstvenega varstva je stabilizacijsko 
naravnan 

Na svoji seji dne 24.7.1981 
se je skupina delegatov 6. 
okoliša Velenje-Mozirje zedi- 
nila, da postavi na Zboru 
združenega dela dne 
28.7.1981 neslednje delegat- 
sko vprašanje in pobudo: 

V Uradnem listu SRS št. 6 z 
dne 20.2.1981 je bil objavljen 
samoupravni sporazum o po- 
stopkih in načinih uresniče- 
vanja pravic do zdravstvene- 
ga varstva. Na osnovi 118. 
člena sporazuma se s 1. juli- 
jem 1981 prenaša obračun 
denarnih nadomestil iz naslo- 
va zdravstvenega varstva v 
temeljne organizacije združe- 
nega dela, oziroma v delovne 
skupnosti ali organizacije, 
kjer so uporabniki zaposleni. 

Postopek sprejemanja 
omenjenega sporazuma je ob 
obilici sprejemanja raznih 
drugih sporazumov šel neo- 
pazno mimo združenega dela. 
Določilo o prenosu obračuna 
nadomestil na temeljne orga- 
nizacije je neživljenjsko in ni v 
skladu s stabilizacijskimi pri- 
zadevanji. Realizacija tega 
določila pomeni namreč po- 
večevanje administracije in to 
v času, ko se na vseh ravneh 
vodijo akcije za znižanje le-te. 
Da bi obračun nadomestil v 
temeljnih organizacijah in de- 
lovnih skupnostih kvalitetno 
stekel ocenjujemo potrebo po 
povečanju 18 režijskih delav- 
cev v TOZD in skupnostih na 
področju občine Velenje ter 
10 delavcev na področju obči- 
ne Mozirje. Primerjava s po- 
datkom, da je obračunavanje 
nadomestil dosedaj opravlja- 
lo 5 delavcev v strokovni služ- 
bi zdravstvene skupnosti v 
obeh občinah zgovorno kaže 
na neumestnost prenosa 
obračuna in s tem razdroblje- 
nost dela po TOZD. 

V zvezi s tem vprašujemo: 
1. Zakaj predlagatelj spora- 

zuma nI posebej opozoril pod- 

pisnike sporazuma na posle- 
dice določila o prenosu obra- 
čuna nadomestil iz naslova 
zdravstvenega varstva in za- 
kaj je predlagal prenos obra- 
čuna sredi leta? 

2. Kakšna je odgovornost 
predlagatelja v tem primeru 
zaradi protistabilizacijskega 
predloga? Ali sploh obstaja in 
kakšna je odgovornost pred- 
lagateljev zakonov, sporazu- 
mov in raznih aktov v prime- 
rih, kadar se s takšnimi akti 
rušijo stabilizacijska prizade- 
vanja? Ali v takih primerih 
lahko pade krivda samo na 
delegate? 

3. Na podlagi 71. in 80. čle- 
na poslovnika Skupščine SRS 
Zbor in Zbor občin soodločata 
o načelih za zagotovitev pra- 
vic do zdravstvenega varstva 
in o splošni politiki zdravstve- 
nega varstva ter dajeta so- 
glasje k važnejšim aktom, ki 
urejujejo pravice delavcev. 
Menimo, da bi na tako po- 
memben sporazum morala 
dati soglasje oba zbora skup- 
ščine. Ce je to res ali je potem 
utemeljena veljavnost spora- 
zuma, kolikor soglasje ni bilo 
dano? 

Obenem z gornjimi vpraša- 
nji podajamo pobudo za spre- 
membo sporazuma o postop- 
kih in načinih uresničevanja 
pravic do zdravstvenega var- 
stva s tem, da se spremeni 
določba 118. člena in prenese 
obračun nadomestil nazaj na 
strokovne službe zdravstve- 
nih skupnosti. Do spremembe 
sporazuma oziroma določila 
pa se naj da priporočilo 
zdravstvenim skupnostim, da 
njihove strokovne službe še 
do nadaljnjega obračunavajo 
denarna nadomestila iz na- 
slova zdravstvenega varstva. 

Na vprašanje je odgovorila 
Tatjana Kosovel, članica 

Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednica Re- 
publiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo: 

Ker zastavljeno delegatsko 
vprašanje po vsebini ne sodi v 
pristojnost upravnega organa, 
odgovarjamo nanj v sodelova- 
nju z Zdravstveno skupnostjo 
Slovenije: 

1. Osnutek samoupravnega 
sporazuma o postopku in na- 
činu uresničevanja pravic do 
zdravstvenega varstva je bil 
pripravljen na podlagi zakona 
o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in zakona o 
zdravstvenem varstvu. Posto- 
pek za sprejem sporazuma je 
bil pričet 25. julija 1980, ko je 
bil objavljen osnutek sporazu- 
ma. Na podlagi pripomb in us- 
klajenih stališč občinskih 
zdravstvenih skupnosti je 
skupščina Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije 26. novembra 
1980 dala predlog samouprav- 
nega sporazuma v sprejem ob- 
činskim skupnostim zdrav- 
stvenega varstva. 

Posebej je treba poudariti, 
da so bile vse delegacije v SR 
Sloveniji v času razprave pose- 
bej opozorjene na vse novosti 
v postopkih ob uresničevanju 
pravic ter informirane o spre- 
membah na področju izplače- 
vanja nadomestil osebnih do- 
hodkov in drugih denarnih da- 
jatev delavcem. Delegacije so 
v zdravstvenih skupnostih so- 
glašale s predlaganimi novost- 
mi in spremembami, vključno 
z rokom uveljavitve samou- 
pravnega sporazuma. 

2. Novosti, ki jih prinaša sa- 
moupravni sporazum, so v 
poenostavljanju postopkov pri 
uresičevanju pravic uporabni- 
kov, kar pa pomeni, da je ta 
samoupravni sporazum izrazi- 
to stabilizacijsko naravnan. To 
velja tudi za reorganizacijo de- 
la strokovnih služb zdravstve- 
nih skupnosti, ki odslej naprej 
opravljajo le organizacijska, 
strokovno-tehnična in admini- 
strativna dela za potrebe sa- 
moupravi samoupravnih orga- 
nov zdravstvenih skupnosti, 
kar je tudi v skladu s stališči 

19. seje Predsedstva ZKS z dne 
12. marca 1979. Vsa ostala 
opravila v zvezi z uveljavlja- 
njem pravic uporabnikov do 
zdravstvenega varstva pa se 
prenašajo na kvalificirane 
strokovne službe uporabnikov 
ali izvajalcev. Sem sodi tudi 
prenos izplačil nadomestila 
osebnega dohodka organiza- 
cije združenega dela uporab- 
nikov in to za zdaj šele v 17 
delovnih organizacijah v obči- 
ni Velenje in 2 delovnih orga- 
nizacijah v občini Mozirje. De- 
lo, ki ga je treba opraviti v zvezi 
z izplačevanjem nadomestila, 
je v ugotavljanju osnove oseb- 
nega dohodka delavcev (kar je 
v združenem delu, ki ima veli- 
ko fluktuacijo delavcev, neko- 
liko bolj zahtevna naloga), 
obračunu nadomestila, njego- 
vem izplačevanju oziroma na- 
kazilu in refundaciji. S tako 
preusmeritvijo je izvajanje 
konkretne pravice do zdrav- 
stvenega varstva bolj racional- 
no urejano in približano nepo- 
srednemu uporabniku. Ker pa 
gre pri tem v celoti v občini 
Velenje poprečno mesečno le 
za 1450 enkratnih izplačil na- 
domestila in za okoli 245 na- 
domestil v občini Mozirje ter 
ob upoštevanju, da so že sedaj 
organizacije združenega dela 
izplačevale nadomestila za od- 
sotnost z dela do 30 dni, kar 
predstavlja okoli 70% vseh teh 
opravil, ni razloga, da bi mora- 
le organizacije združenega de- 
la v ta namen povečati skupno 
število zaposlenih delavcev v 
občini. 

3. Samoupravni sporazum o 
postopku in načinu uresniče- 
vanja pravic do zdravstvenega 
varstva prinaša novosti le v po- 
stopku in načinu uresničeva- 
nja pravic, ne pa tudi novosti v 
kvaliteti ali obsegu pravic do 
zdravstvenega varstva ali do 
socialne varnosti v zvezi z 
zdravstvenim varstvom. Zato 
ni potrebno, da bi tak spora- 
zum obravnavala tudi Zbor 
združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, am- 
pak zadošča že uskladitev sta- 
lišč skupščin vseh občinskih 
zdravstvenih skupnosti. 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

POMEMBNEJŠI KAZALNIKI 

RAZVOJA SR SLOVENIJE 

V AVGUSTU 1981 
Indeksi 

VIII 81 
VII 81 

VIII 81 I—VIII 81 
VIII 80 I—VIII 80 

Delavci v združenem delu3 skupaj 100,4 100,6 100,5 
gospodarska dejavnost 100,5 100,3 100,2 
negospodarska dejavnost 99,8 102,7102,2 

Industrijska proizvodnja - fizični obseg 
Skupaj 105,9 101,5 101,9 

sredstva za delo 102,1 103,9 102,9 
reprodukcijski material102,1 99,3 101,7 

blago za ootrošnjo 117,6 104,1 102,2 
Notranja trgovina - vrednost po tekočih 
cenah 

promet na drobno (101,0) (136,0) (142,0) 
promet na debelo (87,0) (141,0) (148,0) 

Zunanja trgovina - vrednost po tekočih 
cenah2 

Izvoz skupaj 93,0 144,0 115,0 
sredstva za delo 101,0 247,0 139,0 
reprodukcijski material 94,0 130,0 106,0 
blago za široko potrošnjo 89,0 135,0 117,0 

Uvoz skupaj 106,0 136,0 11o!o 
sredstva za delo 120,0 193,0 95,0 

reprodukcijski material 102,0 126,0 115,0 
blago za široko potrošnjo 124,0 127,0 100,0 

Odkup - vrednosti po tekočih cenah (87,0) (147,0) (150,0) 
Turizem - nočitve 

skupaj (103,0) (100,0) (100,0) 
nočitve domačih gostov (101,0) (93,0) (196,0) 
nočitve tujih gostov (105,0) (107,0) (106,0) 

Cene 
industrijskih izdelkov pri proizvajalcu 101,7149,2 151,2 
nadrobno 100,1 144,3 147,7 
gostinskih storitev 101,6 143,9 134,5 

Cene življenjskih potrebščin 100,0 142,1 145,2 
Osebni dohodki3 

nominalni 105,4 134,4 129,2 
realni 105,3 95,0 88,7 

Investicije v osnovna sredstva3 

Skupaj 99,3 130,4 114,7 
gospodarska dejavnost 95,7 126,4 109,3 
negospodarska dejavnost 106,3 138,0 126,3 

Krediti za obratna sredstva3 104,7 133,0 131,3 
Prihodki ozd iz gospodarstva3 98,0 155,1 153,2 
1) Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih. Vir podatkov za 
investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd Iz gospodar- 
stva. 
2) Podatki za leto 1979 In 1980 so preračunani po Odloku ZIS o 
določanju tečajev tujih valut, UR. list SFRJ, it 32/80, po tečaju 27,30 
din za 1 ameriški dolar. 
3) Podatki in ustrezne primerjave so za julij. 

Najpomembnejši značilnosti gospodarskih tokov do konca avgusta 
sta umirjen razvoj industrijske proizvodnje ter vse večji primanjkljaj 
zunanjetrgovinske bilance ob neuravnoteženih izvozno-uvoznih toko- 
vih. Tendence v neindustrijskih proizvodnih dejavnostih niso izbolj- 
šane. Letošnji osemmesečni obseg storitev v turizmu je komaj enak 
lanskemu v enakem obdobju; obseg prepeljanega blaga v vseh pano- 
gah prometa pa le za 2% večji. Zaradi omejevanja investicij gradbeniš- 
tvo letos hitro zmanjšuje obseg gradbenih del. 

Industrijska proizvodnja je v letošnjih osmih mesecih za 1,9% večja 
kot v lanskem enakem obdobju. To je precej manj od 2,5-odstotnega 
povečanja, ki je bilo predvideno v letošnji razvojni resoluciji. V na- 
sprotju z običajnim potekom industrijske proizvodnje je bila njena rast 
v juniju in juliju hitrejša kot v prejšnjem delu leta. K proizvodnim 
dosežkom v teh mesecih je prispevala razmeroma dobra preskrba z 
uvoženim reprodukcijskim materialom pa tudi bolj smotrna razporedi- 
tev letnih dopustov v juliju. Običajni letni dopusti v juliju so se letos 
pogosto premaknili v avgust. To pa je imelo za posledico, da je 
negativna sezonska komponenta, ki je sicer najbolj intenzivna v juliju, 
v letošnjem avgustu vplivala na proizvodnjo močneje kot druga leta. 

Tako je bila v avgustu industrijska proizvodnja le za 1,5%, večja kot v 
lanskem avgustu in samo za 5,9% večja kot v letošnjem juliju. Poleg 

• drugačne razporeditve dopustov in letnih remontov je na proizvodnjo v 
avgustu vplivala tudi koledarska komponenta, saj je letošnji avgust 
imel en delovni dan manj kot julij. Avgustovski rezultat je od 2 1- 
odstotnega povečanja v prvih sedmih mesecih znižal osemmesečni 
obseg industrijske proizvodnje v primerjavi z obsegom v enakem 
obdobju lani na 1,9%. Junijsko in julijsko izboljšanje industrijske 
proizvodnje je bilo torej le kratkotrajno. 

Rezultate skupne industrijske proizvodnje v SR Sloveniji je v avgustu 
najbolj poslabšala namenska skupina proizvodnja materiala za repro- 
dukcijo, ki je imela v prejšnjih mesecih dokaj dinamičen in stabilen 
razvoj. Proizvodnja sredstev za delo in proizvodnja biaga za potrošnjo, 
ki sicer letos potekata s precejšnjimi oscilacijami, sta manj poslabšali 
avgustovske rezultate. 

Po odgovorih v anketi o poslovni problematiki industrijskih organi- 
zacij v avgustu ostajajo naročila za domači trg na ravni predhodnih 
mesecev. V avgustu je nekoliko bolj izrazito zmanjševanje naročil za 
tuj(*trg. Rezultati ankete kažejo, da je bila v avgustu bolj urejena 
preskrba z doma izdelanim reprodukcijskim materialom. Preskrba z 
uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom, ki je bila v prvih 
letošnjih mesecih precej neredna, se je v poletnih mescih izboljšala. 
Precejšen pomen za boljšo preskrbo z uvoženimi repromateriali je 
imela izboljšana struktura uvoza v teh mescih, čeprav v avgustovskem 
uvozu repromaterial nima več prednosti, pa ostaja obseg njegovega 
uvoza nespremenjen. Za naslednji mesec lahko pričakujemo, da bo 
najnujnejši uvozni in zadostni domači reprodukcijski material zagotav- 
ljal zdajšnjo dinamiko produkcije. 

V letošnji dinamiki industrijske proizvodnje je poudarjena poveza- 
nost med potekom proizvodnje in preskrbljenostjo z reprodukcijskim 
materialom, zlasti uvoženim. Neprekinjen uvoz repromateriala bi kljub 
zdajšnji oddaljitvi od resolucijske naloge omogočil njeno izpolnitev do 
konca letošnjega leta, delovni napori pa pri tem seveda ne bodo 
majhni. 

S 4,8-odstotnim povečanjem je bil osemmesečni obseg industrijske 
proizvodnje v SFRJ precej nad tistim v SR Sloveniji. Poleg naše 
republike, ki se med republikami in pokrajinama ponovno uvršča na 
zadnje mesto, ima slabše rezultate kot je poprečje za SFRJ samo še SR 
Hrvaška. Proizvodnja v republikah z večjim deležem predelovalne 
industrije je namreč bolj neposredno odvisna od uvoza repromateriala 
kot v republikah z večjim deležem ekstraktivne industrije. Tako so v 
letošnjih osmih mesecih dosegle mnogo boljše rezultate kot je po- 
prečje za SFRJ predvsem SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora SR 
Makedonija in AP Kosovo. 

V poletnih mesecih je izvoz iz SR Slovenije močno opešal, okrepil pa 
se je uvoz. Izvoz je zaostajal za predvidenim že v prejšnjem delu leta, 
hkrati pa je bil uvoz v istem času večji, čeprav ne tolikšen kot smo 
predvidevali, da ga bo ob načrtovanem izvozu mogoče doseči. Ob 
letošnji nezadostni le 68-odstotni pokritosti uvoza z izvozom se je 
zunanjetrgovinski primanjkljaj povečal bolj kot bi se smel. Z vrednostjo 
16.614 tisoč dinarjev je ta primanjkljaj za 2% večji kot v enakem 
obdobju lani. 

V avgustu se jev primerjavi z julijem vrednost blaga, uvoženega v SR 
Slovenijo povečala za 6%. Vzrok za večji del tega povečanja je bil 
predvsem povečan uvoz opreme in ne toliko uvoz reprodukcijskega 
materiala. Zaradi velikega vpliva na proizvodnjo pa bi v letošnjem 
uvozu reprodukcijski material dosledno moral imeti prednost. 

Z avgustom je bila vrednost izvoženega blaga za 7% manjša kot v 
juliju ter za 15% večja kot v prvih osmih mesecih lani, kar je realno za 
okoli 2% več. Med namenskimi skupinami je avgusta ponovno upadel 
izvoz blaga za široko porabo, precej se je zmanjšal tudi izvoz materiala 
za reprodukcijo. Manj kot v prejšnjih mesecih se je povečal izvoz 
opreme, ki dosega med namenskimi skupinami najboljše osemme- 
sečne rezultate. V letošnjih osmih mesecih v primerjavi z lanskimi je 
bila vrednost uvoza za 10% večja kot v enakih mesecih lani ob 
upoštevanju uvoznih cen pa realno za 4% manjša. Uvoz reprodukcij- 
skega materiala je bii v tej primerjavi realno za okoli 4% večji. 

Hitra rast cen, ki se je začela januarja letos, se je v poletnih mesecih 
umirila. To je deloma posledica sezone, ki vpliva na zmanjšanje cen 
kmetijskih pridelkov na debelo in na drobno. Na cene pa so vplivali tudi 
ukrepi ekonomske politike za odpravo nesamoupravnega odločanja na 
tem področju ter za omejitev cen v predvidene okvire. 

V avgustu so se cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih vseeno 
povečale za 2,4%, cene na debelo pa za 1,7%. Cene na drobno so bile v 
avgustu umirjene. Zaradi počasnejšega naraščanja cen kmetijskih 
pridelkov v skupnih cenah na drobno, je rast cen življenjskih potreb- 
ščin še bolj umirjena - v avgustu se te cene niso povečale. Realni 
osebni dohodki, izračunani za julij so za 5,3% višji kot v mesecu pred 
tem, v sedmih mesecih letos pa so za 11,3% manjši od lanskih v 
enakem obdobju. Julij je zaporedoma že drugi mesec, ko se realni 
osebni dohodki ne zmanjšujejo več. 

Osebni dohodki se letos halj povečujejo v gospodarstvu kot v nego- 
spodarstvu. V sedmih mesecih letos so v gospodarstvu za 30,2% večji 
v negospodarstvu pa za 24,2% večji kot v enakem obdobju lani. 

Zaposlovanje je bilo v poletnih mesecih še naprej umirjeno. Julija se 
je zaposlovanje nekoliko povečalo v gospodarstvu, v negospodarstvu 
pa se je povsem zaustavilo. To je bilo tudi pričakovati, saj se je v vseh 
sedmjh mesecih zaposlovanje v negospodarstvu znatno bolj povečalo. 



Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Povezovanje splošne ljudske obrambe in 

družbene samozaščite v enoten obrambni 

mehanizem     

Enotnost in nedeljivost pravic in dolžnosti obrambe države in varstva z Ustavo 
določene družbene ureditve pred vsemi nevarnostmi in oblikami ogrožanja 

Samoupravni socialistični družbeni odnosi se izražajo ^t enotna družbena in 
politična osnova splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 

<5amouDravna oroanizacija jugoslovanske skupnosti delovnih ljudi in občanov ter 
enakopravnih narodov in narodnosti je najširša osnova in okvir obrambnega organi- 
ziranja vseh sil in virov družbe 

organiziranih socialističnih sil 

V Osnutek zakona so vnešene tudi določbe o pravici .d.e'°^^^n
čl?"n p?aiicf 

odločalo o vprašanjih splošne ljudske obrambe In družbene samozaščite in p 
da so obveščeni o teh vprašanjih 

splošno in delno mobilizacijo 

Zvezni izvršni svet je določil 
besedilo Predloga za izdajo 
zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti, z Osnutkom zakona (AS 
443) in ga poslal Skupščini 
SFRJ v obravnavo. Kot je pou- 
darjeno v obrazložitvi so razlo- 
gi za izdajo novega zakona na 
tem področju nova vprašanja 
in zahteve, ki jih je v teku sede- 
mletne uporabe veljavnega Za- 
kona o ljudski obrambi (spre- 
jet je bil maja 1974) postavila 
teorija in praksa in za katere 
sedanji Zakon ne daje popol- 
nih odgovorov in rešitev. 

Veljavni Zakon o ljudski 
obrabi je odigral pomembno 
vlogo pri izgradnji krepitve 
splošne ljudske obrambe, je 
rečeno v obrazložitvi. Temelji 
sistemi splošne ljudske 
obrambe, ki so urejeni s tem 
Zakonom, so bili solidna pod- 
laga za uspešen razvoj splošne 
ljudske obrambe na najširših 
družbenih osnovah. V skladu s 
temi temelji so republike in 
druge družbenopolitične 
skupnosti sprejele svoje zako- 
ne o splošni ljudski obrambi 
oziroma druge predpise, orga- 
nizacije združenega dela in 

druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti pa svoje 
splošne samoupravne akte. S 
tem je sistem splošne ljudske 
obrambe v celoti normativno- 
pravno urejen. 

Razvoj našega družbenoe- 
konomskega in družbenopoli- 
tičnega sistema, v tem okviru 

* 
pa tudi koncepta splošne ljud- 
ske obrambe, znanstvene in 
vojaške misli, je postavil mno- 
ga nova vprašanja in zahteve. 
Le-te so posebej prišle do izra- 
za in dobili svojo idejno-poli- 
tično potrditev v sklepih in sta- 
liščih IX. kongresa ZKJ, nato 
pa tudi v drugih dokumentih, 
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ki so bili zasnovani na teh skle- 
pih in stališčih. 

Gre predvsem za potrebo 
povezovanja splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite v enoten obrambno-sa- 
mozaščitni mehanizem, ki bi 
še popolneje odgovoril na za- 
heve obrambe države, posebej 
pa zahtevam njene varnosti in 
varstva ustavne ureditve od 
vseh mogočih nevarnostih in 
presenečenj v miru in vojni. 

Pokazala se je tudi potreba, 
da se v primerjavi na graditev 
in razvoj obrambno-samoza- 
ščitnega mehanizma popolne- 
je in močneje izrazi ustavna 
vloga in odgovornost Zveze 
komunistov Jugoslavije za var- 
stvo revolucionarnih pridobi- 
tev našega boja in socialistič- 
ne samoupravne graditve, kot 
tudi vloga drugih organizira- 
nih socialističnih sil. To svojo 
vlogo bi Zveza komunistov 
uresničevala z neposredno ak- 
tivnostjo svojih članov, organi- 
zacij in vodstev ter prek komi- 
tejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito, ki so se uveljavili v praksi 
kot pomembna opertivno-poli- 
tična in vodilna telesa v siste- 
mu vodenja splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

Razen tega so bili po spre- 
jetju Ustave SFRJ (leta 1974) in 
veljavnega zakona o ljudski 
obrambi izdani še številni si- 
stemski zakoni v katerih so 
razčlenjeni temelji našega 
družbenoekonomskega in po- 
litičnega sistema. To pa terja, 
da ta zakon uskladimo z njimi. 
In končno je iz prakse nastalo 
več upravičenih zahtev in 
predlogov, da se, posamezne 
določbe spremenijo zaradi us- 
klajevanja z doseženo stopnjo 
razvoja zasnove in sistema 
splošne ljudske obrambe. 

skupnostim, s čemer je še bolj 
izražen njihov poseben pomen 
v obrambi države in varstvu 
ustavnega reda ter poudarjen 
splošni družbeni značaj sploš- 
ne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite. 

Vnešena so nova poglavja - 
o krajevnih skupnostih, druž- 
benopolitičnih in družbenih 
organizacijah, komitejih za 
splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito in o 
planiranju splošne ljudske 
obrambe. 

V Osnutku zakona temeljna 
načela še naprej vsebujejo po- 
membno idejno politično plat- 
formo za uporabo zasnove 
splošne ljudske obrambe in 
tolmačenje zakona. V njih so 
poleg terminoloških in drugih 
manjših sprememb opravili 
pomembnejše spremembe in 
dopolnitve v posameznih po- 
glavjih, dodano pa je tudi novo 
poglavje o družbeni samoza- 
ščiti. 

V predlaganih temeljnih na- 
čelih je poudarjena trajna 
opredelitev naše države za po- 
litiko neuvrščenosti in naspro- 
tovanja blokovske delitve sve- 
ta, imperializmu in vsem obli- 
kam hegemonizma in prizna 
vsakemu narodu pravico do 
samoopredelitve in nacionalne 
neodvisnosti. 

vanske ljudske armade. Obo- 
rožene sile so namreč po 
Osnutku zakona nosilec obo- 
roženega boja in skupaj z dru- 
gimi silami splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite tudi varujejo in branijo 
svobodo, neodvisnost, suvere- 
nost, teritorialno celovitost in z 
ustavo določeno družbeno 
ureditev. 

Oborožene sile so sestavlje- 
ne iz JLA in teritorialne obram- 
be in predstavljajo enotno ce- 
loto. To sta dve glavni obliki 
organiziranja delovnih ljudi in 
občanov, narodov in narodno- 
sti Jugoslavije za oborožen boj 
z enotnimi razrednimi in voja- 
ško političnimi cilji. 

VLOGA 
ORGANIZIRANIH 
SOCIALISTIČNIH SIL 

ENOTNI DRUŽBENI IN 
POLITIČNI TEMELJI 
SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE 

TEMELJNE NOVOSTI 
V OSNUTKU ZAKONA 

Namesto dosedanjega nazi- 
va »Zakon o ljudski obrambi« je 

v Osnutku predložen naziv 
»Zakon o splošni ljudski 
obrambi«, ker ustrezneje izra- 
ža značaj in naravo naše 
obrambe, zajema pa tudi te- 
melje družbene samozaščite, 
kolikor so le-ti predmet tega 
zakona. 

Opravljene so bile tudi po- 
membne spremembe in dopol- 
nitve v sistematiki Osnutka za- 
kona glede na veljavni zakon. 
Prva poglavja so posvečena 
družbenim subjektom - delov- 
nim ljudem in občanom, te- 
meljnim in drugim organizaci- 
jam združenega dela, krajev- 
nim skupnostim in drugim sa- 
moupravnim organizacijam in 

Samoupravni socialistični 
družbeni odnosi so izraženi v 
Osnutku zakona kot enotni ra- 
zredni, družbeni in politični te- 
melji splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, sa- 
moupravne organizacije jugo- 
slovanske skupnosti delovnih 
ljudi in občanov ter enako- 
pravnih narodov in narodnosti 
pa kot najširši temelj in okvir 
obrambnega in varstvenega 
organiziranja vseh sil in virov 
družbe. 

Poudarjeno je, da sta pogoj 
za uspešno obrambo in var- 
stvo države moč in stabilnost 
našega družbenoekonomske- 
ga in političnega sistema, pou- 
darjena pa je tudi enotnost in 
neločljivost pravic in dolžnosti 
vseh družbenih subjektov, da 
varujejo z ustavo določeno 
družbeno ureditev pred sle- 
herno nevarnostjo in oblikami 
ogrožanja. 

Zlasti je poudarjena vloga 
oborožene sile in kot oborože- 
ne samozaščite z ustavo dolo- 
čene družbene ureditve. 

Izpopolnjena in natančneje 
so tudi določena načela o obo- 
roženih silah in definicije teri- 
torialne obrambe in Jugoslo- 

Poudarjena je vloga vseh or- 
ganiziranih sil socialistične za- 
vesti kot nosilca pravic in dolž- 
nosti obrambe države in var- 
stva ustavne ureditve, posebej 
vloga in odgovornost ZKJ. 
Zveza komunistov Jugoslavije 
kot vodilna idejna in politična 
sila delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi je glavni pobu- 
dnik in nosilec enotne politič- 
ne aktivnosti vseh družbenih 
dejavnikov pri graditvi in ra- 
zvoju splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite. 
To svojo vodilno vlogo Zveza 
komunistov uresničuje na čelu 
socialističnih sil, organiziranih 
v Socialistično zvezo delovnih 
ljudi kot najširše politične 
osnove za organiziranje in ure- 
sničevanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. 

Zveza komunistov Jugosla- 
vije uresničuje svojo vlogo in 
odgovornost za učinkovito or- 
ganiziranje in delovanje sploš- 
ne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite neposredno 
prek svojih organizacij in član- 
stva ter prek komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Ti ko- 
miteji, kot operativno politična 
telesa usmerjajo in koordinira- 
jo ukrepe in aktivnosti pri pri- 
pravljanju in uresničevanju 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite ter za- 
gotavljajo pravočasno in učin- 
kovito delovanje enotnega 
obrambno-zaščitnega meha- 
nizma. 

V Osnutku zakona so sploš- 
ne določbe precej spremenje- 
ne in dopolnjene. Predvsem je 
opredeljena vsebina zakona 
glede na splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito. Poudarjeno je namreč, 
da so s tem zakonom urejene 
temeljne pravice in dolžnosti 

delovnih ljudi in občanov, te- 
meljnih in drugih organizacij 
združenega dela, krajevnih 
skupnosti in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti, družbenopolitičnih in druž- 
benih organizacij na področju 
splošne ljudske obrambe. 

UREJANJE TEMELJEV 
DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE 

Kar zadeva družbeno samo- 
zaščito, Osnutek zakona ureja 
samo temelje le-te. Z njimi je 
zagotovljeno varstvo ustavne 
ureditve in obrambe države, ki 
pa so neposredno funkcional- 
no povezani s splošno ljudsko 
obrambo in s katerimi je zago- 
tovljena enotnost obrambno- 
samozaščitnega mehanizma. 
Celoviteje urejanje družbene 
samozaščite je sicer v pristoj- 
nosti republik in pokrajin ozi- 
roma predmet drugih zveznih 
zakonov. 

Poudarjena je tudi medse- 
bojna povezanost in enotnost 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite pri ure- 
sničevanju skupnega cilja - 
obrambi države in zaščiti nje- 
ne varnosti in z ustavo določe- 
ne družbene ureditve. 

V Osnutek zakona je vneše- 
na tudi interpretativna norma 
o tem, kaj je razumeti pod 
»drugimi nevarnostmi za drža- 
vo«. Pod tem je razumeti obo- 
roženo ali drugo aktivnost s 
katero je neposredno ogrože- 
na z ustavo določena družbe- 
na ureditev SFRJ ali drugi po- 
membni interesi varnosti drža- 
ve ali njenih posameznih de- 
lov. 

Kot je namreč obrazloženo 
je z veljavnim zakonom zajeto 
mirnodobno in vojno stanje ter 
primer neposredne vojne ne- 
varnosti, v posameznih določ- 
bah pa tudi situacijo ogrožanja 
miru in varnosti v svetu. V no- 
vem besedilu je prav tako upo- 
števano to stanje in situacije, 
ureja pa tudi odnose v primeru 
druge nevarnosti za državo. 

V posebnem novem členu je 
določena vloga Zveze komuni- 
stov Jugoslavije v primeru, če 
so pristojni organi zadržani 
oziroma če ne morejo oprav- 
ljati, svoje funkcije pri obrambi 
države in varstvu njenega 
ustavnega reda. Pri tem je do- 
ločeno, da bo Zveza komuni- 
stov Jugoslavije takšno svojo 
vlogo uresničevala z neposre- 
dno aktivnostjo svojih članov, 
organizacij in vodstev, organi- 
zira in vodi splošni ljudski od- 
por ter je nosilec pri obnavlja- 
nju in usposabljanju vseh 
družbenih organov in organi- 
zacij za njihovo uspešno delo- 
vanje. 
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RAZŠIRITEV PRAVIC 
DELOVNIH LJUDI IN 
OBČANOV 

V posebnem poglavju o te- 
meljnih pravicah in dolžnostih 
delovnih ljudi in občanov so 
razširjene določbe o njihovih 
pravicah in vnešene nove - o 
pravicah delovnih ljudi in ob- 
čanov, da odločajo o vpraša- 
njih splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite in 
pravici do informiranja o teh 
vprašanjih. Na ta način je po- 
leg dolžnosti in obveznosti ob- 
čanov, ki so bile v veljavnem 
zakonu že poudarjene, prišle 
do večjega izraza tudi pravice, 
s tem pa so določene tudi za- 
konske predpostavke za njihov 
aktiven odnos pri pripravah za 
obrambo in pri uresničevanju 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Določeni sta tudi pravica in 
dolžnost služiti v civilni zaščiti. 
Določeno je da so k temu za- 
vezane osebe od 16. do 60. leta 
za moške oziroma do 55. leta 
za ženske in sodelovanju pri 
varstvu in reševanju prebival- 
stva in materialnih dobrin, ka- 
teremu so zavezani vsi spo- 
sobni občani. 

Služenju v enotah in organih 
civilne zaščite po Osnutku za- 
kona niso zavezane osebe v 
službi v oboroženih silah, pri- 
padniki milice in druge poo- 
blaščene uradne osebe orga- 
nov za notranje zadeve, kakor 
tudi nosečnice in matere z 
otrokom, ki še nima 7 let, ose- 
be, ki niso sposobne za služe- 
nje v enotah in organih civilne 
zaščite in druge osebe določe- 
ne z zakonom. 

Dodana je tudi nova določ- 
ba, ki se nanaša na sodelova- 
nje oboroženih sil in organov 
za notranje zadeve v civilni za- 
ščiti v skladu z ukazi pristojnih 
vojaških oziroma drugih orga- 
nov. 

Osnutek predvideva kot izje- 
mno možnost uvajanja delov- 
ne obveznosti tudi v miru v pri- 
meru druge nevarnosti za dr- 
žavo ali če sta ogrožena mir in 
varnost v svetu, dokler traja ta 
nevarnost. Gre za, je pojasnje- 
no v obrazložitvi, morebitne 
mogoče krizne situacije ali za 
mednarodne obveznosti Jugo- 
slavije. Načeloma pa je delov- 
na obveznost občanov samo v 
primeru neposredne vojne ne- 
varnosti, sestavljena pa je iz 
nalog in zadev samoupravnih 
organizacij in skupnosti, druž- 
benopolitičnih in družbenih 
organizacij in organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in iz 
opravljanja nalog in zadev za 
potrebe oboroženih sil ali v 
občasnem opravljanju določe- 

nih del, ki so pomembna za 
obrambo države. 

Predvidena je tudi določba, 
ki daje zveznemu sekretarju za 
ljudsko obrambo pooblastilo, 
da izda predpise o organizira- 
nju in izvrševanju delovne ob- 
veznosti v zvezi z opravljanjem 
nalog in del za JLA. 

PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 
ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

V poglavju o temeljnih pravi- 
cah in dolžnostih temeljnih in 
drugih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih 
skupnosti in delovnih skupno- 
sti so opravljena ustrezna us- 
klajevanja z Zakonom o zdru- 
ženem delu. Poudarjen je ka- 
rakter in vloga temeljne orga- 
nizacije kot temeljne oblike 
obrambnega organiziranja in 
odločanja delavcev o zadevah 
in nalogah splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. Predvidena je možnost 
samoupravnega urejanja in 
združevanja na področju 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite z različ- 
nimi oblikami združevanja de- 
lavcev. 

Priprave za proizvodnjo in 
opravljanje storitev v vojni in 
izvrševanje drugih nalog 
splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite v te- 
meljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela je mogo- 
če zasnovati tudi na družbenih 
dogovorih in samoupravnih 
sporazumih s sodelovanjem 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti, ki imajo v zvezi s 
tem pravico postavljati določe- 
ne zahteve in da sodelujejo pri 
dogovarjanju. 

V Osnutku zakona ni več do- 
ločb o posebnih dolžnostih or- 
ganizacij združenega dela, ki 
izdelujejo predmete oboroži- 
tve in vojaške opreme, ker je to 
gradivo popolneje urejeno s 
posebnim zveznim zakonom. 

Določba, ki se nanaša na ob- 
veznost v prilagajanju investi- 
cijske graditve potrebam 
obrambe države je razširjena s 
tem, da je predvideno tudi za 
ukinjenje, demontiranje ali od- 
pravo objektov, ki so našteti v 
zakonu (posameznih prog v 
železniškem prometu, hidroe- 
lektrarn, termoelektrarn, jav- 
nih cest, letališč in drugih), ne 
pa samo za graditev, treba ob- 
vestiti Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo. 

Novost v zakonu je določba, 
ki se nanaša na prilagajanje 
velikih tehničnih sistemov (si- 
stemov zvez, elektronike, zrač- 
nega in železniškega prometa) 
potrebam splošne ljudske 

obrambe in seznanjanje Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko 
obrambo oziroma pristojnih 
organov v republikah in pokra- 
jinah s programi, ki se nanaša- 
jo na graditev in razvoj teh si- 
stemov. 

Izpopolnjene so tudi določ- 
be o samoupravnih interesnih 
skupnostih. Njihove pravice in 
dolžnosti so urejene v skladu z 
vlogo in mestom teh skupnosti 
v družbenem sistemu in z na- 
ravo nalog, ki jih opravljajo. 
Prav tako so razširjene določ- 
be o civilno pravnih osebah iz 
veljavnega Zakona tudi na de- 
lovne ljudi, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so v 
lastnini občanov (obrtniki in 
drugi). 

Izhajajoč iz pomena krajev- 
ne skupnosti v splošni ljudski 
obrambi in družbeni samoza- 
ščiti je v Osnutku zakona po- 
sebno poglavje posvečeno 
njenim temeljnim pravicam in 
dolžnostim. Krajevna skupnost 
je izražena kot poseben sub- 
jekt obrambe države, obenem 
pa kot pomemben dejavnik sa- 
moupravnega organiziranja 
delovnih ljudi in občanov za 
splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. 

Posebno poglavje je posve- 
čeno tudi družbenopolitičnim 
in družbenim organizacijam 
ter združenjim občanov pri 
uresničevanju splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. Vse te organizacije in 
združenja so po predloženem 
besedilu zakona subjekti pra- 
vic in dolžnosti obrambe drža- 
ve in varstva ustavne ureditve 
in te svoje pravice uresničujejo 
v skladu z vlogo in odgovor- 
nostjo, ki jo imajo v družbi. 

Posebej so poudarjene vlo- 
ge in naloge ZKJ, SZDLJ, Zve- 
ze sindikatov, Zveze sociali- 
stične mladine, Konference za 
družbeni položaj in aktivnost 
žensk in Zveze borcev, nato pa 
Zveze rezervnih vojaških stare- 
šin in drugih družbenih orga- 
nizacij, katerih dejavnost je po 
naravi stvari posebej pomemb- 
na za obrambo države. 

VLOGA DRUŽBENO- 
POLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

V poglavju o posebnih pravi- 
cah in dolžnostih družbenopo- 
litičnih skupnosti so predlože- 
ne precejšne spremembe gle- 
de na veljavni zakon. Predv- 
sem se zakonske določbe na- 
našajo na urejanje vprašanj, ki 
so temelji sistema. Vse poseb- 
ne določbe o republikah oziro- 
ma avtonomnih pokrajinah, 
občinah, mestih in regionalnih 
skupnosti so zajete v določbi, 

ki sumarno ureja njihove te- 
meljne pravice in dolžnosti pri 
uresničevanju splošne ljudske 
obrambe. 

Rečeno je, da družbenopoli- 
tične skupnosti usmerjajo ra- 
zvoj in priprave, sprejemajo 
organizacijske, materialne in 
druge ukrepe za uresničevanje 
pravic in dolžnosti delovnih 
ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela, krajevnih 
skupnosti in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti ter organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti za njihovo so- 
delovanje pri varovanju in 
obrambi, v oboroženem boju 
in drugih oblikah splošnega 
ljudskega odpora in za oprav- 
ljanje drugih nalog, ki imajo 
pomen za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito. 

V tem poglavju je še zmeraj 
določba veljavnega Zakona o 
pravicah in dolžnostih federa- 
cije pri uresničevanju sistema 
splošne ljudske obrambe, vne- 
šene pa so nove določbe o 
mobilizaciji na tako imenova- 
nem civilnem področju. Druž- 
benopolitične skupnosti, sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične 
in družbene organizacije na- 
mreč v primeru oboroženega 
napada na državo ali v primeru 
neposredne vojne ali druge 
nevarnosti za državo, prevza- 
mejo in izvajajo ukrepe pri- 
pravljenosti in vodijo mobiliza- 
cijo vseh sil in sredstev po 
obrambnih načrtih in so odgo- 
vorni za dopolnitev in mobili- 
zacijo oboroženih sil. Podob- 
ne predpise o sprejemanju in 
izvajanju pripravljenosti, pri- 
pravljanju in mobilizaciji sprej- 
me Zvezni izvršni svet. 

KOMITEJI ZA 
SPLOŠNO LJUDSKO 
OBRAMBO 

V osnutku zakona je poseb- 
no poglavje posvečeno komi- 
tejem za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samoza- 
ščito. Ne da bi zadevali samo- 
stojnost, pravice in dolžnosti 
državnih in samoupravnih or- 
ganov na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, je predvideno, da 
bi komiteje ustanovili na vseh 
ravneh družbenega organizi- 
ranja (razen na ravni federaci- 
je) kot koordinacijska in ope- 
rativno-politična telesa. Komi- 
teji zagotavljajo operativnopo- 
litično usmeritev ter koordini- 
ranje ukrepov in aktivnosti pri 
uresničevanju enotnih ciljev in 
nalog splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite in 
pravočasno ter učinkovito de- 
lovanje enotnega obrambno- 
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samozaščitnega mehanizma 
pri pripravah in akcijah in pri 
uresničevanju vodilne vloge 
Zveze komunistov v splošni 
ljudski obrambi. 

Takšno funkcijo bi komiteji 
uresničevali tako v miru kot v 
primeru neposredne vojne ne- 
varnosti za državo ali v prime- 
ru vojne. 

V Osnutku so posebej pre- 
dvidene pravice in dolžnosti 
komitejev takrat, ko so pristoj- 
ni organi in organizacije zadr- 
žani oziroma če objektivno ne 
morejo opravljati svojih del in 
nalog splošne ljudske obram- 
be. V tem primeru prevzame 
Zveza komunistov Jugoslavije 
prek teh komitejev aktivnosti 
in ukrepe, da bi se ti organi 
usposobili in nadaljevali z de- 
lom. Če pa kljub temu ne bodo 
usposobljeni, aktivirajo komi- 
teji sile in sredstva splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in prevzamejo ne- 
posredno vodenje obrambe in 
zaščite na svojem območju. 

Kot novost je predlagana 
pravica, da komiteji lahko ta- 
krat, kadar jih za to pooblasti 
predsedstvo SFRJ, ukažejo 
uporabo delov teritorialne 
obrambe. 

V zvezi s temi komiteji je v 
obrazložitvi poudarjeno, da 
Osnutek zakona ureja samo ti- 
sta vprašanja, ki so temelji si- 
stema, in da je stvar republik in 
avtonomnih pokrajin, da s svo- 
jimi zakoni oziroma drugimi 
predpisi popolneje urejajo to 
gradivo, to je vprašanja pravic 
in dolžnosti komitejev, sestave 
komitejev, način dela in drugo. 

PRISTOJNOSTI 
ORGANOV 
FEDERACIJE 

V delu Osnutka, ki se nanaša 
na pristojnosti organov fede- 
racije, so izpuščene določbe 
veljavnega zakona o pravicah 
in dolžnostih predsednika re- 
publike na področju splošne 
ljudske obrambe. Natančneje 
pa so določene pravice in 
dolžnosti Predsedstva SFRJ in 
predsednika Predsedstva 
SFRJ na področju splošne 
ljudske obrambe. Med drugim 
Predsedstvo SFRJ določa te- 
melje planov in pripravljalnih 
ukrepov za obrambo države, 
temelje priprav gospodarstva 
in družbenih dejavnosti za de- 
lovanje v vojni, ukaže splošno 
in delno mobilizacijo, razglasi 
vojno stanje, če se Skupščina 
SFRJ ne more sestati in drugo. 

Predsednik Predsedstva 
SFRJ v imenu Predsedstva vo- 
di in poveljuje oboroženim si- 
lam v skladu z odločitvami in 
stališči Predsedstva SFRJ. V 
vojnem stanju, ob neposredni 

vojni nevarnosti in drugi neva- 
rosti za državo, ko se Predsed- 
stvo SFRJ ne more sestati 
opravlja določene zadeve, za 
katere ga s posebnim odlokom 
pooblasti Predsedstvo SFRJ. 

Ko je govor o pravicah in 
dolžnostih Zveznega izvršnega 
sveta, so v Osnutku zakona v 
glavnem povzete določbe iz 
veljavnega zakona. Izpuščena 
je določba veljavnega zakona 
o tem, da ZIS določa vojno or- 
ganizacijo zveznih upravnih 
organov in zveznih organiza- 
cij, ker je to pravica in dolžnost 
tistih organov, opravljene pa 
so tudi določene dopolnitve. Z 
njimi je med drugim predlože- 
no, da ZIS določa enotne te- 
melje metodologije in enotne 
kazalce za izdelavo obrambnih 
načrtov in načrtovanje razvoja 
splošne ljudske obrambe, da 
zagotavlja materialne in druge 
pogoje za delo in delovanje or- 
ganov in organizacij v federa- 
ciji v času neposredne vojne 
nevarnosti, druge nevarnosti 
za državo in vojne, da organi- 
zira službo opazovanja, obve- 
ščanja in alarmiranja za potre- 
be organov in organizacij fe- 
deracije. 

ZVEZNI SEKRETARIAT 
ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 

Pravice in dolžnosti Zvezne- 
ga sekretariata za ljudsko 
obrambo, kot zveznega uprav- 
nega organa ter štabnega in 
strokovnega organa za vode- 
nje in poveljevanje oboroženih 
sil so kompleksno zajete in po- 
drobno urejene. Tako so v čle- 
nu, s katerim so določene za- 
deve, ki jih opravlja Sekreta- 
riat, nekatere točke iz veljav- 
nega zakona izpuščehe, doda- 
ne pa so nove. Z njimi je pre- 
dvideno, da Sekretariat oprav- 
lja tudi zadeve, ki se nanašajo 
na oceno možnih vojnih in 
drugih nevarnosti za državo in 
določanje organizacije in me- 
todologije planiranja razvoja 
oboroženih sil. Dopolnjen je 
tudi člen, ki se nanaša na za- 
deve Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo v zvezi z or- 
ganiziranjem in pripravljanjem 
JLA in sicer tako, da je predvi- 
deno, da Sekretariat opravlja 
tudi zadeve v zvezi s poukom 
pripadnikov in enot JLA, var- 
nosti in samozaščite v JLA in 
organiziranje varstva pri delu 
in človekovega okolja v JLA. 

Razširjena je tudi določba o 
Vojaškem svetu kot organu 
Zveznea sekretariata za ljud- 
sko obrambo in sicer tako, da 
se na seje sveta kličejo repu- 
bliški in pokrajinski sekretarji 
za ljudsko obrambo, ko svet 

obravnava tudi vprašanje z de- 
lovnega področja teh organov. 

JLA IN TERITORIALNA 
OBRAMBA KOT 
KOMPONENTA 
OBOROŽENIH SIL 

Temeljne novosti v delu 
Osnutka, ki se nanaša na obo- 
rožene sile je v tem, da je pou- 
darjena posebna vloga in od- 
govornost Zveze komunistov 
za organiziranje in pripravo 
oboroženih sil. Vnešenaje tudi 
nova določba o JLA, kot delu 
oboroženih sil, v kateri so pou- 
darjene njene glavne značilno- 
sti in natančno določene glav- 
ne naloge, všteta pa je tudi 
možnost njene uporabe za 
opravljanje nalog družbene 
samozaščite. 

Določbe o teritorialni 
obrambi, kot komponenti 
enotnih oboroženih sil, so us- 
klajene z zahtevami in predlogi 
prakse ter z doktrinarnimi sta- 
lišči glede njenega nadaljnje- 
ga organiziranja, priprave in 
sodelovanja pri opravljanju 
nalog družbene samozaščite. 
Teritorialna obramba je defini- 
rana kot najširša oblika orga- 
niziranja delovnih ljudi in ob- 
čanov za oborožen boj in zaje- 
ma vse oborožene sestave, ki 
niso del JLA ali milice. 

Spremenjene so tudi določ- 
be veljavnega zakona o vode- 
nju in poveljevanju oboroženih 
sil. Poleg sprememb, ki se na- 
našajo na urejanje pravic in 
dolžnosti Predsedstva SFRJ in 
predsednika Predsedstva in v 
zvezi s tem sprememba do- 
ločb, ki so se nanašale na 
predsednika republike je pre- 
dvidena možnost, da Predsed- 
stvo SFRJ določene zadeve 
vodenja in poveljevanja oboro- 
ženih sil lahko prenese na 
zveznega sekretarja za ljudsko 
obrambo. 
V poglavju, ki se nanaša na 
popolnitev oboroženih sil je 
podrobnejša določba o pro- 
stovoljcih. S prostovoljci so 
mišljene osebe, ki niso zaveza- 
ne vojaški obveznosti, na last- 
no zahtevo pa so sprejete in 
vstopijo v oborožene sile. Da- 
na je tudi možnost, da se le-ti v 
miru vključijo v vojaške vaje v 
okviru teritorialne obrambe. 

SISTEM OPAZOVANJA, 
OBVEŠČANJA IN 
ALARMIRANJA 

Posebno poglavje v Osnutku 
zakona je posvečeno opazova- 
nju, obveščanju in alarmiranju, 
kot delu splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite. Predložene so precejš- 
nje spremembe in dopolnitve 

veljavnega zakona, med dru- 
gim sprememba naziva siste- 
ma in razširitev nalog tudi na 
opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje tudi v primeru dru- 
gih nevarnosti za državo ter 
elementarnih in drugih nesre- 
čah in ne samo za vojne nevar- 
nosti. 

Po Osnutku zakona se opa- 
zovanje, obveščanje in alarmi- 
ranje organizira kot splošni si- 
stem, ki je sestavljen iz sistema 
opazovanja, obveščanja in 
alarmiranja družbenopolitič- 
nih skupnosti in sistema opa- 
zovanja ter obveščanja oboro- 
ženih sil. V sistem opazovanja 
družbenopolitičnih skupnosti, 
se poleg centrov oziroma po- 
sebne službe vključijo organi, 
organizacije in službe, ki se v 
okviru svojih dejavnosti ukvar- 
jajo z opazovanjem in ugotav- 
ljanjem določenih pojavov in 
se organizirajo na enotnih te- 
meljih, ki se določijo z dogo- 
vorom med Zveznim izvršnim 
svetom in pristojnimi organi v 
republikah in avtonomnih po- 
krajinah. Predvideno je, da 
službo za opazovanje, obve- 
ščanje in alarmiranje lahko, 
poleg družbenopolitičnih 
skupnosti, ustanovijo tudi or- 
ganizacije združenega dela in 
krajevne skupnosti. 

CIVILNA ZAŠČITA 
V delu Osnutka o civilni za- 

ščiti so opravljene precejšnje 
spremembe in dopolnitve. 
Predvsem so urejena samo ti- 
sta vprašanja civilne zaščite, ki 
predstavljajo temelje sistema, 
republikam in pokrajinam pa 
je prepuščeno, da s svojimi za- 
koni uredijo vsa ostala vpraša- 
nja s tega področja. 

Kot novost je predloženo, da 
se civilna zaščita, njene enote, 
štabi in drugi organi lahko an- 
gažirajo v določeni situaciji in 
pri opravljanju nalog družbene 
samozaščite. Tako se njene 
funkucije razširjajo tudi na 
varstvo in reševanje pred na- 
ravnimi in drugimi nesrečami, 
kar je v praksi že zdavnaj spre- 
jeto pa tudi urejeno v republi- 
kah in pokrajinskih zakonih. 

Med ostale novosti spada 
predlog, da imajo pripadniki 
civilne zaščite določeno zna- 
menje, ki je določeno v me- 
dnarodni konvenciji in da se s 
tem znamenjem označujejo tu- 
di sredstva in objekti civilne 
zaščite. Zatem je predloženo, 
da se dosedanji termin »samo- 
zaščita«, ki se nanaša na ene- 
ga izmed elementov civilne za- 
ščite, nadomesti s terminom 
»osebna ali vzajemna zaščita«. 
Prav tako bi morali v bodoče 
minimume sredstev za osebno 
in kolektivno zaščito, ki jih mo- 
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rajo nabaviti delovni ljudje in 
občani ter drugi družbeni sub- 
jekti določati pristojni organi v 
republiki iri avtonomni pokra- 
jini. 

POUK ZA SPLOŠNO 
LJUDSKO OBRAMBO 

V posebnem poglavju o pou- 
ku za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito ni 
več določbe veljavnega zako- 
na o pouku študentske mladi- 
ne v šolskih centrih JLA za pri- 
dobivanje vojaškega znanja in 
spretnosti, ker novi zakon o 
vojaški obveznosti določa slu- 
ženje vojaškega roka takoj po 
dokončanju srednje šole. Vse 
dosedanje oblike pouka mladi- 
ne in drugih kategorij, ki so se 
doslej izvajale, so predvidene 
tudi naprej - pouk v šolah in 
fakultetah iz posebnega pred- 
meta in nasploh v okviru pro- 
cesa izobraževanja in vzgaja- 
nja, pouk mladine, ki ne obi- 
skuje srednje šole ter deklet v 
šolah in izven šole pri pridobi- 
vanju osnovnega vojaškega 
znanja in spretnosti, pouk 
oseb razporejenih v enote in 
organe civilne zaščite in drugi. 

Vsebina sprememb in do- 

polnitev v delu Osnutka zako- 
na o temeljih samozaščite 
splošne ljudske obrambe je v 
povezovanju samozaščite in 
varnosti splošne ljudske 
obrambe z družbeno samoza- 
ščito. 

Rečeno je, da samozaščita 
splošne ljudske obrambe zaje- 
ma vrsto aktivnosti, ukrepov in 
postopkov, ki jih sprejemajo in 
izvajajo delovni ljudje in obča- 
ni, samoupravne organizacije 
in skupnosti, družbenopolitič- 
ne in družbene organizacije in 
družbenopolitične skupnosti 
za zaščito interesov splošne 
ljudske obrambe in varnosti 
države pred vsemi oblikami 
sovražne in druge aktivnosti, 
ki lahko škodujejo tem intere- 
som. Organizira in uresničuje 
se na temeljih družbene samo- 
zaščite. 

Novost je določba o ukrepih 
protielektronske varnosti, ki se 
po Osnutku zakona sprejema- 
jo za zavarovanje tajnosti po- 
datkov, ki so pomembni za 
splošno ljudsko obrambo, pri 
uporabi elektronskih sredstev 
in sredstev za zveze. Novo je 
tudi poglavje o samozaščiti v 
oboroženih silah, kjer so ure- 

jeni pravni odnosi za organizi- 
ranje in izvajanje samozaščite 
v komandah, štabih, enotah in 
ustanovah oboroženih sil. 

Predvideno je, da predpise o 
uresničevanju samozaščite v 
JLA predpiše zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo, v terito- 
rialni obrambi pa komandant 
teritorialne obrambe republike 
ali pokrajine. 

PLANIRANJE 
SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE 

Za razliko od veljavnega za- 
kona v katerem so bile določ- 
be o planiranju v več poglavjih, 
je v Osnutku temu gradivu po- 
svečeno novo poglavje. V njem 
so urejeni enotni temelji plani- 
ranja splošne ljudske ob'=>m- 
be. Poudarjen je temeljni cilj 
tega planiranja - ustvarjanje 
materialnih in drugih pogojev 
za uresničevanje pravic in 

tj dolžnosti delovnih ljudi in ob- 
čanov, samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti in drugih 
subjektov v družbi za njihov 
aktivni in neposredni delež pri 
organiziranju, pripravi in ure- 
sničevanju splošne ljudske 

obrambe in za stalno krepitev 
obrambno-samozaščitne or- 
ganiziranosti družbe in njihova 
ozka povezanost z družbenim 
planiranjem. 

Kar zadeva temelje financi- 
ranja splošne ljudske obrambe 
so v besedilu Osnutka zakona 
opravljene manjše spremembe 
in dopolnitve in sicer tako, da 
se sistem financiranja splošne 
ljudske obrambe še bolj uskla- 
di s sistemom financiranja, ki 
se uporablja v družbi, zlasti 
glede samoupravnega spora- 
zumevanja za združitev sred- 
stev za te potrebe. 

Opravljene so bile tudi 
ustrezne spremembe in dopol- 
nitve kazenskih določb. Pri 
tem sta vrsta in višina kazni za 
prekrške in varstvene ukrepe 
usklajeni s kazensko politiko o 
prekrških, ki jo določa zvezni 
zakon o prekrških. 

V Osnutku zakona je predvi- 
den rok šest mesecev za uskla- 
jevanje podzakonskih predpi- 
sov, izdanih na podlagi veljav- 
nega zakona, rok leto dni pa za 
usklajevanje samoupravnih 
splošnih aktov, ki so jih na 
podlagi veljavnega zakona 
sprejele samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

Visoka stopnja varnosti pri proizvodnji in 

uporabi jedrske energije 

Prvič celovito in enotno urejanje vseh vprašanj in razmerij na področju proizvodnje 
in uporabe jedrske energije 

Raziskovanje, proizvodnja, promet in uporaba jedrskih surovin ter snovi, kakor tudi 
gradnja in delo jedrskih objektov, so pod stalnim nadzorstvom pristojnih državnih 
organov 

Organ pristojen za izdajanje dovoljenj za graditev jedrskega objekta, mora pridobiti 
predhodno soglasje pristojnih organov sosednjih republik in pokrajin 

Osnutek zakona ne določa le pogojev in obveznosti za brezhibno delovanje jedr- 
skega objekta, temveč tudi meje sprejemljivega rizika, če bi prišlo do nepredvidene 
nesreče 

Poleg uporabe izotopov in 
drugih virov ionizirajočih žar- 
čenj v znanosti in praksi, se 
začenja v Jugoslaviji tudi ob- 
dobje uporabe jedrske energi- 
je v energetske namene, saj se 
zaključuje gradnja prve jedr- 
ske elektrarne v Krškem, v 
gradnji pa so tudi naprave za 
pridobivanje uranovega kon- 
centrata. Ker je jedrska tehno- 
logija zelo nevarna, zahteva to 
tudi pravno ureditev vseh vidi- 
kov njene proizvodnje in upo- 

rabe, in sicer natančnejše kot 
so bili doslej s predpisi urejeni 
vsi drugi viri energije. 

Sedanji predpisi se lahko sa- 
mo deloma uporabljajo za je- 
drske objekte, ne urejajo pa 
celovitega sistema varstva 
pred morebitnim škodljivim 
delovanjem velikih virov žarče- 
nja kot v primeru nuklearnih 
elektrarn. Zaradi tega je Zvezni 
izvršni svet pripravil Predlog 
za izdajo zakona o jedrski 

energiji z Osnutkom zakona 
(AS 439) in ga poslal v obrav- 
navo in sprejem delegatom 
Skupščine SFRJ. Zakon naj bi 
zagotovil pogoje za razvoj in 
varno izkoriščanje jedrske 

energije, zaščitil človeka in 
njegovo okolje, zagotovil pa 
naj bi tudi izpolnjevanje me- 
dnarodnih obveznosti, ki jih je 
naša država sprejela na tem 
področju. 
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NAJOSTREJŠI 
VARNOSTNI UKREPI 

Predlagani zakonski akt ure- 
ja vprašanja, pomembna za 
varnost pri izbiri lokacije, 
gradnji, poskusnem obratova- 
nju, začetku obratovanja in 
prenehanju dela jedrskih ob- 
jektov, nadalje promet, prevoz 
in skladiščenje jedrskih suro- 
vin ter materiala, njihovo evi- 
denco in stalno nadzorovanje, 
zaščito, kakor tudi nadzorstvo 
in pooblastila pri izvajanju Za- 
kona in ukrepov, ki bodo spre- 
jeti po zahtevah njegovih čle- 
nov. 

Temeljne določbe Osnutka 
zakona poudarjajo, da je mo- 
goče jedrske objekte in napra- 
ve graditi ter uporabljati le na 
krajih in pod tehničnimi ter 
drugimi pogoji, ki omogočajo 
zavarovanje človekovega oko- 
lja in preprečujejo žarčenje 
prebivalstva nad dovoljenimi 
mejami. Pri izbiri tipa jedrske- 
ga objekta in tehnologije je 
potrebno zagotoviti predpisa- 
no varnostno stopnjo. 

Jedrski objekti morajo biti 
grajeni tako, da ni zagotovlje- 
no le njihovo brezhibno delo- 
vanje, temveč morajo ustrezati 
tudi zahtevam sprejemljivega 
rizika, če bi prišlo do nenačr- 
tovane nesreče. To terja viso- 
ko raven tako imenovane vgra- 
jene varnosti. Tehnične in te- 
hnološke značilnosti naprav, 
posebej tistih njihovih delov, ki 
vsebujejo radioaktivne snovi, 
morajo biti namreč takšne, da 
je možnost jedrske nesreče 
omejena na najmanjšo možno 
mero. Če pa bi že do take ne- 
sreče prišlo, bi moralo biti nje- 
no širjenje omejeno, posledice 
pa zmanjšane. Prav zaradi te- 
ga Osnutek zakona v 17 členih 
podrobno ureja varnostne 
ukrepe pri gradnji jedrskih ob- 
jektov in obveznosti spoštova- 
nja takih standardov, tehnič- 
nih normativov in kakovostnih 
norm, ki zagotavljajo nujno 
varnostno stopnjo. 

Tako je na primer predpisa- 
na usklajenost tehnoloških 
lastnosti jedrskega objekta s 
karakteristikami same lokaci- 
je. Predvideno je, da se pri- 
mernost lokacije ter pogojeva- 
nje tehnoloških in varnostnih 
značilnosti tega objekta oce- 
njuje, po analizi vseh podat- 
kov, pomembnih za oceno 
možnosti vpliva planiranega 
objekta na naravo in obratno. 
Posebej so določeni nevarni 
naravni in umetni pojavi, ki se 
lahko predvidijo na tej lokaciji 
(potresi, poplave, drsenje tere- 
na, požari in podobno) ter kri- 
tične smeri žarčenja radioak- 

tivnih snovi, nevarnosti zaradi 
posledic določenih pojavov in 
projektni pogoji, potrebni za 
njihovo preprečevanje. 

Da bi zagotovili potrebno te- 
hnično varnost jedrskih objek- 
tov glede priprave tehnične 
dokumentacije, projektiranja, 
graditve, poskusnega obrato- 
vanja, prekinitve in prenehanja 
dela omenjenih objektov, 
predpisuje Osnutek zakona te- 
meljne postopke in varnostne 
ukrepe, kakor tudi upravno 
nadzorstvo, ukrepe in organe, 
ki so pristojni za njihovo izva- 
janje. Med drugim je zapisano, 
da mora organ, pristojen za iz- 
dajo dovoljenja za gradnjo nu- 
klearnega objekta, vnaprej pri- 
dobiti tudi soglasje pristojnih 
organov v sosednjih republi- 
kah in pokrajinah ali njihovo 
potrdilo, da ta soglasja niso 
potrebna. 

Osnutek zakona med dru- 
gim določa tudi obveznost 
uporabnikov nuklearnega ob- 
jekta, da morajo obvestiti pri- 
stojni organ v republiki in po- 
krajini, če nameravajo za stal- 
no prenehati uporabljati jedr- 
ski objekt. V tem primeru je 
potrebno izvesti vse sanacij- 
ske ukrepe na lokaciji, kjer je 
objekt, in njegovi okolici ter 
pospraviti vse, kar bi lahko po- 
menilo nevarnost po preneha- 
nju uporabe tega objekta. 

Dela in naloge upravljanja s 
tehnološkim procesom v jedr- 
skem objektu in naloge zago- 
tavljanja varnosti tega objekta 
lahko opravljajo samo tisti de- 
lavci, ki imajo dovoljenje za ta- 
ko delo. 

PROMET JEDRSKIH 
SUROVIMI IN SNOVI 

Osnutek zakona prav tako 
podrobno ureja promet in pre- 
voz jedrskih surovin in snovi. V 
promet se lahko dajejo samo 
tiste jedrske snovi in surovine, 
ki jih je s predpisom določil 
predsednik Zveznega komiteja 
za energetiko in industrijo, 
sporazumno s funkcionarjem, 
ki vodi zvezni upravni organ, 
pristojen za notranje zadeve, 
in s funkcionarjem, pristojnim 
za zadeve ljudske obrambe. 

S tako vrsto prometa se lah- 
ko ukvarjajo samo organizaci- 
je združenega dela, ki izpol- 
njujejo z zakonom predpisane 
pogoje in dobijo za to posebno 
odobritev pristojnega organa v 
republiki oziroma pokrajini. Ta 
dela lahko opravljajo samo 
polnoletne osebe, ki so pose- 
bej strokovno usposobljene. 
Če to niso, lahko samo prena- 

šajo, iztovarjajo in natovarjajo 
omenjene surovine in snovi, in 
sicer pod nadzorstvom stro- 
kovnih oseb. 

Skladišča in embalaža za 
shranjevanje jedrskih surovin 
in snovi morajo prav tako iz- 
polnjevati predpisane stan- 
darde. 

Uvoz in izvoz jedrskih suro- 
vin in snovi lahko poteka samo 
s posebnim dovoljenjem Zvez- 
nega komiteja za energijo in 
industrijo. Njihov prevoz pa 
mora potekati v skladu s pred- 
pisi in ratificiranimi mednaro- 
dnimi pogodbami o prevozu 
nevarnih snovi. 

Osnutek prav tako določa, 
da se lahko jedrske surovine in 
snovi prodajajo ali odstopajo 
le organizacijam združenega 
dela in drugim družbenoprav- 
nim osebam, ki imajo dovolje- 
nje za njihovo nabavo, to potr- 
dilo pa izhaja pristojni organ v 
republiki oziroma pokrajini. 

EVIDENCA O UPORABI 
JEDRSKIH SNOVI 

Izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti, ki jih je naša drža- 
va prevzela do Mednarodne 
agencije za jedrsko energijo, 
terja tudi, da Osnutka zakona 
posebej ureja obveznosti or- 
ganizacij združenega dela, ki, 
skladno s svojimi pristojnost- 
mi, proizvajajo, predelujejo, 
uporabljajo ali skladiščijo jedr- 
ske snovi. Omenjene organiza- 
cije morajo tekoče evidentirati 
te snovi in dostavljati o tem 
podatke pristojnemu organu. 
Ta potem nadzoruje pravilnost 
evidenc in hkrati evidentira za 
vsa območja materialne bilan- 
ce v republiki. O vseh eviden- 
cah jedrskih snovi se morajo 
podatki pošiljati Zveznemu ko- 
miteju za energetiko in indu- 
strijo, ki po naši zakonodaji 
odgovarja Mednarodni agen- 
ciji za izpolnjevanje sprejetih 
obveznosti. 

To poglavje Osnutka zakona 
obvezuje tudi organizacije 
združenega dela, da zagotovi- 
jo lokacije in naprave za posta- 
vitev in nemoteno delovanje 
predpisane in dogovorjene 
kontro'e opreme, kakor tudi 
čuvanje plomb in prostorov, 
kjer shranjujejo jedrske snovi. 

Mimo tega morajo organiza- 
cije združenega dela sprejeti 
poseben splošen akt, ki pred- 
pisuje ukrepe fizičnega varo- 
vanja nuklearnih snovi in ob- 
jektov pri njihovi uporabi, pre- 
delavi, skladiščenju ali prevo- 
zu, Splošni akt mora biti v 
skladu s tem Zakonom in spre- 
jetimi mednarodnimi obvez- 
nostmi. Zaradi pomena tega 

akta zahteva Zakon, da dajo k 
njemu soglasje pristojni orga- 
ni v republiki ali pokrajini. Ta 
organ pa lahko tudi sam prev- 
zame posamezne predvidene 
ukrepe fizičnega varovanja, če 
zanj niso poskrbeli investitor, 
oranizacija združenega dela 
ali pa je to sicer potrebno. 

NADZORSTVO IN 
POOBLASTILA ZA 
IZVAJANJE ZAKONA 

Posebno poglavje Osnutka 
zakona razčlenjuje določbe o 
nadzorstvu in pooblastilih. Ta- 

,ko je na primer zapisano, da 
nadzorstvo nad izvajanjem 
omenjenega Zakona in predpi- 
sov, sprejetih po njegovih do- 
ločbah, opravlja pristojni or- 
gan v republiki oziroma pokra- 
jini. Izjemoma, in sicer glede 
izvajanja določb o prometu je- 
drskih surovin in snovi prek 
meje in o prometu ter uporabi 
specialnih jedrskih snovi, 
opravlja nadzorstvo Zvezni ko- 
mite za energijo in industrijo. 
Ta Komite je odgovoren tudi 
za izvajanje določb glede iz- 
polnjevanja mednarodnih spo- 
razumov, za evidenco in nad- 
zorstvo nad jedrskimi surovi- 
nami in snovmi, kakor tudi za 
standarde, tehnične normative 
in predpise o kakovosti proi- 
zvodov in storitev. Zvezni or- 
gan lahko daje pristojnim re- 
publiškim in pokrajinskim or- 
ganom obvezna navodila za 
izvajanje nalog, za katere so s 
tem Zakonom in predpisi poo- 
blaščeni. 

Nadalje vsebuje Osnutek za- 
kona posebno poglavje, ki 
omenja pooblastila za sprejet- 
je podrobnejših predpisov v 
skladu z delitvijo pristojnosti 
med federacijo, republikami in 
pokrajinama. Zvezni komite za 
energijo in industrijo sprejema 
podrobnejše predpise o pogo- 
jih za lokacijo, gradnjo, posku- 
sno obratovanje, obratovanje, 
izkoriščanje in prenehanje de- 
la jedrskega objekta. Nadalje 
predpisuje zahtevano strokov- 
no usposobljenost ljudi, ki lah- 
ko delajo na jedrskem objektu, 
s temi surovinami in snovmi, 
ter pogoje izpuščanja, hranje- 
nja, obdelovanja in končnega 
skladiščenja radioaktivnih 
snovi. 

Na koncu pa Osnutek zako- 
na, skladno nevarnostim, ki 
lahko nastajajo zaradi neizpol- 
njevanja obveznosti, predpisa- 
nih s tem Zakonom, Osnutek 
določa tudi najvišje denarne 
kazni za gospodarske prestop- 
ke in prekrške za organizacije 
združenega dela in odgovorne 
osebe. Višina kazni se giblje 
med 100.000 in milijon dinarji. 
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Ugodnejši pogoji za poslovanje v tujini 

Pravica ustanavljanja poslovnih in delovnih enot v tujini se razširja tudi na poslovne 
skupnosti organizacij združenega dela ter druge samoupravne organizacije in 
skupnosti 

Enostavnejši postopek za ustanavljanje podjetij v drugih državah 

Skupna gospodarska predstavništva bo mogoče ustanavljati tudi pri naših diplo- 
matskih in konzularnih predstavništvih 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ in 
skupščine republik in pokrajin 
so dobili v obravnavo Osnutek 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v 
tujini (AS 442). 

PODPORA SKUPNEMU 
NASTOPANJU 

Štiriletne izkušnje izvajanja 
veljavnega Zakona so pokaza- 
le, da so se v praksi, mimo 
pozitivnih učinkov, pokazale 
tudi določene težave, ki otežu- 
jejo poslovanje naših organi- 
zacij združenega dela. Te pro- 
bleme povzročajo, kakor pou- 
darja obrazložitev Osnutka za- 
kona, nekatere neusklajenosti 
posameznih določb omenje- 
nega zakona z določbami Za- 
kona o združenem delu, členi 
Zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tuji- 
no, Zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino in Zakona o 
ekonomskih in drugih odnosih 
na področju proizvodnje in 
prometa, oborožitve in vojaške 
opreme. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet pripravil Osnutek tega za- 
kona, ki naj bi odpravil ome- 
njene probleme pri uveljavlja- 
nju veljavnih predpisov. Mimo 
tega pa besedilo zakona vklju- 
čuje tudi nekatere novosti, ki 
naj bi omogočile čim širšo in 
čimbolj samostojno gospodar- 
sko dejavnost naših organiza- 
cij združenega dela v tujini. 
' Predvsem zaradi teh razlo- 
gov je dopolnjena sedanja re- 
šitev, po kateri samo delavci v 
organizacijah združenega dela 
samostojno odločajo o oprav- 
ljanju in oblikah gospodarskih 
dejavnosti v tujini. Ta pravica 
se po Osnutku zakona sedaj 
razširja tudi na druge samou- 
pravne organizacije in skup- 
nosti. Pri tem pa je potrebno, 
zahteva poseben člen zakona, 
v sekcijah za razvijanje eko- 
nomskih odnosov s tujino Go- 
spodarske zbornice Jugoslavi- 
je zagotavljati skupno in enot- 
no nastopanje v tujini, ki naj 
temelji na usklajenih medse- 

bojnih interesih pri opravljanju 
gospodarskih dejavnosti. Tak 
postopek zagotavljajo tudi 
banke v Združenju bank Jugo- 
slavije. 

Skladno s to načelno zahte- 
vo je po Osnutku zakona tudi 
poslovnim skupnostim (torej 
ne samo temeljnim in drugim 
organizacijam združenega de- 
la, registriranim za opravljanje 
del v tujini) omogočeno usta- 
navljanje poslovnih enot in od- 
piranje delovnih enot v sodelo- 
vanju z bančnimi organizaci- 
jami. 

Po drugi strani Osnutek za- 
kona usklajuje določbe o obli- 
kovanju delovnih enot v tujini z 
Zakonom o prometu blaga in 
storitev v tujini. Doslej so po- 
slovne skupnosti, pod določe- 
nimi pogoji, bile lahko le nosil- 
ke zunanjetrgovinskega pro- 
meta, medtem ko so delovne 
enote, na temelju Zakona o 
opravljanju gospodarskih de- 
javnosti v tujini, lahko ustanav- 
ljale samo temeljne in druge 
organizacije združenega dela. 

Praksa je bila drugačna od 
zakonskih zahtev. Prav poslov- 
ne skupnosti so namreč skle- 
pale pogodbe o investicijskih 
in drugih delih. Ker niso smele 
ustanavljati svojih enot, je po- 
gosto prihajalo do težav pri 
sklepanju pogodb s tujimi 
partnerji. 

S predlagano dopolnitvijo 
so ta odprta vprašanja o 
Osnutku zakona zdaj rešena 
tako, da bodo lahko tudi po- 
slovne skupnosti organizacij 
združenega dela ustanavljale 
poslovne enote in delovne 
enote. 

ENOSTAVNEJŠI 
POSTOPEK 
USTANAVLJANJA 
PODJETIJ V TUJINI 

Osnutek zakona prinaša tudi 
nekatere novosti glede po- 
stopka ustanavljanja podjetij v 
tujini. 

Med drugim je predvideno, 
da bodo, namesto potrdila 
banke ali Službe družbenega 
knjigovodstva o tem, da so za- 

gotovljena sredstva za ustano- 
vitveni delež, dale organizacije 
združenega dela le izjavo, da 
razpolagajc s sredstvi za ta na- 
men. 

Da bi preprečili morebitne 
nesporazume, so za organiza- 
cije združenega dela, ki v tujini 
ustanavljajo podjetja za oprav- 
ljanje trgovinskih dejavnosti, v 
Osnutku zakona predpisane še 
podrobnejše določbe. Po ve- 
ljavnem Zakonu morajo orga- 
nizacije predložiti pismeno iz- 
javo, da bodo ustvarjale večji 
promet z izvozom kot z uvo- 
zom. Sedaj Osnutek zakona 
zahteva, da mora biti izvoz 
večji s posli, ki sodijo med pro- 
met z Jugoslavijo in ne s kate- 
rokoli drugo državo. 

Nadalje zakonski osnutek 
podaljšuje rok za ustanovitev 
podjetja v tujini. Namesto v de- 
vetih mesecv bodo lahko orga- 
nizacije ustanovile podjetje v 
drugih državah v roku dvanaj- 
stih mesecev po izdaji dovolje- 
nja pristojnega upravnega or- 
gana. 

Enostavnejši je tudi posto- 
pek za organizacije, ki bi od- 
kupovale ustanovitveni delež 
nekega podjetja v tujini. 

Drugačen postopek pa 
Osnutek zakona predvideva 
tudi za vpis v register organi- 
zacije združenega dela, ki ga 
vodi pristojni upravni organ za 
zunanjo trgovino. Mimo dose- 
danjih dokumentov bo potreb- 
no predložiti tudi soglasje 
koordinacijskega odbora pri 
pristojnem organu v republiki 
oziroma pokrajini, kjer je orga- 
nizacija združenega dela, da 
delavci s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi ter drugi 
strokovni delavci, ki se razpo- 
rejajo na delo v podjetja v tuji- 
ni, izpolnjujejo zahtevane po- 
goje. Tega soglasja ne bo po- 
trebno priložiti le takrat, če bo 
šlo za ustanavljanje mešanega 
podjetja z manj kot 50 odstotki 

ustanoviteljskega deleža, ali 
ko organizacija združenega 
dela ne razporeja na to delo v 
omenjeno podjetje delavce, ki 
imajo posebna pooblastila in 
odgovornosti ter druge stro- 
kovne delavce. 

DEFINICIJA 
POSLOVNE ENOTE 

Pomembne spremembe so 
predvidene med določbami o 
ustanavljanju poslovnih enot v 
tujini. Osnutek zakona predv- 
sem opredeljuje cilje in pred- 
met poslovanja poslovnih 
enot. Pravi, da se ustanavljajo 
zaradi raziskave tržišča, oprav- 
ljanja predhodnih in priprav- 
ljalnih del za sklepanje po- 
godb o izvozu in uvozu blaga 
in storitev, kakor tudi pogodb 
o višjih oblikah gospodarske- 
ga sodelovanja med ustanovi- 
telji poslovne enote in tujimi 
pravnimi ter fizičnimi osebami, 
zaradi poslov pri izpolnjevanju 
sklenjenih pogodb in po- 
dobno. 

Poslovne enote so lahko 
stalne ali začasne. Stalna po- 
slovna enota je po Osnutku za- 
kona stalno predstavništvo, 
stalno delegatsko mesto, skla- 
dišče (konsignacijsko ali last- 
no), prodajalna, servisna služ- 
ba ali podobna poslovna eno- 
ta, ki jih organizacije združe- 
nega dela ustanavljajo v tujini 
zaradi trajnega opravljanja go- 
spodarskih dejavnosti. 

Začasna poslovna enota pa 
je po Osnutku zakona začasno 
predstavništvo ali začasno de- 
legatsko mesto, ki ga organi- 
zacija združenega dela usta- 
novi v tujini zaradi opravljanja 
določenega posla ali zaradi 
opravljanja poslov, ki lahko 
trajajo največ leto dni. 

Zaradi skupnega in enotne- 
ga nastopanja v tujini, določa 
Osnutek zakona, lahko poslov- 
no enoto ustanovi tudi poslov- 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
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na skupnost organizacij zdru- 
ženega dela, registrirana za 
opravljanje poslov zunanjetr- 
govinskega prometa, če je s 
samoupravnim sporazumom 
predvideno, da poslovna skup- 
nost ustanovi poslovne enote v 
tujini. 

Poslovno enoto v tujini lah- 
ko skupaj ustanovi več organi- 
zacij združenega dela in več 
poslovnih skupnosti organiza- 
cij združenega dela. Skupaj pa 
jo lahko ustanovijo tudi orga- 
nizacije združenega dela, po- 
slovne skupnosti organizacij 
združenega dela in temeljne 
ter združene banke, poobla- 
ščene za opravljanje poslov s 
tujino. Ustanovitelji take po- 
slovne skupnosti sklenejo sa- 
moupravni sporazum, s kate- 
rim uredijo medsebojne odno- 
se, pooblastila za predstavlja- 
nje in zastopanje, pravice in 
obveznosti do poslovne enote, 
predmet in program poslova- 
nja, način plačevanja stroškov, 
prenehanje dela, prenehanje 
sodelovanja v poslovni enoti in 
podobno. V tem primeru bo 
potrebno namesto posamične- 
ga pridobivanja dokumentaci- 
je za registracijo priložiti le 
sklenjeni samoupravni spora- 
zum. 

Po Osnutku zakona mora te- 
meljna organizacija združene- 
ga dela, ko vlaga zahtevo za 

ustanovitev stalne poslovne 
enote, priložiti tudi pismeno 
izjavo, da bo vsako leto ustva- 
rila večji del prometa s firmami 
države, v kateri ustanavlja po- 
slovno enoto, z izvozom blaga 
in storitev iz Jugoslavije. Zvez- 
ni izvršni svet bo lahko na tej 
podlagi, ob soglasju pristojnih 
republiških in pokrajinskih or- 
ganov, oprostil in zmanjšal to 
obveznost posamezni organi- 
zaciji združenega dela. 

Ko pa organizacija združe- 
nega dela ustanovi začasno 
poslovno enoto o tem obvesti 
pristojni organ, vendar mora 
zraven priložiti sklep organa 
upravljanja o ustanovitvi zača- 
sne poslovne enote in soglasje 
koordinacijskega odbora pri 
pristojnem organu republike 
oziroma pokrajine za delavce s 
posebnimi pooblastili in odgo- 
vornostmi. 

Organizacija združenega 
dela mora v roku 30 dni po 
prenehanju dela začasne po- 
slovne enote o tem obvestiti 
pristojni zvezni upravni organ. 

Posebne določbe Osnutka 
zakona predvidevajo, da lahko 
tudi temeljne banke in združe- 
ne banke za opravljanje zadev 
s tujino ustanovijo stalne in za- 
časne poslovne enote. Za 
opravljanje bančnih poslov v 
posamezni državi lahko banke 
odpirajo tudi informativne 

enote (biroje), ki delajo v se- 
stavi poslovne enote. Te enote 
lahko opravljajo posle tudi v 
sosednji državi, če tam niso 
oblikovane. 

Na podoben način pa lahko 
tudi zavarovalne skupnosti za 
zavarovanje premoženja in 
oseb ter skupnosti pozavaro- 
vanja v tujini ustanavljajo svoje 
lastne stalne in začasne po- 
slovne enote. 

SKUPNA 
PREDSTAVNIŠTVA 
TUDI PRI 
VELEPOSLANIŠTVIH 

Osnutek zakona je dopol- 
njen tudi z določbami o usta- 
navljanju skupnih predstavni- 
štev. Če po predpisih posa- 
mezne države ne bo mogoče 
ustanoviti našega skupnega 
predstavništva, bi v bodoče 
sporazumno rešili ta problem. 
V tem primeru bi se lahko 
predstavništvo ustanovilo tudi 
pri diplomatskem oziroma 
konzularnem predstavništvu 
ali v samem diplomatskem ozi- 
roma konzularnem predstav- 
ništvu SFRJ v omenjeni državi. 

Osnutek zakona tudi poo- 
blašča Zvezni izvršni svet, da, 
na temelju soglasja pristojnih 
republiških in pokrajinskih or- 
ganov in na predlog Gospo- 

darske zbornice Jugoslavije, 
sprejme predpise o načinu 
opravljanja poslov skupnega 
gospodarskega predstavniš- 
tva. Predvideno pa je tudi, da v 
državah, kjer se ustanovi tako 
predstavništvo Gospodarska 
zbornica Jugoslavije lahko 
imenuje svojega predstavnika. 

Ustrezne spremembe so 
predvidene še v določbah, ki 
urejajo odpiranje delovnih 
enot (obratov, gradbišč itd.) v 
tujini. Posebej je predpisano, 
da opravljajo te enote delo izk- 
ljučno v tujini. Zaradi skupne- 
ga in enotnega nastopanja v 
tujini lahko delovno enoto od- 
pre tudi poslovna enota orga- 
nizacij združenega dela, regi- 
strirana za opravljanje del zu- 
nanjetrgovinskega prometa, 
če je s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju predvi- 
deno, da jo ta enota lahko 
ustanovi. 

Po Osnutku zakona bi v bo- 
doče Koordinacijski odbor pri 
Zveznem izvršnem svetu za or- 
ganizacije združenega dela, ki 
opravljajo dejavnost zunanje- 
trgovinskega prometa, določal 
skupna merila o smotrnosti 
opravljanja gospodarskih de- 
javnosti v tujini ter o soglasjih 
za delavce, ki imajo posebna 
pooblastila in odgovornosti 
oziroma za druge strokovne 
delavce. 

Poslovna tajnost - v skladu z načeli 

popolnega obveščanja delavcev 

Poslovne tajnosti ne morejo biti kazalci rezultatov dela delavcev in poslovanja 
organizacij združenega dela 

Za izplačevanje uporabnikov v državi banke za zadeve v tujini uporabljajo tekoči 
račun Narodne banke Jugoslavije 

Uvajanje tekočih računov organizacij združenega dela pri SDK naj bi prispevalo k 
učinkovitejšemu izkoriščanju družbenih sredstev 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva, z 
Osnutkom zakona (AS 451). 

Sprememba in dopolnitev je 
potrebna zaradi usklajevanja 
veljavnega Zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva s 
Predlog zakona o temeljih 
družbenega sistema informira- 
nja in o informacijskem siste- 
mu federacije, kot tudi s Pred- 
log zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega siste- 

ma, ki je že v proceduri v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ. 
Prav tako je še nekaj spre- 
memb in dopolnitev posamez- 
nih določb pri uporabi katerih 
je bilo zaradi netočnosti v do- 
sedanji praksi več dilem. 

S predloženimi sprememba- 
mi in dopolnitvami Zakona o 
Službi družbenega knjigovo- 
stva je podrobneje določeno 
delovno področje Službe pri 
opravljanju informativno-ana- 
litičnih nalog in določa, da se 
evidentiranje, zbiranje, obde- 
lava in izkazovanje podatkov 
in dejstev opravlja v skladu s 

skupnimi temelji družbenega 
sistema informiranja. 

Prav tako je predloženo, da 
Svet Službe družbenega knji- 
govodstva obravnava stališča, 
mnenja, predloge in sklepe 
Sveta družbenega sistema in- 
formiranja v federaciji, kakor 
tudi vprašanja, ki so pomemb- 
na za družbeni sistem informi- 

ranja v federaciji in vsej druž- 
beni skupnosti. V zvezi s tem 
bo Služba posamezne zadeve 
in naloge, ki jih določi Svet 
družbenega sistema informira- 
nja planirala v svojih progra- 
mih dela, uresničevala pa bo 
potrebno koordinacijo z drugi- 
mi informacijskimi službami v 
informacijskem sistemu fede- 
racije. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH S 
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TOĆNEJŠA 
DEFINICIJA 
POSLOVNE TAJNOSTI 

Pomembne novosti, ki so 
predložene v Osnutku zakona 
se nanašajo na usklajevanje ti- 
stega dela veljavnega Zakona, 
ki ureja poslovno tajnost z Za- 
konom o združenem delu, Ta- 
ko je predvideno črtanje do- 
ločbe s katero so poslovne taj- 
nosti mišljene vse listine in po- 
datki o rezultatih poslovanja 
posameznih uporabnikov 
družbenih sredstev. 

Glede na to, da je še vedno 
odprto vprašanje ali ima lahko 
objava oziroma dajanje dolo- 
čenih podatkov in listin, s ka- 
terimi razpolaga Služba pri 
svojem delu, škodljive posledi- 
ce za družbeno skupnost, upo- 
rabnike družbenih sredstev in 
za samo službo, z druge strani 
pa je dejstvo, da je tajnost po- 
sameznih podatkov v nasprot- 
ju s načeli javnosti dela in čim 
popolnejšega obveščanja 
ustreznih subjektov v družbi, 
so v Osnutku ponuđene tri al- 
ternativne rešitve. 

Po prvi varianti je k veljav- 
nim določbam predložena do- 
polnitev s katero je natančneje 
določeno, da obvezni kazalci, 
ki so predpisani z Zakonom o 
združenem delu in s katerimi 
se izkazujejo rezultati dela de- 
lavcev in poslovanja organiza- 
cij združenega dela, ne morejo 
biti poslovna tajnost. 

Druga ponuđena rešitev je 
obdržala veljavne določbe 
brez te dopolnitve. 

Po tretji rešitvi so poslovne 
tajnosti listine in podatki o po- 
slovanju podjetij, ki so jih do- 
mače organizacije združenega 
dela in druge samoupravne or- 
ganizacije In skupnosti usta- 
novile v tujini, zatem pismene 
vloge in zaprosila za kontrolo 
ali revizijo pri posameznih 
uporabnikih družbenih sred- 
stev zaradi utemeljenega su- 
ma, da je bilo storjeno kaznivo 
dejanje, kakor tudi informacije 
in podatki, ki se dobijo pri taki 
kontroli oziroma reviziji. Prav 
tako ne morejo biti poslovna 
tajnost obvezni kazalci, ki so 
prepisani z Zakonom o združe- 
nem delu in s katerimi se izka- 
zujejo rezultati dela delavcev 
in poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela. 
HITREJŠI PLAČILNI 
PROMET 

V dosedanji praksi je bilo 
precej pripomb uporabnikov 
družbenih sredstev, da banke 
in pošte počasi dostavljajo 
Službi naloge, ki so jih prejele 
za uporabnike družbenih sred- 
stev in da oni zaradi tega z 
zamudo dobivajo ta sredstva. 
Prav zaradi tega je v Osnutku 
zakona predložena ustrezna 
dopolnitev, da bi plačilni pro- 
met pospešili. Po tej dopolnitvi 
so banke in organizacije zdru- 
ženega dela poštnega, tele- 

grafskega in telefonskega pro- 
meta oziroma njihove enote 
(pošte) dolžne, da naloge, ki 
jih prejmejo za uporabnike 
družbenih sredstev, račune 
katerih vodi Služba, dostavlja- 
jo Službi isti dan, najpozneje 
pa naslednji dan. 

Ker je v Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o temeljih kreditnega 
in bančnega sistema razširje- 
no delovno področje internih 
bank, je s predloženimi spre- 
membami in dopolnitvami Za- 
kona o Službi družbenega 
knjigovodstva predvideno, da 
interne banke v zvezi z izvrše- 
nim obračunom medsebojnih 
obveznosti, kot tudi z drugimi 
spremembami na internih ra- 
čunih svojih članov, obvezno 
dostavljajo Službi družbenega 
knjigovodstva posebna poro- 
čila. Interne banke lahko prav 
tako opravljajo plačevanje v 
svojem imenu, vendar na ra- 
čun svojih članov. 

V zvezi s hitrejšim odvija- 
njem plačilnega prometa je 
predvideno, da bi bankam, ki 
so pooblaščene za posle s tuji- 
no, omogočili, da bremenijo 
tekoči račun plačilnega pro- 
meta Narodne banke Jugosla- 
vije za izplačila uporabnikom v 
Jugoslaviji v zvezi z nalogi tu- 
jih bank - klirinških korespon- 
dentov Narodne banke, na 
podlagi pooblastila, ki ga bo 
le-ta izdala vsaki banki, ki je 
pooblaščena za posle s tujino. 

Po veljavnem zakonu mora- 
jo pooblaščene banke za takš- 
no izplačilo dobiti od Narodne 
banke Jugoslavije odobritev 
sredstev, kar je precej zaviralo 
plačilni promet in zadrževalo 
sredstva izven funkcije. 

MANJŠI OBSEG 
KREDITOV 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva ne bo, po predloženih 
spremembah, kot do zdaj izvr- 
ševala nalogov samo v breme 
sredstev na žiro računu temelj- 
ne organizacije združenega 
dela, ampak tudi v breme sred- 
stev, ki jih temeljna organiza- 
cija zagotavlja iz kredita banke 
depozitarja, za katerega je bilo 
Službi dano pooblastilo, da ga 
uporabi za izvršitev nalogov 
temeljne organizacije. 

S tem je dana možnost za 
uvedbo tekočih računov, obe- 
nem pa omogočeno, da se kre- 
dit uporablja sukcesivno, in si- 
cer v trenutku, ko nastane po- 
treba po plačilu obveznosti ob 
pogoju da temeljna organiza- 
cija nima na žiro računu sred- 
stev. 

Po drugi strani pa je na ta 
način omogočeno, da temelj- 
na organizacija odplačuje kre- 
dite takoj, ko ima na žiro raču- 
nu razpoložljiva sredstva, kar 
prispeva k zmanjšanju obsega 
kreditov ter k povečanju druž- 
bene učinkovitosti pri uporab- 
ljanju družbenih sredstev. 

ANALIZE IN 

Pomembnejša vloga žensk v vseh 

družbenoekonomskih odnosih 

Dosežen napredek pri izboljšanju družbene vloge žensk kljub vsemu zaostaja 
za materialnimi možnostmi družbe in političnimi opredelitvami 

V Jugoslaviji je zaposlenih okoli 2 milijona žensk (35,6 odstotka od skupnega števila 
zaposlenih), povečuje pa se število žensk, ki iščejo zaposlitev, posebej na gospo- 
darsko manj razvitih območjih 

Število ženske mladine, zajete v izobraževanje, je večje, kljub temu pa je še naprej 
tradicionalna usmeritev za poklice in izobrazbo v zdravstvu in na področju komer- 
cialnoekonomskih del 

Zdravstveno varstvo žensk ni v vsej državi enakomerno razvito 

Delež žensk v delegatskem sistemu in družbenopolitičnem delu je premajhen in ni 
tak kot zahtevajo dogovorjene opredelitve 

Položaj in vloga žensk v naši krepi v vsem sistemu družbe- 
socialistični samoupravni noekonomskih odnosov, v ma- 
družbi se postopoma širi in terialni in socialni skrukturi. 

Konec leta 1980 je bilo v 
družbenem sektorju zaposle- 
nih okoli 2 milijona žensk, ali 

35,6 odstotka od skupnega 
števila zaposlenih. Precejšnji 
uspehi so doseženi tudi na po- 
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h POROČILO O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O TE- 8 
0 MELJNIH SMEREH DRUŽBENEGA DELOVANJA PBI RA- V 

ZVIJANJU DRUŽBENOEKONOMSKEGA POLOŽAJA IN 
VLOGE ŽENSK V SOCIALISTIČNI SAMOUPRAVNI 
DRUŽBI 

dročju izobraževanja, varstva 
pri delu (ki se oblikuje predv- 
sem na varstvu materinstva) in 
na področju zdravstvenega 
varstva. Sprožena je bila širo- 
ka akcija, ki naj bi omogočila 
svobodno in odgovorno star- 
ševstvo. 

To so samo nekateri podatki 
in ocene, ki jih vsebuje Poroči- 
lo o uresničevanju Resolucije 
o temeljnih smereh družbene- 
ga delovanja pri razvijanju 
družbenoekonomskega polo- 
žaja jn vloge žensk v sociali- 

" stični samoupravni družbi. Po- 
ročilo, ki ga je pripravil Zvezni 

'komite za delo, zdravstvo in 
socialno varstvo, je dobila v 
obravnavo Skupščina SFRJ. 

PREMAJHNO 
ODLOČANJE NA 
TEMELJU DELA 

Omenjeno Resolucijo je 
sprejel Zvezni izvršni svet 
Skupščine SFRJ leta 1978 in je 
bila rezultat številnih analiz in 
dokumentov o perečih vpraša- 
njih družbenega položaja 
žensk. Povod za analizo te 
problematike je bilo Mednaro- 
dno leto žensk (1975. leta), ko 
je bilo tudi več mednarodnih in 
drugih posvetov pri OZN. Po 
izteku leta 1975 je Jugoslovan- 
ski odbor za mednarodno leto 
žensk, v sodelovanju z republi- 
škimi in pokrajinskima odbo- 
roma, pripravil Predlog za 
izvajanje sklepov Svetovne 
konference. 

Od sprejetja Resolucije do 
zdaj, trdi Poročilo, se je druž- 
beni položaj žensk izboljšal, 
vendar pa doseženi napredek 
še ni v skladu z materialnimi 
možnostmi družbe in s politič- 
nimi opredelitvami o položaju 
in vlogi ženske v družbi. 
Predvsem je premajhen delež 
žensk v vseh procesih uprav- 
ljanja in odločanja, kar zavira 
uveljavljanje žensk kot proi- 
zvajalk in samoupravljalk. 

Poročilo ugotavlja, da se le 
počasi spreminja položaj na 
področju zaposlovanja oziro- 
ma, da še ni premagana tradi- 
cionalna delitev poklicev. Prav 
tako ni biološka reprodukcija 
obravnavana kot enakovreden 
del družbene reprodukcije, 
družbena skrb za otroke pa 
zaostaja za potrebami in mož- 

nostmi. Niso torej izkoriščene 
vse možnosti, ki so z doseženo 
stopnjo družbenekonomskega 
in političnega razvoja ustvarje- 
ne za reševanje mnogih vpra- 
šanj, ki zadevajo nadaljnje ra- 
zvijanje družbenoekonomske- 
ga položaja in vloge žensk v 
naši družbi. 

Ob upoštevanju, da so nalo- 
ge v Resoluciji dolgoročne in 
da je od njenega sprejetja mi- 
nilo razmeroma kratko obdob- 
je, še niso, pravi Poročilo, 
kompleksno preučeni vsi vidiki 
uresničevanja tega dokumen- 
ta. Poročilo namreč zadeva le 
najpomembnejše vidike druž- 
benega položaja žensk v 
obravnavanem obdobju: zapo- 
slenost, izobraševanje, varstvo 
pri delu, varstvo materinstva, 
družbeno skrb za otroke, so- 
delovanje žensk pri odločanju 
in splošni ljudski obrambi. 

VELIKO ŠTEVILO 
ŽENSK NA ZAČASNEM 
DELU V TUJINI 

Glede ravni zaposlenosti 
žensk so velike regionalne ra- 
zlike. Vendar pa se v zadnjih 
letih pospešeno zaposlujejo 
ženske na gospodarsko manj 
razvitih območjih. Tako je na 
primer lani delež žensk med 
zaposlenimi v družbenem sek- 
torju v Sloveniji znašal 44,8 
odstotka, na Kosovu pa 20,6 
odstotka. 

Vzporedno z povečevanjem 
zaposlovanja žensk se pove- 
čuje tudi skupno število žensk, 
ki iščejo delo, in sicer predv- 
sem na gospodarsko manj ra- 
zvitih območjih. Poleg poveča- 
nega zanimanja žensk za za- 
poslovanje na to vpliva tudi 
vse večji delež ženske mladi- 
ne, ki se šola. 

Na oteženo zaposlovanje 
žensk, pravi nadalje Poročilo, 
vpliva tudi usmeritev žensk pri 
izbiri poklica, saj se najpogo- 
steje odločajo za neproizvo- 
dne poklice. 

Zunanja migracijska giba- 
nja, ki v Jugoslaviji trajajo že 
15 let, zajemajo tudi veliko šte- 
vilo žensk. V tujini biva okoli 
420.000 žensk, med katerimi 
jih je 220.000 zaposlenih. V tu- 
jini ženske živijo in delajo v 
posebej težkih pogojih in se 

praviloma zaposlujejo na slab- 
še plačanih delovnih mestih. 

Vprašanje položaja žensk na 
začasnem delu v tujini je se- 
stavni del dejavnosti pristojnih 
organov in organizacij za var- 
stvo državljanov, ki delajo zu- 
naj Jugoslavije. 

NEENAKOMERNO 
ZDRAVSTVENO 
VARSTVO 

Pri zajemanju deklic v 
osnovno izobraževanje so do- 
seženi zadovoljivi rezultati. V 
šolskem letu 1979/80 je znašal 
delež učenk 47,7 odstotka. 
Vendar pa je še naprej opazna 
tradicionalna usmeritev žen- 
ske mladine za poklice na po- 
dročju izobraževanja (75 od- 
stotkov), zdravstva (83 odstot- 
kov) in za komercialno eko- 
nomska dela (75 odstotkov). V 
šolah za kvalificirane delavce 
je le 27 odstotkov ženske mla- 
dine. 

Povečano je število žensk 
specialistk, magister in dokto- 
ric znanosti. Kljub temu pa je 
število nepismenih žensk tri- 
krat večje kot število nepisme- 
nih moških. 

Kar zadeva posebno varstvo 
žensk pri delu, Poročilo ugo- 
tavlja odmikanje od veljavnih 
predpisov. Dovoljenja za uva- 
janje nočnega dela žensk se 
lahko dobivajo in na nekaterih 
območjih narašča število 
žensk, ki delajo v tretji izmeni. 
To dokazuje, da še ni ustrezno 
odločanje žensk o nočnem de- 
lu oziroma, da o tem najpogo- 
steje odločajo dejavniki zunaj 
združenega dela. 

Zadnja leta se je zmanjšalo 
število žensk, ki rodijo brez 
strokovne pomoči, kakor tudi 
število žensk, ki umrejo med 
porodi. Smrtnost dojenčkov se 
je zmanjšala od 39 na 1000 ro- 
jenih otrok, v letu 1975, na 32 
lani. 

Porodniški dopust je podalj- 
šan od 180 na 210 dni. Kljub 
opaznemu splošnemu izbolj- 
šanju razmer pa zdravstveno 
varstvo žensk ni enakomerno 
razvitvo v vsej državi. 

DRUŽBENA SKRB ZA 
OTROKE 

V minulem obdobju, omenja 
Poročilo, se je povečalo število 
organizacij za dnevno bivanje 
otrok (jasli, otroški vrtci, zave- 
tišča in zabavišča), razširjena 
je mreža dnevnega bivanja 

otrok v šolah, večjemu številu 
učencev pa je zagotovljena tu- 
di družbena prehrana v šolah. 
Vendar pa je vse večje število 
otrok, ki jih ni mogoče sprejeti 
v omenjene ustanove, saj so 
njihove zmogljivosti premaj- 
hne (po nekaterih ocenah oko- 
li 25 odstotkov otrok ni moglo 
dobiti prostora v predšolskih 
ustanovah). 

Lani je delalo 1206 dispan- 
zerjev in posvetovalnic za 
zdravstveno varstvo predšol- 
skih otrok. V teh ustanovah je 
delalo 1.530 zdravnikov in 
okoli 3000 medicinskih sester. 

DRUŽBENOPOLITIČNO 
ANGAŽIRANJE 
ŽENSK 

Delež žensk v družbenopoli- 
tičnem delu je premajhen in ne 
ustreza dogovorjenim oprede- 
litvam. V delegacijah skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, 
se je delež žensk povečal za 4 
odstotke, vendar to še ne omo- 
goča enakopravnega sodelo- 
vanja žensk v delegatskem si- 
stemu. Kot primer navaja Po- 
ročilo razmerje med moškimi 
in ženskami v delegatskih tele- 
sih Skupščine SFRJ, ki je 
83:17. 

Neustrezen je tudi položaj 
glede števila žensk na vodilnih 
funkcijah; v organih federacije 
je na primer samo 37 funkcio- 
nark. Zaradi tega je treba s 
konkretnimi akcijami, predla- 
ga Poročilo, posebej pri pri- 
pravi volitev, ki bodo prihod- 
njo pomlad, izboljšati sedanji 
položaj. 

Od skupaj 5,2 milijona 
žensk, starih od 19 do 50 let, je 
v sistem splošne ljudske 
obrambe in družbene samoza- 
ščite vključenih le 3 milijone 
žensk. 

Vsa sredstva javnega obve- 
ščanja morajo v prihodnjem 
obdobju okrepiti in razširiti 
prizadevanja za stalno uveljav- 
ljanje vloge in prispevka žensk 
v celotnem razvoju, omenja 
dela Poročilo, ko analizira 
obravnavanje žensk v sred- 
stvih javnega obveščanja. 

Poročilo pa tudi ugotavlja, 
da je bila zelo obsežna dejav- 
nost o vlogi žensk na medna- 
rodnem področju. Predvsem 
so bila precejšnja prizadevanja 
pri izvajanju sklepa Svetovne 
konference in drugih zborov 
OZN ob mednarodnem letu 
žensk. 

20 poročevalec 



Vzroki nastajanj izgub v gospodarstvu in 

družbenih dejavnostih se le počasi 

odpravljajo   

Izgube v gospodarstvu so leta 1980 znašale 19,3 milijarde dinarjev ali 9 odstotkov 
več kot leta 1979 

Največje izgube so bile zabeležene v industriji in rudarstvu, saj nanje odpade 72,7 
odstotka vseh izgub v gospodarstvu 

V družbenih dejavnostih so izgube lani dosegle 610,7 milijona dinarjev, kar je za 16,2 
odstotka več kot leta 1979 

Organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubami morajo posebno pozornost 
nameniti odpravljanju subjektivnih slabosti, ki izhajajo iz slabe organizacije, nizke 
produktivnosti dela in neekonomičnega poslovanja 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Informacijo o 
izgubah, možnostih njihovega 
saniranja in smereh nadaljnje 
dejavnosti za odpravljanje 
vzrokov nastajanja izgub. Gra- 
divo je pripravil Zvezni sekre- 
tariat za finance, vsebuje pa 
podatke o izgubah organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu in družbenih dejavnostih 
v letu 1980. Informacija opo- 
zarja tudi na nekatere vzroke 
nastajanja igub in nakazuje 
smeri dejavosti organizacij 
združenega dela, družbenopo- 
litičnih in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za njihovo 
odpravljanje. 

IZGUBE V 
GOSPODARSTVU 

Izgube v gospodarstvu so la- 
ni dosegle 19 milijard 370 mili- 
jonov dinarjev, kar je za 9 od- 
stotkov več kot leto poprej. Te- 
koče izbube so rasle za 26 od- 
stotkov počasneje od rasti do- 
hodka in so potemtakem, kljub 
nominalni rasti, relativno 
manjše. Največ izgub so imele 
temeljne organizacije združe- 
nega dela v industriji in rudar- 
stvu, saj so njihove izgube 
znašale 14 milijard dinarjev ali 
72,7 odstotka vseh izgub v go- 
spodarstvu. Informacija pa pri 
tem poudarja, da so bile v 17 
panogah teh dejavnosti izgube 
manjše kot leta 1979. 

Največja rast izgub je bila 
zabeležena v grafični industri- 
ji, pri proizvodnji kamna in pe- 
ska, proizvodnji kemičnih iz- 
delkov, v črni metalurgiji in pri 
proizvodnji prometnih sred- 
stev. 

Samo v 201 organizaciji 
združenega dela s posamez- 
nim zneskom izgube, ki je pre- 

segel 20 milijonov dinarjev, je 
koncentriranih 13,7 milijarde 
dinarjev izgub. 

Informacija omenja, da so v 
postopku priprave in spreje- 
manja zaključnih računov te- 
meljne organizacije pokrile te- 
koče izgube v višini 3 milijarde 
dinarjev ali 15,6 odstotka ce- 
lotnega zneska izgub. 

Največji znesek nepokritih 
izgub, ki znaša okoli 12 mili- 
jard dinarjev, so izkazale te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela s področja industrije. 
Na prvem mestu so barvaste 
kovine, sledijo kemični proi- 
zvodi, kovinskopredelovalna 
industrija, proizvodnja grad- 
benega materiala in prehram- 
bena industrija. Od omenjene 
vsote je bilo med sprejema- 
njem zaključnih računov po- 
kritih le 9 odstotkov izgub. 

Gibanje izgub v organizaci- 
jah združenega dela je v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah različno. Izgube so manjše 
v SR Črni gori, SR Hrvaški in 
SR Srbiji, medtem ko so se v 
drugih republikah in pokraji- 
nah povečale, in sicer od 10 
odstotkov v SAP Kosovo do 90 
odstotkov v SAP Vojvodini. V 
SR Makedoniji je bila zabele- 
žena 38 odstotna rast izgub, v 
SR Sloveniji 33 odstotna in v 
SR Bosni in Hercegovini 32 
odstotna. 

Največji del organizacij 
združenega dela, ki so poslo- 
vale z izgubami je v SR Hrva- 
ški, nadalje v SR Srbiji in v SR 
Bosni in Hercegovini. 

POSLOVNI REZULTATI 
OZD 

Zaradi vsestranske ocene 
poslovnih rezultatov organiza- 
cij, ki so lani poslovale z izgu- 

bami, Informacija prinaša tudi 
podatke o organizacijah, ki so 
poslovale pozitivno, oziroma 
podatke o poslovanju vsega 
gospodarstva. 

Tako je med drugim zapisa- 
no, da je celotni prihodek go- 
spodarstva lani znašal 4.996 
milijard dinarjev. V primerjavi z 
letom 1979 je bil tako večji za 
38 odstotkov. Razporejeni do- 
hodek je znašal 1.075 milijard 
dinarjev ali za 35 odstotkov 
več kot lani poprej. Istočasno 
je bil povečan delež organiza- 
cij združenega dela v dohod- 
ku, in sicer s 63 na 64,2 odstot- 
ka. Osebni dohodki so znašali 
403,8 milijarde dinarjev ali 26 
odstotkov več kot leta 1979. 
Sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo so bila večja kar za 80 
odstotkov. 

Čeprav se je celotna poraba 
lani gibala počasneje od rasti 
dohodka, so se izgube pove- 
čale. Največ je na to vplivala 
osebna poraba, ki je bila pri- 
bližno za 1,3 odstotka večja 
kot leta 1979. Rast povprečnih 
osebnih dohodkov pa je bila s 
26 odstotki precej nižja od ra- 
sti dohodka, ki je dosegla 35 
odstotkov. Tako je prišlo do 
občutnega padca realnega či- 
stega osebnega dohodka za 
okoli 8 odstotkov. 

Razporejanje dohodka o or- 
ganizacijah, ki so poslovale z 
izgubami, karakterizira hitrej- 
ša rast sredstev za uporabnike 
zunaj temeljnih organizacij 
združenega dela. Ta sredstva 

so se s 45 odstotkov v letu 
1979 lani povečala na 49,8 od- 
stotka. Za splošne družbene 
potrebe je bilo namenjenega 
precej manj denarja kot za 
skupne potrebe in poravnavo 
drugih obveznosti iz dohodka. 
Zaradi tega se je delež dohod- 
ka, ki ostane organizacijam 
združenega dela, s 54,8 od- 
stotka v letu 1979, lani zmanj- 
šal na 50,9 odstotka. Na taka 
razmerja je vplivala tudi izje- 
mno visoka rast obresti na kre- 
dite, ki je dosegla 72 odstot- 
kov. 

IZGUBE V DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTIH 

Celotne izgube organizacij 
združenega dela družbenih 
dejavnosti so lani znašale 
610,7 milijona dinarjev, kar je 
za 16,2 odstotka več kot leta 
1979. V družbenih dejavnostih 
se izgube koncentrirajo v 
manjšem številu organizacij 
združenega dela. 

Na gibanja izgub je posebej 
vplivala rast materialnih stro- 
škov zaradi rasti cen, ki so se 
povečevale za 8,8 indeksnih 
točk hitreje od rasti celotnega 
prihodka. Na taka razmerja pa 
so vplivali tudi neplačani pri- 
hodki. 

Celotne izgube v družbenih 
dejavnostih so se lani, v pri- 
merjavi z letom poprej, pove- 
čale v vseh dejavnostih. Giblje- 
jo se od 1,8 odstotka v zdrav- 
stvenem varstvu do 197 od- 
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stotkov na področju telesne 
kulture in športa. Te izgube so 
nastale predvsem zaradi rela- 
tivno upočasnjene rasti celot- 
nega prihodka, kar je v glav- 
nem rezultat sprejetih ukrepov 
za omejevanje sredstev za za- 
dovoljevanje skupnih potreb. 

Organizacije združenega 
dela družbenih dejavnosti, ki 
so imele izgube, so razporedi- 
le svoj dohodek v višini 7,4 mi- 
lijarde dinarjev, kar je za 20 
odstotkov več kot leta 1979. 

Njihov razporejeni dohodek 
je za 597 milijonov dinarjev 
večji od ustvarjenega dohod- 
ka, tako da je bila rast za pri- 
bližno 5 odstotkov večja od ra- 
sti ustvarjenega dohodka. 

Od razporejenega dohoda je 
bilo 6.760 milijonov dinarjev ali 
99,8 odstotka sredstev porab- 
ljenih za osebno in skupno po- 
rabo, le neznatni del pa za raz- 
širitev in razvijanje materialnih 
temeljev dela in rezerve. Orga- 
nizacije, ki so poslovale pozi- 
tivno, so namenile 93 odstot- 
kov čistega dohodka za ošeb- 
no in skupno porabi, 7 odstot- 
kov pa za razširitev in razvoj 
materialnih temeljev ter re- 
zerve. 

Zaskrbljujoč je predvsem ve- 
lik znesek viškov odhodkov 

nad prihodki v samoupravnh 
interesnih skupnostih družbe- 
nih dejavnosti, saj so znašali 
5,5 milijarde dnarjev in so bili 
torej za 134 odstotkov večji kot 
leta 1979. Pri tem so na prvem 
mestu samoupravne interesne 
skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja, saj so v njih bili od- 
hodki za 54 odstotkov večji, na 
drugem mestu pa je samou- 
pravna interesna skupnost po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja, kjer so bili od- 
hodki za 49,9 odstotka večji 
kot leta 1979. 

VZROKI IZGUB IN 
NADALJNJE DELO PRI 
NJIHOVEM 
ODPRAVLJANJU 

Informacija opozarja, da se 
naraščanje izgub v določenih 
panogah gospodarstva pojav- 
lja že več let, kar vsekakor za- 
hteva hitrejšo odpravo njiho- 
vih vzrokov. Temeljne organi- 
zacije združenega dela bodo 
morale svojo dejavnost usme- 
riti k ugotavljanju objektivnih 
in subjektivnih vzrokov. 

Po mnenju Informacije so na 
slabo poslovanje posameznih 
organizacij združenega dela 

delno vplivale težave pri pre- 
skrbovanju in povečevanje cen 
surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov, pri čemer pa ni prišlo 
do bistvenega povečanja pro- 
duktivnosti dela in ekonomič- 
nejšega poslovanja. Te težave 
in slabosti se pojavljajo tudi 
letos In lahko pričakujemo, da 
bodo še nadalje povzročale 
naraščanje izgub. 

V temeljnih organizacijah 
združenega dela v gospodar- 
stvu je na materialno stanje 
vplivalo tudi, da so morale na- 
menjati sredstva za splošne 
družbene, posebej pa še skup- 
ne potrebe prek davkov in pri- 
spekov, v skladu z ustvarjenim 
dohodkom. 

Nekatere organizacije zdru- 
ženega dela so se z lotevanjem 
velikih investicij zadolževale 
doma in v tujini, in sicer nad 
možnostmi odplačevanja dol- 
gov in visokih obresti. Za slabo 
poslovanje določenega števila 
organizacij združenega dela 
pa so krive tudi prekoračitve 
pri investicijah izzvane s po- 
dražitvijo opreme in gradbenih 
del. 

Pri pripravi in sprejemanju 
sanacijskih programov, kakor 
poudarja Informacija, se še na- 
prej kažejo slabosti, ker v veči- 

ni temeljnih organizacij niso 
bili dovolj jasno in objektivno 
opredeljeni vzroki izgub. 

Kjer pa so bili vzroki slabega 
poslovanja objektivno oprede- 
ljeni in so organizacije sprejele 
ukrepe za njihovo odpravlja- 
nje, so doseženi rezultati pov- 
sod pozitivni. 

Skladno z Zakonom o zdru- 
ženem delu in z Zakonom o 
sanaciji ter prenehanju organi- 
zacij združenega dela, morajo 
družbenopolitične skupnosti 
odmeriti tistim temeljnim or- 
ganizacijam združenega dela, 
ki poslujejo z izgubami, nižje 
stopnje davkov in prispevkov 
ter preučiti možnost, da bi jih 
oprostili plačevanja teh obvez- 
nosti. Nujna pa je tudi razčle- 
nitev sanacijskih programov in 
njihovo učinkovito izvajanje. 

Posebej dejavno se morajo 
temeljne organizacije, predla- 
ga Informacija, usmeriti k od- 
pravljanju subjektivnih slabo- 
sti, ki so posledica slabe orga- 
nizacije, nizke produktivnosti 
dela, neekonomičnega poslo- 
vanja, nekvalitetnih proizvo- 
dov, kakor tudi odpravljanje 
ozkih grl, kar vse bo prispevalo 
k ustvarjanju večjega dohod- 
ka, s tem pa tudi k uspešnejše- 
mu poslovanju. 

f 

* 
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PREDLOG ZAKONA 

o energetskem gospodarstvu (ESA-118) 

POVZETEK 

Predlog zakona je pripravljen ob upoštevanju usmeritev, 
sklepov in pripomb ter predlogov udeležencev v razpravi v 
organih Skupščine SR Slovenije, Republiškega družbe- 
nega sveta za vprašanja družbene ureditve, Odborov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Republiškega odbora sindikata delavcev 
energetskike ter v organih in skupinah interesnih skupno- 
sti. , 

Pri opredeljevanju zadev, ki so posebnega družbenega 
pomena, smo izhajali iz ocene, kje je treba zagotoviti 
neposreden družbeni vpliv na oblikovanje in izvajanje 
energetske politike oziroma njenih elementov v energet- 
skem gospodarstvu. 

V poglavju o načinu uresničevanja posebnega družbe- 
nega interesa, smo poleg že V osnutku naštetih načinov 
predvideli tudi načelo soodločanja delegatov uporabnikov 
na pomembnejših področjih energetskega gospodarstva. 

S samoupravno organiziranostjo uporabnikov energije 
in izvajalcev energetskih dejavnosti smo razdelali model 
organiziranosti od občinskih energetskih skupnosti, ki se 
ustanavljajo na območju ene ali več občin, upoštevaje 
predvsem družbenoekonomsko zaokroženost območja in 
s tem povezano zagotovitev smotrne izgradnje distribucij- 
skih objektov, celovitega in racionalnega planiranja po- 
rabe energetskih virov ter tehnično-tehnološko poveza- 
nost proizvajalcev. 

Posebnim energetskim skupnostim, v katere se združu- 
jejo uporabniki, ki so trajneje zainteresirani za ustrezne 
energetske dejavnosti, smo dali origirane pristojnosti 
tako, da v njih delavci in delovni ljudje sprejemajo, odlo- 
čajo in oblikujejo vrsto zadev za širša območja, za katero 
je ustanovljena posebna energetska skupnost. 

Občinske in posebne energetske skupnosti pa se zdru- 
žujejo v republiško energetsko skupnost, v kateri uporab- 
niki in izvajalci obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na 
oblikovanje in izvajanje kompleksne energetske politike. 

Skupni prihodek, ki se ustvarja na podlagi enotne pro- 

dajne cene električne energije uporabniku, se ves, takoj in 
hkrati, razporeja na vse temeljne organizacije združenega 
dela, ki so ga ustvarile. Podlaga za dogovarjanje o struk- 
turi in ravni cen bodo namreč normativi in merila, kijih bo 
energetska skupnost sprejela za uporabo živega dela in 
sredstev in za materialne in druge poslovne stroške. Za- 
kon tudi določa, da se s samoupravnim sporazumom o 
medsebojnih odnosih pri ustvarjanju in razporejanju 
skupnega prihodka določi način ugotavljanja ekonomskih 
rezultatov, ki so posledica odstopanj od planirane struk- 
ture proizvodnje. Zakon napoveduje tudi s samoupravnim 
sporazumom oblikovani rizični sklad, na katerega sred- 
stva bi se poseglo, če bi bila struktura proizvodnje slabša 
od planirane. 

V poglavju o planiranju je energetska bilanca, v katero 
morajo biti vključeni vsi tisti elementi, od katerih je odvi- 
sna preskrba s kakršno koli vrsto energije, pa tudi način in 
pogoji zagotavljanja primanjkljajev iz drugih SR in SAP ali 
tujine, opredeljena kot analitično-dokumentacijska 
osnova plana družbenopolitične skupnosti, ki je med upo- 
rabniki in izvajalci usklajen, časovno opredeljen ter koli- 
činski in vrednostni prikaz proizvodnje in porabe energije. 

Zakon skuša zagotoviti tudi bolj neposreden in močnejši 
vpliv uporabnikov na gospodarjenje z združenimi sredstvi, 
ki bodo uporabljena za investicije. Ta vpliv bodo uveljavili 
prek svojih delagatov v skupščini energetske skupnosti - 
pri odločanju o razporejanju in dinamiki porabe sredstev 
za izvajanje razvojnih planov. 

V poglavju o inšpekcijskem nadzorstvu smo predvideli 
organizacijo inšpekcije parnih kotlov tudi na občinski 
ravni. Tak način organizacije je povzročila sprememba in 
povečane pristojnosti opravljanja inšpekcijskega nadzora. 

Glede organiziranosti izvajalcev energetskega gospo- 
darstva smo v prehodnih in končnih določbah zavezali 
udeležence družbenega dogovora o organiziranosti ener- 
getskega gospodarstva, da ga sklenejo v 3 mesecih po 
uveljavitvi zakona, v nasprotnem primeru začne Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije postopek za sklenitev druž- 
benega dogovora o organiziranosti. 

1. člen 

Zaradi trajnega zagotavljanja energije, 
zmanjšanja uvozne odvisnosti, povečanja 
izrabe lastnih energetskih virov, racionalne 
proizvodnje in porabe energije ter realnega 
vrednotenja energetskih virov, se s tem zako- 
nom ureja področje energetskega gospodar- 
stva. 

Delovni ljudje in občani se kot uporabniki 
energije po samoupravnih organizacijah in 
skupnostih skupaj z delavci, ki opravljajo 
energetske dejavnosti, združujejo v samou- 
pravne interesne skupnosti energetike, da za- 
dovoljujejo v njih svoje osebne in skupne po- 
trebe, združujejo sredstva in določajo namen 
njihove uporabe, določajo pogoje in način 
opravljanja teh dejavnosti, sprejemajo in ure- 

sničujejo programe dela in razvoja energet- 
skega gospodarstva, vplivajo na oblikovanje 
cen in sodelujejo pri določanju politike cen v 
energetskem gospodarstvu ter uresničujejo 
druge skupne interese in medsebojno urejajo 
druga razmerja, pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti v skladu s tem zakonom. 

Organizacije združenega dela energetskih 
dejavnosti poslujejo tako, da je uporabnikom 
razpoložljiva energija na razpolago v dogo- 
vorjenem času, kakovosti, količinah in ceni. 

I. ENERGETSKE DEJAN/flOSTI 
2. člen 

Energetsko gospodarstvo po tem zakonu 
vključuje: dejavnost premogovništva, jedrsko 
dejavnost, naftno-plinsko dejavnost, elektro- 
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gospodarske dejavnosti in dejavnost daljin- 
skega oskrbovanja s toploto. 

Opravljanje energetskih dejavnosti mora 
omogočiti ekonomično, varno in optimalno 
izkoriščanje nahajališč energetskega vira, kot 
tudi objektov, naprav in napeljav ter zaneslji- 
vo in kakovostno preskrbo uporabnikov z 
energetskimi viri. 

S tem. zakonom določene energetske dejav- 
nosti oziroma zadeve so posebnega družbe- 
nega pomena. 

3. člen 
Zadeve posebnega družbenega pomena v 

premogovništvu so: raziskovanje, pridobiva- 
nje in distribucija premoga. 

4. člen 
Jedrska dejavnost je posebnega družbene- 

ga pomena in obsega: raziskovanje, pridobi- 
vanje, nabavo in dodelavo uranovega kon- 
centrata, izdelavo, distribucijo gorivnih ele- 
mentov in njihovo ponovno predelavo ter 
skladiščenje radioaktivnih odpadkov. 

5. člen 
Zadeve posebnega družbenega pomena v 

naftno-plinski dejavnosti so: raziskovanje in 
pridobivanje nafte in zemeljskega plina, na- 
bava nafte, zemeljskega plina in naftnih deri- 
vatov, predelava in oplemenitenje nafte, naft- 
nih derivatov in zemeljskega plina, prenos 
naftnih derivatov, zemeljskega in drugih ener- 
getskih plinov po naftovodih in plinovodih in 
njihova distribucija. 

6. člen 
Objekti, naprave in napeljave v proizvodnji, 

transportu in distribuciji zemeljskega plina 
sestavljajo tehnično in tehnološko enoten pli- 
novodni sistem SR Slovenije. 

7. člen 
Dejavnosti posebnega družbenega pomena 

v elektrogospodarstvu so: proizvodnja, pre- 
nos in distribucija električne energije. 

Proizvodnja električne energije vključuje 
proizvodnjo električne energije v elektrarnah, 
ki so vezane na enoten elektrogospodarski 
sistem. 

Prenos obsega prenos električne energije 
od elektrarn, ki so vezane na prenosno 
omrežje, oziroma prenos električne energije, 
proizvedene v drugih sistemih, do posamez- 
nih odjemnih območij. 

Distribucija električne energije obsega raz- 
deljevanje električne energije uporabnikom 
na distribucijskem omrežju. 

8. člen 
Objekti, naprave in napeljave v proizvodnji, 

prenosu in distribuciji električne energije tvo- 
rijo tehnično in tehnološko enoten elektrogo- 
spodarski sistem SR Slovenije. 

Elektrogospodarski sistem SR Slovenije se 
zaradi optimalne in zanesljive preskrbe z 
električno energijo in zaradi menjave električ- 
ne energije povezuje z elektrogospodarskimi 
sistemi drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin v jugoslovanski elektrogospodarski sistem 

in kot njegov sestavni del z elektrogospodar- 
skimi sistemi sosednjih držav. 

Obratovanje vseh elektroenergetskih ob- 
jektov, naprav in napeljav v enotnem elektro- 
gospodarskem sistemu SR Slovenije ter 
upravljanje z njimi mora biti takšno, da je vsak 
čas zagotovljena tehnična in tehnološka 
enotnost v proizvodnji, prenosu in distribuciji 
električne energije. 

9. člen 
Zadeve posebnega družbenega pomena v 

dejavnost, daljinskega oskrbovanja s toploto 
so: proizvodnja toplotne energije samostojno 
in v povezavi s proizvodnjo električne energi- 
je, njen prenos ter distribucija. 

Občinska skupščina lahko določi s svojim 
odlokom kot komunalno dejavnost: oskrbo 
naselij s toplotno energijo in plinom. 

10. člen 
Distribucija iz 3., 5. in 9. člena tega zakona 

pomeni oblikovanje in vodenje politike oskr- 
be uporabnikov s temi vrstami energije. 

11. člen 
Zaradi zanesljive in racionalne preskrbe 

uporabnikov z energijo uporabniki in izvajalci 
v republiški samoupravni interesni skupnosti 
energetike predhodno usklajujejo svoje na- 
stopanje do dobaviteljev energije izven SR 
Slovenije. 

12. člen 
Občani in civilne-pravne osebe lahko svoje 

elektroenergetske potrebe, organizacije zdru- 
ženega dela pa tudi potrebe po toplotni ener- 
giji, pokrivajo z naložbami v lastne proizvo- 
dne objekte, po predhodnem soglasju repu- 
bliške samoupravne interesna skupnosti 
energetike. V soglasju je lahko določeno, da 
se v primeru, ko proizvedena energija v last- 
nih proizvodnih objektih presega potrebe teh 
uporabnikov, tak presežek vključuje v elektro- 
gospodarski sistem oziroma v toplovodni si- 
stem. 

13. člen 
Izkoriščanje drugih virov energije (v nadalj- 

njem besedilu: nekonvencionalni viri energi- 
je) vključuje proizvodnjo in uporabo siste- 
mov, ki izkoriščajo sončno, geotermično 
energijo, energijo vetra, razne vrste odpadne 
toplote, odpadke in podobno. 

Razvoj nekonvencionalnih virov energije je 
sestavni del programa energetskih dejavno- 
sti. 

Programi razvoja in uvajanje nekonvencio- 
nalnih virov energije so zadeve posebnega 
družbenega pomena. 

II. NAČINI URESNIČEVANJA 
POSEBNEGA DRUŽBENEGA 
INTERESA V ENERGETSKIH 
DEJAVNOSTIH 

14. člen 
Posebni družbeni interes v energetskih de- 

javnostih se zagotavlja s tem: 
1. da se delavci po temeljnih organizacijah 
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združenega dela in delovnih skupnostih, dru- 
gi delovni ljudje po svojih samoupravnih or- 
ganizacijah ter občani po krajevnih skupno- 
stih - uporabniki energije - v skladu s tem 
zakonom obvezno združujejo z delavci orga- 
nizacij združenega dela energetskih dejavno- 
sti v samoupravne interesne skupnosti ener- 
getike, kjer usklajujejo medsebojne interese, 
zlasti na področjih: 

- planiranja (predvsem obsega proizvod- 
nje, nabave in porabe energije ter razvoja 
energetskih dejavnosti), 

- združevanja sredstev, 
- izvajanja naložb, 
- določanja politike cen, oblikovanja cen 

energije in njihovih medsebojnih razmerij, 

2. da se delavci organizacij združenega de- 
la tistih energetskih dejavnosti, ki dobavljajo 
energijo iz elektrogospodarskega, plinovo- 
dnega in toplovodnih sistemov tako organizi- 
rajo, da je zagotovljena tehnično-tehnološka 
enotnost in ekonomičnost obratovanja na- 
prav in objektov, povezanih na omrežje, opti- 
malno izkoriščanje teh objektov in primarnih 
virov energije ter zanesljiva preskrba uporab- 
nikov z energijo (obratovanje v sistemu); 

3. da so delavci organizacij združenega de- 
la tistih energetskih dejavnosti, ki nabavljajo 
energijo, tako organizirani, da je zagotovljeno 
njihovo predhodno usklajevanje pri nastopa- 
nju do dobaviteljev in zanesljiva ter racional- 
na preskrba uporabnikov z energijo; 

4. da delavci organizacij združenega dela 
tistih energetskih dejavnosti, ki so v proizvo- 
dno-tehnološkem procesu tako povezani, da 
ustvarjajo" skupen proizvod, ne glede na pove- 
zanost v različne delovne in sestavljene orga- 
nizacije združenega dela in v posebne sa- 
moupravne interesne skupnosti energetike, 
urejajo medsebojne odnose s samoupravnimi 
sporazumi o pridobivanju in razporejanju 
skupnega prihodka; 

5. da se v tem zakonu določeni samouprav- 
ni splošni akti samoupravnih interesnih skup- 
nosti energetike dostavljajo organom družbe- 
no-političnih skupnosti v potrditev; 

6 da organi družbenopolitičnih skupnosti 
dajejo soglasje k tistim določbam samouprav- 
nih splošnih aktov organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti, ki pomenijo ure- 
sničitev s tem zakonom določenih oblik ure- 
sničevanja posebnega družbenega interesa; 

7. da pri opravljanju dejavnosti oziroma za- 
dev posebnega družbenega pomena soodlo- 
čajo delegati uporabnikov: 

- o temeljnih pogojih za pridobivanje do- 
hodka in poslovanja, 

- o cenah, 
- o razvojnih programih, 
- o statusnih spremembah, 
- p drugih zadevah, ki se določijo s statu- 

tom organizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti. 

Posebni družbeni interes v energetskih de- 
javnostih se uresničuje tudi s predpisi oziro- 
ma ukrepi organov družbeno-političnih skup- 
nosti v skladu s tem zakonom. 

1. ZDRUŽEVANJE UPORABNIKOV IN 
IZVAJALCEV V SAMOUPRAVNE 
INTERESNE SKUPNOSTI ENERGETIKE 

a) Vrste samoupravnih interesnih 
skupnosti (energetske skupnosti) 

15. člen 

Zaradi uresničevanja skupnih interesov na 
področju energetike, usklajevanja potreb po 
energiji in skupnega in enakopravnega odlo- 
čanja vseh zainteresiranih dejavnikov o pogo- 
jih in načinu opravljanja energetskih dejavno- 
sti, se uporabniki in izvajalci na področju 
energetike v skladu s tem zakonom združuje- 
jo v samoupravne interesne skupnosti ener- 
getike (v nadaljnjem besedilu: energetske 
skupnosti). 

Energetske skupnosti so: občinske ener- 
getske skupnosti, posebne energetske skup- 
nosti ter republiška energetska skupnost. De- 
javnost energetskih skupnosti je posebnega 
družbenega pomena. 

16. člen 

V občinsko energetsko skupnost se s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi zdru- 
žijo delavci na območju ene ali več občin po 
svojih temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, drugi delovni 
ljudje po svojih samoupravnih organizacijah 
ter občani po krajevnih skupnostih - kot upo- 
rabniki energetskih dejavnosti, skupaj z de- 
lavci v organizacijah združenega dela, ki 
opravljajo energetsko dejavnost - kot izvajal- 
ci energetskih dejavnosti. 

Pri oblikovanju občinske energetske skup- 
nosti je potrebno upoštevati predvsem druž- 
benoekonomsko zaokroženost območja in s 
tem povezano zagotovitev smotrne izgradnje 
distribucijskih objektov, celovitega in racio- 
nalnega planiranja porabe energetskih virov 
ter tehnično-tehnološko povezanost proizva- 
jalcev. 

17. člen 

V občinski energetski skupnosti opravljajo 
delavci, delovni ljudje in občani zlasti nasled- 
nje naloge: 

- ugotavljajo, usklajujejo in določajo skup- 
ne potrebe po energiji, 

- sprejemajo planske akte, s katerimi dolo- 
čajo politiko in cilje družbenega razvoja v 
občini na področju energetskega gospodar- 
stva, 

- oblikujejo smernice za delo delegatov v 
skupščini republiške energetske skupnosti, 

- sprejemajo programe razvoja in načrte 
graditve proizvodnih objektov za daljinsko 
oskrbo s toploto, distribucijskih objektov in 
skladišč energetskih virov, 

- s posebno energetsko skupnostjo uskla- 
jujejo načrte graditve kombiniranih proizvo- 
dnih objektov in zagotavljajo svoj del sredstev 
za izgradnjo, 

- sprejemajo programe racionalnega rav- 
nanja in varčevanja z energijo ter skrbijo za 
učinkovitost njihovega izvajanja, 
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- določajo vrstni red redukcij dobav elek- 
trične in toplotne energije, zemeljskega plina, 
naftnih derivatov ter premoga v izjemnih pri- 
merih na svojem območju v skladu z dogovori 
v republiški energetski skupnosti, 

- določajo pogoje za priključitev na sistem 
daljinske oskrbe s toploto. 

18. člen 
V posebno energetsko skupnost se s sa- 

moupravnim sporazumom o ustanovitvi zdru- 
žijo kot uporabniki delavci in delovni ljudje na 
območju SR Slovenije, ki so trajneje zaintere- 
sirani za ustrezne energetske dejavnosti, po 
svojih temeljnih organizacijah združenega 
dela, delovnih skupnostih ter drugih samou- 
pravnih organizacijah skupaj z izvajalci - de- 
lavci temeljnih organizacij združenega dela 
teh energetskih dejavnosti - s katerimi so 
tehnološko in dohodkovno povezani. 

V skladu s prejšnjim odstavkom uporabniki 
in izvajalci ustanovijo: 

- posebno energetsko skupnost za elek- 
trogospodarstvo in premogovništvo, ki obse- 
ga tudi energetsko področje nuklearne ener- 
gije, in 

- posebno energetsko skupnost za nafto in 
plin. 

19. člen 
V posebni energetski skupnosti opravljajo 

delavci in delovni ljudje zlasti naslednje na- 
loge: 

- sprejemajo planske akte, s katerimi opre- 
deljujejo politiko in cilje družbenega razvoja 
za tisto področje za katero je ustanovljena 
posebna energetska skupnost, 

- sprejemajo investicijske programe proi- 
zvodnih in prenosnih objektov, 

- dogovarjajo se o načinu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo proizvodnih in prenosnih 
objektov in usklajujejo programe razvoja in 
načrte graditve enegetskih objektov občin- 
skih energetskih skupnosti, 

- dogovarjajo se o kriterijih in merilih za 
oblikovanje cen, 

- sprejemajo tarifne sisteme in tarifne po- 
stavke za dobavo energetskega vira iz si- 
stema, 

- sprejemajo pogoje za izdajanje elektroe- 
nergetskih soglasij in soglasij za priključitev 
na plinovodni sistem, kot tudi kriterije za 
opredelitev vrste in višine povračil uporabni- 
kov iz tretje alinee 34. člena tega zakona, 

- obravnavajo uresničevanje proizvodnje 
in porabe posameznih vrst energije, analizira- 
jo odstopanja in sprejemajo ustrezne ukrepe, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s pla- 
nom določenih energetskih zmogljivosti, za 
katere člani skupnosti združujejo sredstva, 

- obravnavajo samoupravne sporazume 
oziroma dolgoročne pogodbe za dobavo po- 
trebne energije iz drugih republik in iz uvoza, 

- določajo kaj se šteje za distribucijske ob- 
jekte, naprave, napeljave in skladišča, 

- dogovarjajo se o postopku in načinu 
izvajanja redukcij, dogovorjenih s posebnimi 
ukrepi v planskih aktih republiške energetske 
skupnosti, 

- spremljajo izvajanje programa varčeva- 
nja in racionalnega ravnanja z energijo, 

- dogovarjajo se o prenosu pristojnosti ne- 
katerih zadev na republiško energetsko skup- 
nost. 

Uporabniki se morajo glede na svoje pre- 
težne interese združevati vsaj v eno od poseb- 
nih energetskih skupnosti. 

20. člen 
Republiško energetsko skupnost za ob- 

močje SR Slovenije ustanovijo s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi občinske in 
posebne energetske skupnosti. 

21. člen 
V Republiški energetski skupnosti delavci, 

delovni ljudje in občani obravnavajo zadeve, 
ki se nanašajo na oblikovanje in izvajanje 
kompleksne energetske politike, pri čemer 
zlasti: 

- sprejemajo planske akte, s katerimi dolo- 
čajo politiko in cilje družbenega razvoja v 
republiki na področju energetskega gospo- 
darstva, 

- določajo strokovne podlage za usklaje- 
vanje potreb občinskih energetskih skupnosti 
glede na možen način proizvodnje, nabave in 
porabe energije v republiki, 

- sprejemajo energetsko bilanco, 
- sprejemajo dolgoročno oceno razvoja 

energetike v SR Sloveniji, 
- se dogovarjajo o kriterijih in merilih za 

oblikovanje medsebojnih razmerij cen ener- 
gije, 

- sprejemajo ukrepe za dogovorjeno skla- 
dno rast široke porabe v okviru sprejetih pla- 
nov republiške energetske skupnosti, 

- sprejemajo kriterije in merila za izdajanje 
posebnih energetskih soglasij, 

- sprejemajo programe varčevanja in ra- 
cionalnega ravnanja z energijo in spremljajo 
njihovo izvajanje, 

- skrbijo za popolno, objektivno in stalno 
obveščenost javnosti zlasti o razmerah oskr- 
bovanja z energijo, o pogojih gospodarjenja 
ter uresničevanju programa razvoja energet- 
skega gospodarstva, 

- odločajo tudi o drugih- zadevah, če se 
tako sporazumejo v posebni energetski skup- 
nosti. 

b) Upravljanje energetskih skupnosti 

22. člen 
Energetsko skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina energetske skupnosti ima zbor 

uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov občinske ozi- 

roma posebne energetske skupnosti delegi- 
rajo delegacije uporabnikov, združenih v 
skupnosti. 

Delegate v zbor izvajalcev občinske oziro- 
ma posebne energetske skupnosti delegirajo 
delegacije izvajalcev, združenih v skupnosti. 

Delegate v zbor uporabnikov republiške 
energetske skupnosti delegirajo zbori upo- 
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rabnikov občinskih in posebnih energetskih 
skupnosti, v zbor izvajalcev pa zbori izvajal- 
cev teh skupnosti. 

23. člen 

V zadevah, v katerih odločata v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi 
energetske skupnosti in njenim statutom oba 
zbora skupščine enakopravno, so odločitve 
sprejete, če so bile sprejete z večino glasov v 
vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh 
zborih. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se 
izvede usklajevalni postopek, ki je določen s 
statutom energetske skupnosti. 

Če tudi v usklajevalnem postopku ni dose- 
ženo soglasje in bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje energetske dejavnosti lahko 
skupščina družbenopolitične skupnosti zača- 
sno uredi to vprašanje. 

24. člen 

V skladu z zakonom se s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi energetske skup- 
nosti in njenim statutom podrobneje določijo 
naloge skupnosti, število delegatskih mest 
skupščine, število delegatov, ki jih v zbore 
skupščine delegirajo posamezne delegacije 
in konference delegacij oziroma število dele- 
gatov, ki jih delegira vsaka občinska oziroma 
posebna energetska skupnost v zbora skup- 
ščine republiške energetske skupnosti, nad- 
zor nad delom organov ter druge zadeve, ki 
so pomembne za delo skupnosti, za delavce s 
področja energetskih dejavnosti in za upo- 
rabnike energije. 

25. člen 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi ener- 
getske skupnosti in njen statut začneta veljati, 
ko da k njima soglasje izvršni svet skupščine 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi in 
statut se objavita v uradnem glasilu družbe- 
nopolitične skupnosti. 

26. člen 

Za opravljanje administrativno-tehničnih, 
plansko-analitičnih del in tem podobnih del 
za potrebe energetske skupnosti, se lahko v 
energetski skupnosti oblikuje delovna skup- 
nost ali pa si energetska skupnost zagotovi 
opravljanje teh del v dogovoru z drugo sa- 
moupravno interesno skupnostjo, organizaci- 
jo ali organom. 

Če energetska skupnost oblikuje delovno 
skupnost za opravljanje del iz prejšnjega od- 
stavka, da skupščina energetske skupnosti 
soglasje k tistim določbam statuta delovne 
skupnosti, ki se nanašajo na uresničevanje 
nalog, zaradi katerih se delovna skupnost 
oblikuje. 

c) Planiranje 

27. člen 

Planiranje v organizacijah združenega dela 
energetskih dejavnosti kot tudi v okviru ener- 
getskih skupnosti se izvaja po določbah zako- 
nov o planiranju in tega zakona. 

28. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske energetske skupnosti obsega zlasti: 

- strukturo in obseg skupnih potreb po 
energiji, 

- programe izgradnje objektov za daljinsko 
oskrbo s toploto ter distribucijskih objektov 
na drugih energetskih sistemih za srednjeroč- 
no in daljša obdobja ter osnovo, obseg in 
način zagotavljanja sredstev za njihovo 
izvedbo, 

- rešitve ekološke problematike, ki jo pred- 
stavlja gradnja in obratovanje energetskih ob- 
jektov, 

- kriterije in merila na področju daljinske 
oskrbe s toploto, po katerih se bo ugotavljala 
cena proizvoda ter druge posebne pogoje, 
pod katerimi bo ta proizvod na razpolago 
uporabnikom. 

29. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
posebne energetske skupnosti obsega zlasti: 

- programe razvoja energetskih dejavnosti 
(raziskave, pridobivanje, proizvodnja, prede- 
lava, transport, sovlaganje v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah ter nastopanje 
v tujini), 

- osnove, obseg in način zagotavljanja 
sredstev za realizacijo programov iz prve ali- 
nee tega člena, 

- prostorski razpored energetskih objektov 
z zahtevami lokacij, 

- kriterije in merila za vrednotenje investi- 
cijsko tehnične dokumentacije in za izbor in- 
vesticijskih objektov, ki mora upoštevati kvali- 
teto, obseg in zanesljivost ter racionalnost 
porabe in proizvodnje energije, 

- solidarnostne in druge ukrepe za skla- 
dnejši razvoj, 

- pogoje pod katerimi bodo proizvajalci 
dobavljali uporabnikom energijo, 

- elemente tarifnega sistema, 
- kriterije in merila za ugotavljanje cene 

proizvodov v tistih energetskih dejavnostih, ki 
pridobivajo prihodek po načelu svobodne 
menjave dela, 

- program dela in načrt razvoja energet- 
skih dejavnosti za obdobje daljše od pet let in 
materialne obveznosti. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
posebne energetske skupnosti se sprejme po 
končanem postopku usklajevanja v republiški 
energetski skupnosti. 

30. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana re- 
publiške energetske skupnosti obsega zlasti: 

- strukturo in obseg optimalne proizvodnje 
in racionalne porabe ter potrebne nabave 
energetskih virov za območje celotne republi- 
ke, - medsebojna razmerja cen energije in 
elemente njihove dolgoročne politike, 

- program razvoja nekonvencionalnih vi- 
rov energije, 

- ukrepe za dogovorjeno skladno rast širo- 
ke porabe, 

- dogovorjeni vrstni red redukcij dobav 
energije na območju SR Slovenije, 
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- ukrepe za zagotovitev interesov splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, 
- merila in kriterije za uveljavljanje solidar- 

nostnih in drugih ukrepov za pospeševanje 
skladnejšega prostorskega razvoja. 

31. člen 
Elementi iz prve alinee 30. člena so osnova 

republiške energetske bilance, ki je analitično 
dokumentacijska osnova plana družbenopoli- 
tične skupnosti. Republiška energetska bilan- 
ca je med uporabniki in izvajalci usklajen , 
časovno opredeljen ter količinski in vrednost- 
ni prikaz proizvodnje in porabe energetskih 
virOv. 

Republiška energetska bilanca mora biti 
usklajena z energetsko bilanco SFR Jugosla- 
vije in je podlaga za samoupravno usklajeva- 
nje ukrepov med uporabniki in izvajalci ter 
podlaga za ukrepe energetskih skupnosti in 
družbeno-političnih skupnosti za njeno izva- 
janje. 

32. člen 
Za določanje dolgoročnejših možnosti ra- 

zvoja na področju energetskega gospodar- 
stva, sprejme republiška energetska skupnost 
dolgoročni plan za obdobje najmanj 10 let. 

Dolgoročni plan republiške energetske 
skupnosti je podlaga in splošna orientacija za 
opredelitev in usklajeno reševanje nalog v 
srednjeročnem planu na področju izgradnje 
energetskih objektov. 

33. člen 
Osnovo predvidenim količinam proizvodnje 

energije predstavljajo pri domačih energet- 
skih virih razpoložljive proizvodne zmogljivo- 
sti, pri energetskih virih, ki se dobavljajo od 
drugod, pa dogovorjene dolgoročne dobave 
na osnovi samoupravnih sporazumov oziro- 
ma dolgoročnih pogodb z dobavitelji. 

V planskih aktih republiške energetske 
skupnosti in posebnih energetskih skupnosti 
predvidijo uporabniki in izvajalci ukrepe za 
uresničitev samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana, zlasti posebne ukrepe, ki zago- 
tavljajo prilagajanje energetske potrošnje 
proizvodnim možnostim. 

Če izvajanje dogovorjenih posebnih ukre- 
pov iz drugega odstavka tega člena ni učinko- 
vito, lahko predpiše posebne ukrepe Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

d) Viri sredstev za uresničevanje 
programa izgradnje in raziskav, zajetih 
v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov energetskih skupnosti. 

34. člen 
Sredstva za uresničevanje samoupravnega 

sporazuma o temeljih plana občinske ener- 
getske skupnosti so: 

- sredstva za razširitev materialne osnove 
dela organizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti za daljinsko oskrbo s toplotno 

energijo in organizacij združenega dela, ki 
distribuirajo energetske vire, razen dela, ki ga 
združujejo v okviru samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih plana posebnih energetskih 
skupnosti, 

- združeni del amortizacije, ki presega po- 
trebe enostavne reprodukcije organizacij 
združenega dela s področja distribucije ener- 
getskih virov in proizvodnje toplotne energije, 

- povračila uporabnikov za priključitev na 
distribucijsko omrežje oziroma na povečan 
odjem iz omrežja kot tudi za oskrbo s tekoči- 
mi in plinastimi gorivi, 

- združena sredstva uporabnikov z območ- 
ja občine, kolikor se tako dogovorijo v sa- 
moupravnem sporazumu o temeljih plana ob- 
činske energetske skupnosti, 

- sredstva, ki se iz naslova zagotavljanja 
skladnejšega regionalnega razvoja občin 
združijo iz sredstev, zbranih v okviru samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana poseb- 
nih energetskih skupnosti, 

- drugi viri. 

35. člen 
Sredstva za uresničevanje naložb, predvi- 

denih v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana posebnih energetskih skupnosti se za- 
gotavljajo: 

- z združevanjem sredstev za razširitev ma- 
terialne osnove dela proizvajalcev in dobavi- 
teljev energije, organizacij združenega dela s 
področja distribucije pa le, kolikor je to pose- 
bej dogovorjeno, 

- z združevanjem tistega dela amortizacije, 
ki presega potrebe enostavne reprodukcije 
organizacij združenega dela energetskih de- 
javnosti v določenem srednjeročnem obdob- 
ju, organizacij združenega dela s področja 
distribucije pa le, kolikor je to posebej dogo- 
vorjeno, 

- z združevanjem sredstev uporabnikov, 
- z drugimi viri. 

36. člen 
Uporabniki in izvajalci se v posebnih ener- 

getskih skupnostih natančneje dogovorijo o 
medsebojnih pravicah in obveznostih za ure- 
sničevanje planskih aktov ter določijo sploš- 
ne pogoje za dobavo in odvzem energije. Ta 
pravila so sestavni del konkretnih medseboj- 
nih pogodb in samoupravnih sporazumov. 

e) Skupna izhodišča in osnove za 
urejanje odnosov pri združevanju 
sredstev 

37. člen 
Pri združevanju sredstev za gradnjo novih 

energetskih objektov sodelujejo uporabniki in 
izvajalci. Izvajalci združujejo svoja sredstva za 
razširitev materialne osnove dela, ostala še 
potrebna za izgradnjo objektov zagotavljajo 
uporabniki po merilih, ki jih sporazumno do- 
govorijo v energetski skupnosti, pri čemer sta 
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osnovna kriterija obseg in moč ter predvideno 
povečanje obsega in moči porabe. 

V samoupravnih sporazumih, s katerimi 
uporabniki in izvajalci združujejo sredstva v 
okviru posebne energetske skupnosti, se ti - 
glede na namembnost energetskih objektov 
in njihov pomen na določene uporabnike 
energije — dogovorijo tudi o deležu v skup- 
nem dohodku iz združevanja sredstev oziro- 
ma o pogojih vračanja združenih sredstev ali 
o drugih pravicah in ugodnostih glede sred- 
stev, ki so jih namensko združili brez obvez- 
nosti vračanja. 

38. člen 

Svoje pravice glede združenih sredstev 
uveljavljajo uporabniki v skladu z določili za- 
kona o združenem delu, določili tega zakona 
in določili samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana energetske skupnosti po svojih 
delegatih v skupščini energetske skupnosti 
zlasti pri odločanju o: 

— razporedu uporabe teh sredstev in o 
prioritetnih namenih njihove uporabe, 

- dinamiki realizacije razvojnega programa 
dejavnosti, 

- ukrepih za racionalno izrabo zmogljivo- 
sti, . ... 

— načinu gospodarjenja z zgrajenimi 
zmogljivostmi. 

Uporabniki, ki združujejo sredstva preko 
energetskih skupnosti v organizacije združe- 
nega dela energetskih dejavnosti brez obvez- 
nosti vračanja in nadomestila, obdržijo pravi- 
ce iz tega člena in druge pravice, ki si jih 
pridobijo na osnovi zakona in samoupravne- 
ga sporazuma o temeljih plana energetske 
skupnosti. 

39. člen 

Na gospodarjenje z zgrajenimi zmogljivost- 
mi vplivajo uporabniki tako, da skupaj z izva- 
jalci sprejemajo v skupščini energetske skup- 
nosti letni planski akt in s tem soodločajo o: 

— angažiranju proizvodnih, prenosnih in di- 
stribucijskih objektov in naprav med letom: 

- obsegu nabave in prodaje energije izven 
republike, 

— stopnji zanesljivosti oskrbe uporabnikov, 
- vrednotenju proizvodnje, nabave in pora- 

be energije. 
40. člen 

Uporabniki in izvajalci se lahko v samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana ener- 
getske skupnosti dogovorijo, da imajo upo- 
rabniki iz 2. odstavka 37. člena določene ugo- 
dnosti pri pokrivanju tekočega odjema ener- 
getskega vira, kot tudi pri pokrivanju v sred- 
njeročnem obdobju načrtovanih potreb v ok- 
viru predvidevanj srednjeročnega plana. 

f) Izvajanje investicij, ki se financirajo 
z združevanjem sredstev 

41. člen 

Pri gradnji vseh energetskih objektov, ki se 
financirajo z združenimi sredstvi uporabnikov 

in izvajalcev, mora biti zagotovljena racional- 
na poraba sredstev in stalen vpliv uporabni- 
kov, zlasti: 

- na pripravo in izbor predinvesticijških 
študij in optimalnega investicijskega pro- 
grama, 

- na sestavo plana po fazah in določitve 
roka začetka obratovanja, 

- na izbor nadzornega organa in izvajal- 
cev, 

- na potek gradnje investicijskih objektov, 
- na stroške v zvezi z naložbami. 
Globalna izhodišča sprejema skupščina 

energetske skupnosti, za tekoče spremljanje 
in obdelavo stališč pa lahko skupščina izobli- 
kuje paritetno sestavljene organe. 

42. člen 

Stroški naložbe iz 5. alinee 41. člena obse- 
gajo: 

- plačilo stroškov za pridobitev m pripravo 
zemljišča za gradnjo, 

- financiranje odprave posledic in vplivov 
naložbe na druge objekte, naprave in sisteme 
do višine, ki odpravlja povzročene motnje, 

- plačilo odškodnine, če je z naložbo prišlo 
do trajnejših posledic, ki jih ni mogoče odpra- 
viti. 

43. člen 

Skupščina energetske skupnosti določi za 
izgradnjo objektov po programu investitorja, 
ki je praviloma organizacija združenega dela 
energetskih dejavnosti. 

Investitor neposredno odgovarja skupščini 
za kvaliteto, ceno in pravočasnost dokonča- 
nja naložb. 

Uporabniki in izvajalci se lahko dogovorijo, 
da se določena dela v zvezi z izvajanjem inve- 
sticij prenesejo na specializirano organizacijo 
združenega dela. V tem primeru taka organi- 
zacija združenega dela prevzema pred skup- 
ščino energetske skupnosti neposredno od- 
govornost za prevzete naloge. 

Skupščina energetske skupnosti in njeni 
organi lahko ob vsakem času zahtevajo od 
investitorja potrebne podatke. 

Pravice in obveznosti se uredijo s samou- 
pravnim sporazumom ali pogodbo med ener- 
getsko skupnostjo in investitorjem. 

44. člen 

Če je z družbenim planom družbeno-poli- 
tične skupnosti določeno, da je izvršitev dolo- 
čenih nalog na področju energetskega go- 
spodarstva nujna za družbeno reprodukcijo, 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti 
predpiše, da so organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti dolžne izvesti postopek za sklenitev sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev- • 

Če s samoupravnim sporazumom ni bilo 
mogoče zagotoviti sredstev in drugih potreb- 
nih pogojev za njihovo izvršitev, se sme z 
zakonom v skladu z ustavo naložiti obvezno 
združevanje sredstev v ta namen in se smejo 
določiti drugi ukrepi za izvršitev teh nalog. 
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g) Oblikovanje cen 

45. člen 
Medsebojna razmerja cen energije in ele- 

menti določanja cen morajo vzpodbujati izva- 
janje energetske politike, pospeševati smotr- 
no domačo proizvodnjo energije, porabo do- 
mačih virov energije, zmanjševati uvozno 
odvisnost in vzpodbujati racionalno porabo 
energije. 

Uporabniki in izvajalci oblikujejo cene 
energije v odvisnosti od vrednotenja obsega 
in strukture proizvodnje in porabe energije, 
medsebojne odvisnosti posameznih vrst 
energije, ukrepov ekonomske politike ter si- 
stema in politike cen. 

46. člen 
Cene električne energije, premoga, urana 

in zemeljskega plina se oblikujejo v posebnih 
energetskih skupnostih. 

Cene pri daljinskem oskrbovanju s toploto 
in cene energetskih plinov v lokalnih omrežjih 
se oblikujejo v občinskih energetskih skupno- 
stih. 

Pri oblikovanju cen se upoštevajo z zako- 
nom določena merila za oblikovanje cen, 
ukrepi ekonomske politike in politike cen ter: 

- materialni stroški na osnovi tehničnih 
normativov porabe, ki zagotavljajo smotrno 
proizvodnjo energije; amortizacija ter doho- 
dek, ki vključuje nadomestila za dogovorjeni 
obseg samoupravnih pravic, zakonske obvez- 
nosti in zagotavlja dogovorjene osebne do- 
hodke in sklad skupne porabe, 

- vračilo združenih sredstev uporabnikov 
in proizvajalcev energije in nadomestilo za 
gospodarjenje, za katerega se v odvisnosti od 
ravni cene dogovorijo uporabniki in izvajalci, 

- del odškodnine na enoto proizvoda, ki je 
ni bilo mogoče poravnati po 3. alinei 42. člena 
tega zakona, 

- vračilo kreditov. 
Osnova dogovarjanja o strukturi in ravni 

cen so v energetski skupnosti sprejeti norma- 
tivi in merila za porabo živega dela, za upora- 
bo sredstev in za materialne in druge poslov- 
ne stroške v energetskih dejavnostih, ki jih 
zajemajo samoupravni sporazumi o temeljih 
plana posebnih energetskih skupnosti in do- 
govori o izvajanju politike cen. 

Na podlagi tako oblikovane cene sprejme 
skupščina posebne energetske skupnosti ta- 
rifne sisteme in tarifne postavke. Pri oblikova- 
nju tarifnih postavk se ustrezno upošteva tudi 
način odjema. 

h) Reševanje sporov 

47. člen 
Za reševanje sporov iz družbeno-ekonom- 

skih odnosov in drugih samoupravnih odno- 
sov v občinskih energetskih skupnostih, po- 
sebnih energetskih skupnostih in v republiški 
energetski skupnosti ali med njimi, se ustano- 
vi posebno sodišče združenega dela. 

Posebno sodišče združenega dela se usta- 
novi s samoupravnim sporazumom, ki ga 
sklenejo občinske, posebne in republiška 
energetska skupnost. 

S tem aktom se podrobneje uredijo pristoj- 
nosti, sestava, sedež in organizacija sodišča 
iz prejšnjega odstavka ter postopek pred so- 
diščem. 

i) Odnos do drugih samoupravnih 
interesnih skupnosti, splošnih združenj 
in gospodarskih zbornic 

48. člen 
Energetske skupnosti med pripravami in 

izvajanjem samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov usklajujejo svoje interese z inte- 
resi drugih skupnosti, predvsem s področja 
materialne proizvodnje, kot so komunalna sa- 
moupravna interesna skupnost, stavbno zem- 
ljiška skupnost, samoupravna stanovanjska 
skupnost, samoupravna interesna skupnost 
za vodno gospodarstvo, samoupravna intere- 
sna skupnost za ekonomske odnose s tujino 
in samoupravne interesne skupnosti s po- 
dročja prometa in zvez, pa tudi s samouprav- 
no interesno skupnostjo za varstvo zraka. 

Samoupravne interesne skupnosti iz prejš- 
njega odstavka usklajujejo interese zlasti na 
področjih posegov v prostor, medsebojnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti pri uresni- 
čevanju programa razvoja in tekočega poslo- 
vanja izvajalcev skupnih naložb in za to po- 
trebnih sredstev. 

49. člen 
Energetske skupnosti, občinske gospodar- 

ske zbornice in Gospodarska zbornica Slove- 
nije ter splošna združenja sodelujejo zlasti pri 
usklajevanju planov organizacij združenega 
dela proizvajalcev energetske opreme in na- 
prav, ki uporabljajo energetske vire ter izva- 
jalcev storitev pri gradnji energetskih objek- 
tov, s plani energetskih dejavnosti, pri uve- 
ljavljanju ukrepov racionalnejšega ravnanja z 
energijo, pri optimiranju in testiranju gospo- 
darne in racionalne energetske opreme in na- 
prav, ki uporabljajo energetske vire, pri obli- 
kovanju standardov ter pri usposabljanju 
ustreznih strokovnih kadrov v energetiki. 

50. člen 
Da se zagotovi povezava med znanstveno- 

raziskovalnim delom na področju energetike 
in sprejemanjem razvojnih odločitev, razisko- 
valne skupnosti in energetske skupnosti us- 
klajujejo in skupno financirajo dogovorjene 
programe raziskav. 

2. OBRAVNAVA OZIROMA POTRDITEV 
AKTOV ENERGETSKIH SKUPNOSTI V 
ORGANIH DRUŽBENO-POLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

51. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje 

soglasje k naslednjim aktom, ki urejajo zade- 
ve posebnega družbenega pomena: 
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- k programom ukrepov za racionalnejše 
gospodarjenje z energijo, 

- k posebnim ukrepom energetske politike 
v dani energetski in ekonomski situaciji v dr- 
žavi z upoštevanjem specifičnosti v energetiki 
in gospodarstvu republike. 

52. člen 

Izvršni sveti občinskih skupščin dajejo so- 
glasje k vrstnemu redu redukcij in progra- 
mom ukrepov za racionalnejše gospodarjenje 
z energijo na svojem območju. 

53. člen 

Izvršni svet skupščine občine, na območju 
katere je ustanovljena občinska energetska 
skupnost, daje soglasje k samoupravnemu 
sporazumu o ustanovitvi občinske energetske 
skupnosti in njenemu statutu, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa k samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi posebnih in repu- 
bliške energetske skupnosti in njihovim statu- 
tom. 

3. SAMOUPRAVNI SPORAZUMI O 
MEDSEBOJNIH ODNOSIH PRI 
USTVARJANJU IN RAZPOREJANJU 
SKUPNEGA PRIHODKA 

54. člen 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, ki ustvarjajo skupen proizvod, prido- 
bivajo dohodek po načelih skupnega prihod- 
ka. Osnova za udeležbo temeljne organizacije 
združenega dela v skupnem prihodku je njen 
prispevek v skupnem proizvodu, ovrednoten 
na podlagi v energetski skupnosti verificira- 
nih normativov in standardov. 

55. člen 

Na osnovi planiranih in usklajenih obsegov 
proizvodnje in storitev vseh temeljnih organi- 
zacij združenega dela - udeležen"; v skupnem 
prihodku, se oblikuje planirani skupni priho- 
dek. Pri temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki pridobivajo skupen prihodek po nače- 
lih svobodne menjave dela po posebnih ener- 
getskih skupnostih, se le-ta izraža v njihovih 
letnih planskih aktih. 

56. člen 

Osnova za ugotavljanje začasne udeležbe v 
skupnem prihodku posameznega udeleženca 
je njegov ovrednoteni delež v sprejetem let- 
nem planskem aktu. Končna udeležba v raz- 
porejanju skupnega prihodka pa je odvisna 
od višine ustvarjenega skupnega prihodka in 
prispevka udeleženca v odnosu do predvide- 
nega po letnem planskem aktu. 

57. člen 

V samoupravnih sporazumih o medseboj- 
nih odnosih pri ustvarjanju in razporejanju 
skupnega prihodka se določi način ugotavlja- 
nja ekonomskih rezultatov, ki so posledica 

odstopanj od planirane strukture proizvodnje 
energije. 

V primeru, da je ustvarjena struktura proi- 
zvodnje energije udeležencev v ustvarjenem 
skupnem prihodku ugodnejša od planirane, 
pripada temeljni organizaciji združenega de- 
la, ki je ustvarila večji obseg proizvodnje, 
ustrezno večji delež v skupnem prihodku. 

Del ustvarjenega dohodka iz drugega od- 
stavka tega člena pridobivajo delavci tistih 
temeljnih organizacij združenega dela, ki so 
zaradi družbenega interesa zmanjševali svojo 
proizvodnjo, vendar največ do višine planira- 
nih stalnih stroškov, ki z udeležbo v skupnem 
prihodku udeleženca niso bili pokriti zaradi 
manjše proizvodnje. 

Preostali del ustvarjenega dohodka združu- 
jejo temeljne organizacije združenega dela iz 
drugega odstavka tega člena v skladu š sa- 
moupravnim sporazumom v rizični sklad. 

Kolikor je ustvarjena struktura proizvodnje 
energije slabša od planirane, pa sredstva ri- 
zičnega sklada udeležencev v skupnem pri- 
hodku ne zadoščajo za kritje izpada dohodka, 
se po sporazumu z uporabniki določi način in 
obveznost oblikovanja nadomestil za pokriva- 
nje izpada dela dohodka. 

4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNO- 
TEHNOLOŠKE ENOTNOSTI 
FUNKCIONIRANJA NAPRAV IN 
OBJEKTOV, KI OBRATUJEJO KOT 
SISTEM 

58. člen 

Da se uporabnikom zagotovi dogovorjena 
količina, kakovost in stalnost dobave energije 
iz omrežij, organizacije združenega dela, ki 
sodelujejo v procesu proizvodnje, prenosa in 
distribucije energije iz omrežij, medsebojno 
usklajujejo svoje delo. 

Oblika medsebojnega povezovanja organi- 
zacij združenega dela za uresničitev te zahte- 
ve mora biti taka, da zagotavlja optimalno 
izkoriščanje objektov in naprav, njihovo us- 
klajeno obratovanje ter tehnično-tehnološko 
enotnost sistema. t 

59. člen 

Dela, ki jih organizacije združenega dela 
medsebojno usklajujejo, se nanašajo predv- 
sem na: 

- vodenje energetskega sistema in dejav- 
nosti, 

- programiranje obratovanja primarnih ob- 
jektov, proizvodnih in prenosnih oziroma 
transportnih objektov in naprav v okviru plan- 
skih aktov in ob upoštevanju dejanskih ra- 
zmer v sistemih ter spremljanju njihovega 
izvajanja, 

- sodelovanje s sistemi izven republike, 
- organizacijo in usklajevanje programov' 

razbremenjevanja sistemov, 
- organizacijo obveščanja o motnjah, spre- 

membah obratovalnega stanja sistemov in us- 
klajevanja zahtev v odklopih in izklopih. 

priloga poročevalca 



60. člen 
Da se zagotovi racionalno in optimalno po- 

slovanje organizacij združenega dela ener- 
getskih dejavnosti in s tem zanesljiva oskrba 
uporabnikov z energijo v okviru dogovorjenih 
stroškov, se organizacije združenega dela na 
področju energetskega gospodarstva organi- 
zirajo tako, da se: 

- zagotavlja uveljavitev dohodkovnih 
odnosov, 

- omogoča enotno tehnično-tehnološko 
vodenje procesa v organizaciji združenega 
dela, ki obratuje v sistemu, 

- zagotavlja enotnost v programiranju ra- 
zvoja, 

- preprečuje podvajanje opravljanja funk- 
cij ali nalog na posameznih ravneh združeva- 
nja dela in sredstev, 

- omogoča in zagotavlja opredelitev odgo- 
vornosti in vsebine odločanja na posameznih 
ravneh združevanja dela in sredstev. 

61. člen 
Z družbenim dogovorom se natančneje raz- 

členijo merila za organiziranost temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in delovnih organi- 
zacij energetskega gospodarstva in kriteriji za 
udeležbo delegatov uporabnikov v organih 
upravljanja organizacij združenega dela izva- 
jalcev. Udeleženci družbenega dogovora so: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov 
Slovenije, Samoupravna interesna skupnost 
elektrogospodarstva in Samoupravna intere- 
sna skupnost za nafto in plin. 

5. SOGLASJA K NEKATERIM 
DOLOČBAM SAMOUPRAVNIH AKTOV 
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
ENERGETSKIH DEJAVNOSTI 

62. člen 
Samoupravni sporazumi o združitvi temelj- 

nih organizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti v delovne organizacije in druge 
oblike združevanja in statuti delovnih organi- 
zacij ter drugih oblik združevanja dela in 
sredstev začnejo veljati, ko da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije - oziroma izvršni svet 
skupščine občine, ko gre za zadeve daljinske 
oskrbe s toploto - soglasje k tistim določbam, 
ki v skladu s tem zakonom zagotavljajo ure- 
sničevanje posebnega družbenega interesa. 

III. RACIONALNO RAVNANJE Z 
ENERGIJO 

63. člen 

Za zagotovitev racionalne porabe energije 
so delavci, delovni ljudje in občani, organiza- 
cije združenega dela in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, kot uporabniki 
energije, dolžni skrbno in kar najpopolnejše 
izkoriščati razpoložljivo energijo. 

64. člen 
SR Slovenija skrbi za racionalno ravnanje z 

energijo na ta način, da vključuje ustrezne 
elemente v svoje planske akte, s politiko izda- 
janja energetskih soglasij, kakor tudi z izdajo 
podzakonskih predpisov, ki zagotavljajo zla- 
sti: 

- boljši izkoristek energetskih virov pri 
transformaciji, 

- izboljšanje tehnoloških postopkov v go- 
spodarstvu, ki vplivajo na obseg porabe ener- 
getskih virov, 

- izboljšanje diagramov porabe energet- 
skih virov, 

- racionalnejšo porabo toplotne in pogon- 
ske energije v stanovanjskem gospodarstvu 
in industriji, 

- racionalnejšo porabo epergije v prometu. 
Občine skrbe za racionalno gospodarjenje 

z energijo s smotrnim družbenim načrtova- 
njem, sprejemanjem sanacijskih programov 
ter opravljanjem splošnega nadzorstva nad 
uresničevanjem sprejete politike racionalne- 
ga gospodarjenja z energijo. 

65. člen 
Če je potrebno za zagotovitev zanesljive 

preskrbe uporabnikov z energijo, lahko Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije predpiše or- 
ganizacijam združenega dela proizvajalcev in 
uporabnikov energetskih virov oblikovanje in 
vzdrževanje določenega obsega zalog ener- 
getskih virov. 

66. člen 
Da se zagotovi varnost in zanesljivost obra- 

tovanja energetskih naprav in s tem nemote- 
na dobava energije uporabnikom, predpiše 
republiški komite za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo obvezno usposabljanje in pre- 
verjanje znanja delavcev na takih napravah. 

67. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Zveza sindika- 
tov Slovenije in Republiška energetska skup- 
nost z družbenim dogovorom določijo svoje 
naloge in odgovornosti za izvajanje ukrepov 
in aktivnosti za zagotovitev racionalnega pri- 
dobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe 
energije. 

IV. ENERGETSKA SOGLASJA 

68. člen 
Vsak nov uporabnik ali uporabnik, ki pove- 

čuje obseg porabe katerega koli energetske- 
ga vira, oziroma prehaja iz enega na drug 
energetski vir ali rekonstruira obstoječo na- 
pravo s katero bo trošil energetski vir v obse- 
gu, ki presega 20 T julov koriščene energije 
letno, si mora pridobiti posebno energetsko 
soglasje. 

Energetski viri v smislu prvega odstavka 
tega člena so: nafta in njeni derivati, zemeljski 
in drugi energetski plini, električna energija, 
vse vrste trdih goriv ter toplotna energija iz 
sistemov daljinske oskrbe s toploto. 
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69. člen 

Vlogi za pridobitev posebnega energetske- 
ga soglasja je treba priložiti investicijski pro- 
gram po predpisih o investicijski dokumenta- 
ciji in ustrezne ateste o energetski porabi 
posameznih naprav, ki uporabljajo energet- 
ske vire. 

70. člen 

Posebno energetsko soglasje izdaja Repu- 
bliški komite za energetiko, industrijo in grad- 
beništvo na podlagi mnenja strokovne komi- 
sije. V komisijo, ki ima sedem članov, imenuje 
Republiški komite za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo tri člane, po enega člana pa 
imenujejo: Zbor uporabnikov in Zbor izvajal- 
cev republiške energetske skupnosti, Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino in Splošno združenje za ener- 
getiko pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

71. člen 
Posebno energetsko soglasje se izda na 

podlagi planskih aktov republiške energetske 
skupnosti, ki določajo tudi vrsto in obseg 
energetskih virov, ki so zagotovljeni za nov 
oziroma povečan odjem v smislu tega zakona, 
ter v okviru predvidevanj tekočega srednjero- 
čenga plana in dolgoročnih ocen razvoja SR 
Slovenije. 

Republiški komite za energetiko, industrijo 
in gradbeništvo odkloni posebno energetsko 
soglasje za oskrbo z določenim energetskim 
virom, če ugotovi, da ni zagotovljena energet- 
sko racionalna tehnologija, da se z drugim 
domačim energetskim virom, ob podobnih 
ekonomskih učinkih lahko zadovoljijo potre- 
be uporabnika, da naprava v kateri se bo 
uporabljal energetski vir, ne ustreza zahtevam 
varstva okolja, ali če v planskih aktih ni zago- 
tovljeno dovolj energetskega vira. 

72. člen 

Dobavitelji energetskih virov smejo dobaviti 
energetski vir uporabnikom iz 68. člena le ob 
poprejšnji predložitvi posebnega energetske- 
ga soglasja. 

73. člen 

Posebno energetsko soglasje iz 68. člena je 
pogoj za pridobitev lokacijskega dovoljenja v 
primeru, ko za rekonstrukcijo to dovoljenje ni 
potrebno, pa za pridobitev gradbenega dovo- 
ljenja. 

74. člen 

Organizacije združenega dela, ki dobavljajo 
energetski vir drugim uporabnikom energet- 
skih virov, izdajajo, v sklar'u s kriteriji sprejeti- 
mi v posebni energetski skupnosti, soglasja 
za priključitev na elektroenergetski sistem, 
plinovodni sistem ali sistem daljinske oskrbe 
s toploto. Organizacije združenega dela so 
dolžne izdati soglasje, če je v planskih aktih 
zagotovljen energetski vir, za katerega se za- 
hteva soglasje. 

Če energetska soglasja iz prejšnjega od- 

stavka ne vsebujejo vseh tehničnih, energet- 
skih ali ekonomskih pogojev za priključitev, 
kraj in čas priključitve ter dodatnih pogojev, 
jih določijo organizacije združenega dela 
ustreznih energetskih dejavnosti. 

Zoper odločitev organizacije združenega 
dela energetskih dejavnosti iz prvega odstav- 
ka tega člena lahko uporabnik zahteva var- 
stvo pravic pri posebnem sodišču združenega 
dela iz 47. člena. 

V. DOBAVA ENERGETSKIH 
VIROV IZ OMREŽIJ 

75. člen 
Energetski objekti, naprave in napeljave or- 

ganizacij združenega dela, ki dobavljajo ener- 
gijo iz omrežja (električna energija, plin', to- 
plotna energija) ter energetski objekti, napra- 
ve in napeljave uporabnikov teh energetskih 
virov morajo izpolnjevati predpise o tehničnih 
normativih ter druge pogoje, s katerimi je 
zagotovljena nemotena dobava energije v do- 
govorjeni količini, moči in stalnosti ter var- 
nost ljudi in premoženja. 

Organizacija združenega dela energetske 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka (v nadalj- 
njem besedilu: dobavitelj) sme začasno od- 
kloniti priključtev novih energetskih objektov, 
naprav ali napeljav na svoje omrežje, oziroma 
sme začasno prekiniti dobavo energije, če 
ugotovi, da energetski objekti, naprave ali na- 
peljave ne izpolnjujejo predpisov o tehniških 
normativih in drugih pogojev; priključitev na 
svoje omrežje izvede šele, ko ugotovi, da so 
odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti. Do- 
bavitelj energije pa je dolžan priključiti oziro- 
ma znova priključiti energetske objekte, na- 
prave ali napeljave oziroma uporabnike na 
svoje omrežje, če pristojna inšpekcija ugoto- 
vi, da so izpolnjeni predpisi o tehniških nor- 
mativih in drugi pogoji. 

76. člen 
Dobavitelj sme začasno prekiniti dobavo 

energije na svojih objektih, napravah ali na- 
peljavah zaradi naslednjih del: 

- rednega in izrednega vzdrževanja, 
- pregledov in remontov, 
- preizkusov in kontrolnih meritev, 
- razširitve. 
Za predvideno prekinitev mora izbrati do- 

bavitelj energije čas, ki najmanj prizadete 
odjemalce in je v skladu z letno dinamiko 
izvajanja planskega akta. 

Dobavitelj mora o predvideni prekinitvi ob- 
vestiti odjemalce z neposrednim obvestilom, 
po dnevnem časopisju ali preko radia vsaj 24 
ur pred prekinitvijo. 

77. člen 

Dobavitelj ustavi dobavo energije po pred- 
hodnem pismenem opozorilu odjemalcu, če 
le-ta v roku, določenem v opozorilu, ne izpol- 
ni svoje obveznosti, v naslednjih primerih: 

1. če odjemalec moti dobavo energije dru- 
gim odjemalcem, 

2. če odjemalec na opomin dobavitelja ne 
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zniža odjemne moči, oziroma količine na do- 
govorjeno vrednost v zahtevanem roku, 

3. če odjemalec odreče ali onemogoči ose- 
bam, ki imajo pooblastilo dobaviteja, dostop 
do vseh delov priključka, do zaščitnih in me- 
rilnih naprav in do energetskih objektov, na- 
prav in napeljav uporabnika - kadar obstoja 
sum, da povzročajo te naprave motenje, 

4. če odjemalec onemogoča pravilno regi- 
striranje obračunskih veličin ali če uporablja 
energijo brez zahtevanih oziroma dogovorje- 
nih merilnih naprav ali mimo njih, 

5. če odjemalec v primeru pomanjkanja 
energije ne upošteva posebnih ukrepov o 
omejevanju odvzema energije iz omrežja, 

6. če odjemalec ne plača dobavljene ener- 
gije v roku, določenem v splošnih pogojih za 
dobavo energije oziroma v roku, določenem v 
pogodbi o dobavi. 

78. člen 

Dobavitelj ustavi dobavo energije brez 
predhodnega opozorila: 

1. če odjemalec z obratovanjem svojih 
energetskih objektov, naprav ali napeljav 
ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža 
premoženje, 

2. če odjemalec v roku, ki ga določi dobavi- 
telj oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne 
zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzro- 
čajo njegovi energetski objekti, napeljave in 
naprave ali uporabniki, 

3. če odjemalec brez soglasja dobavitelja 
priključi na njegovo omrežje svoje energetske 
objekte, naprave ali napeljave, oziroma če 
omogoči preko svojih energetskih objektov, 
naprav ali napeljav priključitev energetskih 
objektov, naprav ali napeljav drugih uporab- 
nikov. 

79. člen 

Dobavitelj, ki je neutemeljeno odrekal ali 
ustavil dobavo energije, mora v roku 24 ur na 
svoje stroške znova priključiti energetske ob- 
jekte, naprave ali napeljave uporabnika na 
svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se 
ugotovi, da mu je neutemeljeno odrekel, usta- 
vil ali prekinil dobavo energije. 

Odjemalec, ki mu je dobavitelj neutemelje- 
no odrekel, ustavil ali prekinil dobavo energi- 
je, ima pravico do povračila škode, ki mu je 
bila s tem povzročena. 

VI. INŠPEKCIJSKO 
NADZORSTVO 

80. člen 

Nadzor nad tem, kako se upoštevajo zako- 
ni, standardi, tehnični normativi, norme kako- 
vosti proizvodov in storitev ter drugi predpisi, 
družbeni dogovori in samoupravni sporazu- 
mi, ki veljajo za področje elektroenergetike, 
termoenergetike, proizvodnje in izkoriščanje 
jedrske energije v zvezi z izvajanjem vseh 
ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti, 
opravljajo pristojni občinski in republiški inš- 
pekcijski organi. 

81. člen 

Republiški energetski inšpektorat nadzoru- 
je kako organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije in posamezniki pri 
svojem delu upoštevajo zakone, standarde, 
tehnične normative, norme kakovosti proi- 
zvodov in storitev ter druge predpise, družbe- 
ne dogovore in samoupravne sporazume, ki 
veljajo: 

1. za področje elektro energetike in sicer: 
- pri projektiranju, izgradnji, funkcionalnih 

in zagonskih preskusih, poskusnem obrato- 
vanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, 
napeljav, naprav in uporabnikov, ki so name- 
njeni za proizvodnjo, prenos, razdelitev, mer- 
jenje in porabo električne energije, 

- pri napravah za proizvodnjo in izkorišča- 
nje jedrske energije, hidroelektrarnah in ter- 
moelektrarnah z močjo nad 10 MVA, daljno- 
vodih za napetost nad 20 kV in transformator- 
skih postajah na takih daljnovodih, 

- pri proizvodnji elektrotehničnih materia- 
lov in opreme, 

- pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za 
dobavo električne energije, posebno gle$e 
kvalitete, prekinitev in omejitev v dobavi, 

- nad tarifnim sistemom in tarifnimi po- 
stavkami za prodajo električne energije, 

- pri racionalnem ravnanju z električno 
energijo. 

2. za področje termoenergetike, plinovo- 
dnih in naftovodnih omrežij ter tlačnih posod 

- pri projektiranju, izgradnji in uporabi 
parnih, vročevodnih, toplovodnih intermoolj- 
nih kotlih, katerih skupna toplotna moč je nad 
10 MW, 

- pri premičnih in stabilnih tlačnih poso- 
dah s prostornino nad 50 m3, 

- pri magistralnem plinovodnem, naftovo- 
dnem, parovodnem in vročevodnem omrežju, 

- nad tarifnim sistemom in tarifnimi po- 
stavkami za prodajo plinov iz omrežij, 

- pri racionalnem ravnanju s toplotno 
energijo pri napravah in postrojih iz republi- 
ške pristojnosti. 

3. pri napravah za proizvodnjo in izkorišča- 
nje jedrske energije v zvezi z izvajanjem vseh 
ukrepov za zagotovitev jedrske varnosti in 
sicer: 

- pri izbiri lokacije, projektiranju, graditvi 
in montaži postrojev, naprav, napeljav in 
opreme, 

- pri funkcionalnih in zagonskih poizkusih, 
poskusnem obratovanju, obratovanju ter za- 
gotovitvi kvalitete opravljenih del in vgrajene- 
ga materiala, 

- pri načrtih ukrepov za primer jedrske ne- 
sreče, 

- pri strokovni sposobnosti pogonskega 
osebja, 

- pri vzdrževanju, revizijah, remontih in 
spremembah varnostne opreme. 

82. člen 

Za elektroenergetsko inšpekcijo pristojni 
občinski upravni organ nadzoruje, kako orga- 
nizacije združenega dela, druge samouprav- 
ne organizacije in posamezniki pri svojem 
delu upoštevajo zakone, standarde, tehnične 
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normative, norme kakovosti proizvodov in 
storitev ter druge predpise, družbene dogo- 
vore in samoupravne sporazume, ki veljajo za 
področje elektroenergetike pri projektiranju, 
izgradnji, funkcionalnih in zagonskih presku- 
sih, poskusnem obratovanju in uporabi ter 
racionalnem ravnanju z električno energijo 
pri vseh objektih, postrojih, vodih, napelja- 
vah, napravah in uporabnikih, kiso namenjeni 
za proizvodnjo , prenos, razdelitev, merjenje 
in porabo električne energije, ki niso v pristoj- 
nosti republiške elektroenergetske inšpek- 
cije. 

83. člen 

Za inšpekcijo parnih kotlov pristojni občin- 
ski upravni organ nadzoruje, kako organizaci- 
je združenega dela, druge samoupravne or- 
ganizacije in posamezniki pri svojem delu 
upoštevajo zakone, standarde, tehnične nor- 
mative, norme kakovosti proizvodov in stori- 
tev ter druge predpise, družbene dogovore in 
samoupravne sporazume in druge samou- 
pravne splošne akte, ki veljajo za področje 
termoenergetike, naftnih in plinovodnih 
omrežij in tlačnih posod pri projektiranju , 
izgradnji in uporabi ter racionalnem ravnanju 
s toplotno energijo, ki ni v pristojnosti repu- 
bliške inšpekcije parnih kotlov. 

84. člen 
Republiški in občinski inšpektor ima pravi- 

co z odločbo: 
1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugo- 

tovi, odpravijo v roku, ki ga sam določi. 
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja 

oziroma uporaba objekta, naprav in postrojev 
ali izdelava oziroma uporaba materiala: 

- če se objekti, naprave in postroji oziroma 
materiali ne gradijo oziroma izdelujejo po 
vnaprej izdelani tehnični dokumentaciji ali če 
se uporabljajo v nasprotju s standardi, tehnič- 
nimi normativi, normami kakovosti proizvo- 
dov in storitev in utegne to spraviti v nevar- 
nost stabilnost in obstoj objekta, življenje in 
zdravje ljudi ali varnost prometa ter sosednjih 
objektov, 

- če se ne odpravijo ugotovljene nepravil- 
nosti v roku, ki ga je inšpektor določil, 

3. odrediti, da je treba objekte, naprave in 
postroje ali njegov del podpreti aii odstraniti, 
če se ugotovijo take nepravilnosti in po- 
manjkljivosti, da pomeni to nevarnost za sta- 
bilnost in obstoj objekta, za varnost objekta, 
naprav in postrojev, za varnost življenja in 
zdravja ljudi, prometa, sosednjih objektov in 
okolice, pa teh pomanjkljivosti in nepravilno- 
sti ni mogoče odpraviti. 

4. prepovedati nadaljnjo proizvodnjo takih 
proizvodov oziroma nadaljnje izvajanje takih 
del, ki ne ustrezajo predpisanim standardom, 
tehničnim normativom, normam kakovosti 
proizvodov in storitev in zaradi tega obstoji 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali ne- 
varnost, da utegne nastati večja materialna 
škoda. 

85. člen 
Če obstoji neposredna nevarnost za življe- 

nje in zdravje ljudi, za promet, za sosednje 
objekte ali za okolico, lahko določi inšpektor 
s svojo odločbo, s katero odredi ukrepe iz 
prejšnjega člena, da pritožba ne zadrži izvrši- 
tve odločbe; to mora v odločbi posebej ute- 
meljiti. 

86. člen 
Za inšpektorja sme biti imenovan, kdor ima 

visoko izobrazbo ustrezne stroke pet, let de- 
lovnih izkušenj v tej stroki in opravljen stro- 
kovni izpit. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

87. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 
dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek 
organizacija združenega dela ali druga druž- 
benopravna oseba, ki je uporabnik energije: 

1. če ne izvršuje posebnih ukrepov iz plan- 
skih aktov (2. odstavek 33. člena), 

2. če njeni energetski objekti, naprave in 
napeljave ne izpolnjujejo tehniških normati- 
vov in pogojev, s katerimi je zagotovljena ne- 
motena dobava energije v dogovorjeni količi- 
ni, moči, kakovosti in stalnosti ter varnost 
ljudi in premoženja (1. odstavek 75. člena), 

3. če z obratovanjem svojih energetskih 
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje 
ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje (1. toč- 
ka 78. člena), 

4. če v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma 
pristojna inšpekcija, ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, 
napeljave in naprave ali uporabniki (2. točka 
78. člena), 

5. če brez soglasja dobavitelja priključi ali 
omogoči priključitev na njegovo omrežje 
energetske objekte, naprave in napeljave (3. 
točke 78. člena). 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 di- 
narjev se kaznuje tudi odgovorna oseba orga- 
nizacije združenega dela ali druge pravne 
osebe, ki stori gospodarski prestopek iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

88. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 
se kaznuje za gopodarski prestopek temeljna 
organizacija združenega dela s področja 
energetskih dejavnosti: 

1. če dobavi energetski vir uporabniku brez 
poprejšnje predložitve posebnega energet- 
skega soglasja (72. člen). 

2. če njeni energetski objekti, naprave in 
napeljave ne izpolnjujejo tehničnih normati- 
vov in pogojev, s katerimi je zagotovljena ne- 
motena dobava energije v dogovorjeni količi- 
ni, moči in stalnosti ter varnost ljudi in premo- 
ženja (1. odstavek 75. člena) 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 di- 
narjev se kaznuje tudi odgovorna oseba te- 
meljne organizacije združenega dela v ener- 
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getskem gospodarstvu, ki stori gospodarski 
prestopek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

89. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek temeljna organiza- 
cija združenega dela v energetskem gospo- 
darstvu: 

1. Če ustavi uporabniku dobavo energije iz 
omrežij, ne da bi ga predhodno pismeno opo- 
zorila na pomanjkljivosti oziroma nepravilno- 
sti, zaradi katerih bi mu morala ustaviti doba- 
vo električne energije, ali mu ne da primerne- 
ga roka, da te pomanjkljivosti oziroma nepra- 
vilnosti odpravi (79. člen), 

2. če ne priključi znova v roku 24 ur na svoje 
stroške porabnika energije <z omrežij, kadar 
se ugotovi, da mu je bila c-..\ energije 
neutemeljeno ustavljena (1. odstavek 79. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinar- 
jev se kaznuje tudi odgovorna oseba temeljne 
organizacije združnega dela, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena. 

90. člen 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki 
odjema energije iz omrežij: 

1. če ne izvršuje posebnih ukrepov iz plan- 
skih aktov (2. odstavek 33. člena), 

2. če njeni objekti, naprave in napeljave ne 
izpolnjujejo predpisanih tehniških normativov 
in pogojev, s katerimi je zagotovljena nemote- 
na dobava energije v dogovorjeni količini, 
moči, kakovosti in stalnosti ter varnost ljudi in 
premoženja (1. odstavek 75. člena). 

91. člen 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinar- 
jev se kaznuje za prekršek fizična oseba; 

1. če z obratovanjem svojih energetskih ob- 
jektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali 
zdravje ijudi ali ogroža premoženje (1. točka 
78. člena), 

2. če v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma 
pristojna inšpekcija, ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, 
napeljave in naprave ali uporabniki (2. točka 
78. člepa). 

VIII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

92. člen 

Postopek za sklenitev družbenega dogovo- 
ra o organiziranosti energetskega gospodar- 

stva iz 61. člena tega zakona se mora začeti v 
30 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Če se postopek za sklenitev družbenega 
dogovora o organiziranosti energetskega go- 
spodarstva ne začne v roku iz prejšnjega od- 
stavka, bo postopek za sklenitev družbenega 
dogovora začel Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

93. člen 

Organizacije združenega dela s področja 
energetskih dejavnosti morajo uskladiti svojo 
organiziranost in poslovanje z določbami te- 
ga zakona v roku 12 mesecev od njegove 
uveljavitve. 

94. člen 

Samoupravne interesne skupnosti energe- 
tike se ustanovijo v roku 6 mesecev po uskla- 
ditvi organiziranosti in poslovanja organizacij 
združenega dela s področja energetskih de- 
javnosti z določbami tega zakona. 

Z dnem ustanovitve samoupravnih intere- 
snih skupnosti energetike, prenehajo delovati 
obstoječe samoupravne interesne skupnosti 
tega področja. 

95. člen 

Prenos obstoječih pravic in obveznosti sa- 
moupravnih elektrogospodarskih skupnosti 
preskrbovalnih območij in občinske energet- 
ske skupnosti, se v skladu z zakonom uredi v 
samoupravnih sporazumih o ustanovitvi. 

Prenos obstoječih pravic in obveznosti Sa- 
moupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva Slovenije in Samoupravne intere- 
sne skupnosti za nafto in plin se uredi v sa- 
moupravnem sporazumu o ustanovitvi poseb- 
nih energetskih skupnosti. 

96. člen 

Posebno sodišče združenega dela iz 47. 
člena tega zakona se ustanovi v 6 mesecih od 
ustanovitve energetskih skupnosti. 

97. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati zakon o elektrogospodarstvu (Uradni 
list SRS št. 42/73, 26/74) ter določbe zakona o 
tehničnih inšpekcijah na področju industrije 
in gradbeništva (Uradni list SRS št. 12/70), ki 
se nanašajo na elektroenergetsko inšpekcijo 
in inšpekcijo parnih kotlov. 

98. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora občin, Zbora 
združenega dela in Družbeno političnega zbora dne 24. in 25. 
novembra 1980 obravnavala osnutek zakona o energetskem 
gospodarstvu in sprejela sklep, da se osnutek zakona sprejme 
ter zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pri pri- 
pravi predloga zakona upošteva načelna stališča, mnenja in 
predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzoborovske sku- 
pine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesih skupnostih materialne proizvodnje in 
zakonskih aktov s tega področja. 

Prav tako pa se je predlagatelja zadožilo, da prouči tudi 
pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles 
zborov in Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe 
iz razprav delegatov na sejah zborov. 

Ocenjeno je bilo, da je pri opredeljevanju energetskih de- 
javnostih potrebno natančno proučiti poseben družbeni inte- 
res v teh dejavnostih in pri tem upoštevati pravico družbeno- 
politične skupnosti do intervencije, če so moteni nomralni 
tokovi družbene reprodukcije. S tega vidika smo ustrezno 
preoblikovali določbe členov 2 do 11 osnutka zakona tako, da 
smo v predlogu zakona v energetskih dejavnostih zadržali le 
tiste zadeve, ki so posebnega družbenega pomena, kar pa ne 
pomeni, da se samo te zadeve opravljajo v energetskih dejav- 
nostih. Pri opredeljevanju zadev, ki so posebnega družbe- 
nega pomena, smo izhajali iz ocene, kje je treba zagotoviti 
neposreden družbeni vpliv na oblikovanju in izvajanju ener- 
getske politike oziroma njenih elementov v energetskem go- 
spodarstvu. Pod distribucijo premoga, naftnih derivatov, 
zemijskega in drugih energetskih plinov ter distribucije to- 
plotne energije, je v smislu tega zakona razumeti zlasti obliko- 
vanje in vodenje politike oskrbe uporabnikov s temi vrstami 
energetskih virov. Ostale v osnutku vključene zadeve, ki pred- 
stavljajo običajne poslovno-tehnične funkcije energetskega 
gospodarstva, smo izločili. 

Zaradi uskladitve tega zakona s sprejetim osnutkom zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnos- 
tih posebnega družbenega pomena, smo v 2. odstavku 9. 
člena občinskim skupščinam dali možnost da se svojim odlo- 
kom določijo kot komunalno dejavnost oskrbo naselij s to- 
plotno energijo in plinom. 

Pripombe Zakonodajno-pravne komsije Skupščine SR Slo- 
venije na 11. člen osnutka zakona nismo osvojili v celoti, ker 
izkoriščanje nekonvencionalnih virov energije ni zadeva po- 
sebnega družbenega pomena, pač pa so to programi razvoja 
in uvajanje nekonvencionalnih virov energije. Razvoj in uvaja- 
nje nekonvencionalnih virov energije sta predmet družbene 
skrbi, da se ustvarijo pogoji za oblikovanje njihovega pri- 
stevka pri načrtovanju obsega strukture proizvodnje energije 
v SR Sloveniji. Sama proizvodnja izdelkov oziroma uporaba 
principov v praksi pa je samo rutinski proizvodni proces. 
Drugi odstavek istega člena ne gre razumeti kot ugotovitveno 
normo, ker razvoj nekonvencionalnih virov energije dosedaj 
ni bil integralni del programa energetskih dejavnosti. 

Ni bilo mogoče upoštevati pripombe, da 1. točka drugega 
odstavka 13. člena vsebinsko ne spada v to določbo, ker se v 
tem členu celovito opredeljuje način uresničevanja poseb- 
nega družbenega interesa v organizacijah združenega dela. 
Mnenja smo, da je izhodišče uresničevanja posebnega druž- 
benega interesa prav v obveznem združevanju v energetske 
skupnosti, kot mestu, kjer se usklajujejo skupni interesi upo- 
rabnikov in izvajalcev, torej vse aktivnosti od proizvodnje do 
porabe energije. 

V istem členu smo v skladu z 51. členom Ustave SR 
Slovenije uzakonili načelo soodločanja delegatov uporabni- 
kov v tistih organizacijskih oblikah energetskega gospodar- 
stva, kjer se izvajajo zadeve posebnega družbenega pomena. 
V družbenem dogovoru o organizranosti energetskega gospo- 

darstva pa bodo podpisniki, ob upoštevanju organizacije, 
lokacije funkcij in njihove vsebine opredelili kriterije za ude- 
ležbo delegatov uporabnikov v organih upravljanja organiza- 
cij združenega dela izvajalcev. 

Razprava ob osnutku zakona v delovnih telesih Skupščine 
SR Slovenije in njenih zborov je pbkazala, da bo potrebno 
samoupravno organiziranost energetskega gospodarstva pri- 
lagoditi posebnostim, ki so značilne za posamezne dejavno- 
sti. Podprta je bila tudi nujnost organiziranja posebnih ener- 
getskih skupnosti, pri čemer pa je bilo posebej poudarjeno, 
da je potrebno opredeliti funkcije in pristojnosti posebnih 
skupnosti in njihov odnos do republiške energetske skupno- 
sti. 

Posebnim energetskim skupnostim smo dali originalne pri- 
stojnosti tako, da v njej delavci in delovni ljudje sprejemajo, 
odločajo in usklajujejo vrsto zadev za širše območje, za ka- 
tero je ustanovljena posebna energetska skupnost. 

V predlogu zakona opredeljena organiziranost samouprav- 
nih interesnih skupnosti je v skladu z ustavo in zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, upoštevane pa so 
tudi specifičnosti na področju energetskega gospodarstva. 

Glede na sedanjo organiziranost na tem področju (po ob- 
močjih) ter glede na to, da je treba zagotoviti učinskovito in 
racionalno samoupravno organiziranost, da je ob razpravi o 
elemtentih in smernicah srednjeročnega plana prišlo do 
izraza da energija ni omejena samo na področju občine am- 
pak je eden od dejavnikov razvoja, ki ga je treba usklajevati na 
širšem področju in da v večini občin in pravih izvajalcev 
energetskih dejavnosti, se občinske energetske skupnosti, 
kot osnove celice samoupravnega sistema, oblikujejo povsod 
tam, kjer so za to pogoji, torej na območju ene ali več občin. 

Občinske in posebne energetske skupnosti pa se združu- 
jejo v republiško energetsko skupnost v kateri uporabniki in 
izvajalci obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na oblikovanje in 
izvajanje kompleksne energetske politike. 

Področje planiranja smo po mnenju skupščinskih teles v 
načelu ustrezno opredelili z izjemo energetske bilance. Upo- 
števajoč omenjeno pripombo smo energetsko bilanco, v 
skladu z zveznim odlokom o obvezni enotni metodologiji in 
minimumu obveznih enotnih kazalcev, ki so potrebni za pri- 
pravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih 
skupnosti, opredelili kot analitično dokumentacijsko osnovo 
plana družbenopolitične skupnosti, ki je med uporabniki in 
izvajalci usklajen, časovno opredeljen ter količinski in vre- 
dnostni prikaz proizvodnje in porabe energije. Prav tako pa 
mora biti energetska bilanca usklajena z energetsko bilanco 
SFR Jugoslavije in je podlaga za samoupravno usklajevanje 
ukrepov med uporabniki in izvajalci ter podlaga za ukrepe 
energetskih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti za 
njeno izvajanje. 

Ker obstoječi republiški zakoni zaenkrat še ne vsebujejo 
pooblastilo republiškega izvršnega sveta, da lahko začasno 
predpisuje v izjemnih primerih posebne ukrepe ki zagotav- 
ljajo prilagajanje energetske porabe proizvodnim možnostim, 
smo v tem zakonu Izvršnemu svetu dali takšno pooblastilo. K 
temu nas je vodilo poleg zaostrene energetske situacije tudi 
dejstvo, da sklicevanje na pooblastili iz zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih še ne daje vsebinske opra- 
vičenosti za izdajo izvršilnega predpisa, ker se predpisi lahko 
izdajo le za izvrševanje konkretnih zakonov in splošnih aktov 
Skupščine SR Slovenije. 

V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, smo v predlogu zakona opre- 
deelili posebnosti objektov kontinuitete, za katere mora biti 
obveznost združevanja sredstev po izteku planskega obdobja 
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zagotovljena tudi v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana za tekoče srednjeročno obodbje. Za določanje dolgo- 
ročnejših možnosti razvoja pa mora republiška energetska 
skupnost sprejeti tudi dolgoročni plan za obdobje najmanj 10 
let. 

Družbenopolitičnim skupnostim smo v skladu z 89. členom 
Ustave SR Slovenije dali možnost zakonske intervencije, ka- 
dar je z družbenim planom družbenopolitični skuupnosti do- 
ločeno, da je izvršitev določenih nalog na področju energet- 
skega gospodarstva nujna za družbeno reprodukcijo, pa s 
sporazumom med organizacijami združenega dela in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ne bi bilo 
mogče zagotoviti sredstev in drugih pogojev za njihovo izvrši- 
tev. 

V predlogu zakona predvidevamo enak način združevanja 
sredstev za gradnjo investicijskih objektov, glede na to, ker so 
bili v osnutku zakona predloženi načini zbiranja sredstev 
podprti z izjemo pripombe, da je potrebno iz vsebine samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana izločiti alinee, ki opre- 
deljujejo vire sredstev in jih nadomestiti z določbo, iz katere 
bo izhajalo, da se s temi sporazumi določajo osnove, obseg in 
način združevanja sredstev. To smo storili, prav tako pa smo 
izločili tudi domači in tuji komercialni in finančni kredit kot vir 
sredstev, ker gre za tehniko premoščanja trenutnega pomanj- 
kanja sredstev. 

Med naštetimi viri sredstev za uresničevanje samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana občinske in posebne ener- 
getske skupnosti, smo pojem proste amortizacije, ki ni bila v 
osnutku zakona dovolj jasna, preoblikovali. Socialna varnost 
delavcev v energetskem gospodarstvu se namreč ne zagotav- 
lja s stalnim vzdrževanjem istega objekta iz naslova amortiza- 
cije, ampak se za tehnično vzdrževanje energetskih objektov 
uporablja le del, ostali neporabljeni del amortizacije pa se 
samoupravno združuje z izgradnjo nadomestnih objektov 
tam, kjer so energetski viri še neizkoriščeni. Zato je primerno 
in utemeljeno, da delavci temeljnih organizacij združenega 
dela energetskih dejavnosti združujejo tisti del amortizacije, 
ki preostane po odplačevanju anuitet in določenega dela za 
lastne potrebe skupaj s porabniki za nove energetske objekte. 

V podpoglavju, ki govori o izvajanju investicij, ki se financi- 
rajo z združevanjem sredstev, zakon skuša zagotoviti tudi bolj 
neposreden in močnejši vpliv uporabnikov na gospodarjenje 
z združenimi sredstvi, ki bodo uporabljena za investicije. Vpliv 
uporabnikov je zakon razširil tudi na spremljajoče stroške 
naložbe, pri čemer so mišljena sredstva za financiranje od- 
prave posledic in vplivov naložbe na druge objekte, naprave 
in sisteme do višine, ki odpravlja povzročene motnje, sredstva 
za plačilo stroškov za pridobitev in pripravo zemljišča za 
gradnjo ter sredstva za plačilo odškodnine, če je z naložbo 
prišlo do trajnih posledic, ki jih ni moč odpraviti. 

Zaradi nujnega povečanja racionalnosti porabe energije, 
zakon omogoča, da republika sprejme tudi določene podza- 
konske predpise s tega področja, občine pa bi zagotovile 
uveljavitev načela racionalnosti zlasti pri načrtovanju ener- 
getske oskrbe posameznih območij. 

V podpoglavju, ki govori o skupnem prihodku izvajalskih 
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti, smo 
izhajali iz tega, da se v elektrogospodarstvu oblikuje skupni 
prihodek na podlagi enotne prodajne cene električne energije 

uporabniku. Tako ugotovljeni skupni prihodek se ves, takoj in 
hkrati razporeja na vse temeljne organizacije združenega 
dela, ki so ga ustvarile. V okviru skupnega prihodka se obliku- 
jejo skupni prihodki v zaokroženih tehnološko-organizacij- 
skih celotah. Normativi in standardi, so različni glede na 
proizvodne pogoje tameljnih organizacij združenega dela 
energetskih dejavnosti. Dejanska udeležba posamezne te- 
meljne organizacije združenega dela na skupnem prihodku 
zavisi od njenega prispevka v odnosu do predvidenega po 
letni ovrednoteni elektroenergetski bilanci ter od ustvarje- 
nega skupnega prihodka. Pri ugotavljanju posameznega pri- 
spevka temeljne organizacije združenega dela, je potrebno 
upoštevati zlasti plansko opredeljene količine ter preseganje 
oz. nedoseganje planskih količin. Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela energetskih dejavnosti, ki presegajo plansko 
opredeljene naloge, pridobivajo v skupnem prihodku 
ustrezno več. Del tako ustvarjenega dohodka pridobivajo tudi 
delavci tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki so 
zaradi družbenega interesa zmanjševali svojo proizvodnjo, 
vendar največ do normativno določenih stalnih stroškov. 
Preostali del ustvarjenega dohodka pa združujejo temeljne 
organizaceje združenega dela v skladu s samoupravnim spo- 
razumom v rizični sklad, katerega sredstva se uporabljajo, 
kadar je ustvarjena struktura proizvodnje slabša od planirane. 
Kolikor pa sredstva rizičnega sklada udeležencev v skupnem 
prihodku ne zadoščajo za kritje izpada dohodka, se po spora- 
zumu z uporabniki določi način oblikovanja in višina nadome- 
stil za pokrivanje izpada dela dohodka. Vsa ta vprašanja pa se 
podrobneje uredijo v samoupravem sporazumu o udeležbi v 
skupnem prihodku. 

Poglavja, ki zajemajo tehnične določbe zakona vsebinsko 
nismo spreminjali, razen poglavja o inšpekcijskem nadzor- 
stvu, kjer smo predvideli organizacijo inšpekcije parnih kotlov 
tudi na občinski ravni. Tak način organizacije je povzročila 
sprememba in povečanje pristojnosti opravljanja inšpekcij- 
skega nadzora. S sprejetjem zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških upravnih organov (Uradni list SRS, 
št. 5/80) je delovanje inšpekcije povečano na vse toplovodne 
postroje, to je na vse sisteme centralnega ogrevanja, vsa 
plinovodna omrežja z napravmi na njem in kontrolo racio- 
nalne rabe, pretvarjanja in transporta toplotne energije. Izdaja 
pravilnika o tehničnih normativh za premične, zaprte posode 
za komprimirane, utekočinjene in pod tlakom raztopljene 
pline (Uradni list SFRJ št. 25/80) jo polnilcem tehničnih plinov 
odvzela pristojnost opravljanja periodičnih pregledov. S 25. 
členom je namreč določeno, da mora te preglede opravljati 
pristojen inšpekcijski organ. Na ta način se delo 24 poobla- 
ščencev, ki so opravljali tovrstne preglede, prenaša na inš- 
pekcije parnih kotlov. Obseg dela se je tako povečal in v 
republiškem energetskem inšpektoratu, s sedanjim številom 
inšpektorjev, dela ne bi bilo mogoče opraviti. 

V prehodnih in končnih določbah smo kot novost predvideli 
ustanovitev energetskih skupnosti v 6 mesecih po izpeljani 
organiziranosti organizacij združenega dela s področja ener- 
getskih dejavnosti, posebno sodišče združenega dela pa se 
ustanovi v 6 mesecih od ustanovitve energetske skupnosti. 

Postopek za sklenitev družbenega dogovora o organizira- 
nosti energetskega gospodarstva se mora začeti v 30 dneh po 
uveljavitvi zakona, v nasprotnem ga začne Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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